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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 На 28 и 29 юни 2013 година в град Калофер се проведе Първи и единствен по 

рода си в България, Младежки Фолклорен Събор. Иницииран и организиран от 

Национален Младежки Фолклорен Съюз в съорганизаторство с Кметство Калофер. 

Младежки Фолклорен Събор се състои от две основни части:  

 Конкурсна част – има състезателен характер. Всички участници се записват с 

предварително подадена заявка за участие, въз основа на предварително 

съставен регламен за участие. Конкурсната част се журира от 5 членно жури, 

което отсъди 1
ви

, 2
ри

 и 3
ти

 награди, както и други награди, предоставени от 

партньори на Събора, сред които бяха и звукозаписи с Оркестъра за народна 

музика при Българско Национално Радио. 

 Фестивална част – няма състезателен характер. Всеки от участниците в 

конкурсната част, а и тези, които не са участвали в нея (в конкурсната част), 

се изявяват на външна (открита) сцена, оборудвана с подходяща озвучителна 

и осветителна техника. В тази част, публиката има възможност да даде своя 

глас, за определен участник и въз основа на най-много събрани гласове се 

връчи „НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА”. 

Изключително голям бе интереса на медиите от регионален и национален мащаб. 

 Като за първи път организиран, Младежки Фолклорен Събор, който с 

решение № 3/10.08.2013 г. на Общото събрание на Национален Младежки 

Фолклорен Съюз се превърна в Национален Младежки Фолклорен Събор, получи 

уважението на всички участници, публика, медии и др. В приложените препоръки 

от изявени медии и утвърдени институции, може да се гарантира добрата – 

професионална организация на събитието, както й високия професионализъм и 

адекватна оценка на журито. 

 В качеството си на Председател на Организационния щаб на Национален 

Младежки Фолклорен Събор смея да заявя, че това събитие допринесе значително 

за обогатяване и утвърждаване на културното и духовно наследство на Република 

България и заслужава подкрепата на Министерство на културата, както й на 

Министерство на образованието, младежтта и науката на Република България! 
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∗ ОРГАНИЗАЦИЯ ∗ 

СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЩАБ 

 

 

ОСНОВНА СТРУКТУРА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТРУКТУРА 

1. Отговорник – фестивална сцена – 2 коменданта, водещ и 2 озвучители. 

2. Отговорник – конкурсна сцена – 2 коменданта, водещ и 2 озвучители. 

3. Администратор (регистрация и административно обслужване на 

участниците) – 2 помощник администратори 

4. Помощник организатори – 6 консултанти 

Всеки един от горепосочените е регистриран в Национален Младежки 

Фолклорен Съюз, с документ, удостоверяващ приноса му. (приложение № 4) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ПОМОЩНИК 

(ФЕСТИВАЛНА СЦЕНА) 

ПОМОЩНИК 

(АДМИНИСТРАТОР) 

ПОМОЩНИК 

(ОТГ. - КОНКУРСНА 
СЦЕНА) 

ПОМОЩНИК 

(ОТГ. - ЖУРИ) 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

1. Председател на Организационен щаб (ОЩ) 

 Провежда инструктажите на ОЩ и Жури 

 Подготвя и предоставя всички необходими документи за правилното и 

пълноценно провеждане на събитието. 

 Подготвя и предоставя всички необходими материали (канцеларски, 

финансови и др.), за правилното и пълноценно провеждане на 

събитието. 

 Разпределя длъжностите и контролира длъжностните лица в ОЩ и 

Жури. 

 Изготвя и с решение на УС утвърждава програма за провеждане на 

Национален Младежки Фолклорен Събор. 

 Изготвя графика на участниците в Конкурсната и Фестивална части. 

 Разпределя средствата, предвидени за провеждането на Събора за: 

награден фонд, издръжка на организационен щаб и жури, 

административни разходи и други. 

 Изготвя подробен доклад за проведеното събитие, който представя и 

защитавя пред ОС на Национален Младежки Фолклорен Съюз, въз 

основа на решение на ОС го утвърждава. 

 Назначава ревизия, за класиране и архивиране на всички материали и 

документи от състоялото се издание на Събора. 

 

2. Помощник - организатор – АДМИНИСТРАТОР 

 Отговорник за изрядността на квитанции и фактури 

 Издава квитанции и фактури за платени такси 

 Регистрира участниците в конкурсната част 

 Консултира участниците и техните ръководители, относно реда на 

явяване, подробностти по регламента за участие и др. 

 Отговаря за изрядността на протоколи и документацията на 

Организационния щаб 

 Съхранява до края на конкурсния ден и след това отчита събраните 

средства от такси участие за деня. 

3. Помощник - организатор – ФЕСТИВАЛНА СЦЕНА 
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 Организира реда на явяване на желаещите да участват във 

фестивалната част 

 Консултира работата на озвучителните и осветителни техници 

 Консултира конферансието на фестивална сцена 

 Отговаря за правилното водене на гласуването за „Награда на 

публиката”, след което подготвя протокола от гласуването. 

 Отговаря за техническата изрядност на: тържествено откриване, 

вечерни концерти и тържествено закриване на Национален Младежки 

Фолклорен Събор. 

 

4. Помощник – организатор – ЖУРИ 

 Обслужва журито 

 Подготвя Централния протокол на лауреатите 

 Води кореспонденцията между: организационния щаб, комендант – 

конкурсна сцена и жури. 

 Води протокола на наградените (всеки награден се подписва пред името 

си, че е получил наградата си) 

 Отговаря за изрядността на документацията на журито 

 

5. Помощник – организатор – КОНКУРСНА СЦЕНА 

 Организира правилното протичане на конкурсния ден 

 Консултира участниците в конкурсната сцена 

 Спомага за осъществяване на добра и правилна връзка между жури и 

водещ на конкурсната програма 

 

6. Помощник – организатор – НАСТАНЯВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБОР 

 Съдейства за организирането на нощувки и консумация на участниците и 

техните ръководители 

 Настанява и консултира участниците в Събора 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 В качеството си на Председател на Организационния щаб на Национален 

Младежки Фолклорен Събор заявявам, че всички задачи, които бяха зададени на 

определените лица, изпълняващи горепосочените длъжности в Организационен 

щаб, бяха изпълнени и това става ясно от ревизията, проведена на 06.07.2013 г. 

Изрядността на изпълнените ангажименти, спрямо Национален Младежки 

Фолклорен Събор се доказва и със всички приложения към настоящия доклад. 

 

ЖУРИ 

 

 Журито на Първи Младежки Фолклорен Събор бе формирано от 5 члена. 

Като един от тях бе определен за Председател на комисията. 

 

СЪСТАВ НА ЖУРИ: 

 

1. Доц. д-р Костадин Бураджиев – Председател (композитор и диригент) 

2. Асистент Данка Цветкова – Член (вокален педагог и изпълнител) 

3. Ваня Монева – Член (диригент и продуцент в БНР) 

4. Наньо Чолпанов – Член (инструменталист, церемонял майстор в пенсия на 

ПГДО на Република България) 

5. Диана Добрева – Член (хореограф) 

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ЖУРИТО: 

 

Доц. д-р Костадин Бураджиев е роден в гр. Пловдив. Дългогодишен диригент и 

главен художествен ръководител на ансамбъл „Добруджа” в Добрич, с който е 

изнесъл над 1000 концерта в България и много страни в света, между които 

Германия, Нидерландия, Белгия, Италия, Русия, Китай, Тайланд, Лаос и др. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87
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С ансамбъл “Добруджа” има издадени 4 дългосвирещи грамофонни плочи, 6 CD-та 

(“Присъствие”, “Песни и хора от Добруджа”, “Добруджанска тройка”, “Песен и 

обич”, “Магически гласове от България” 1 и 2 - издадени от SABAM, Белгия), в 

които са включени негови авторски композиции и обработки. 

За творческата си дейност е носител на престижни национални и международни 

отличия и награди, сред които: 

 лауреат на X-я световен младежки фестивал в Берлин, 1973 г.; 

 I-ва награда на конкурса “Млад музикант” в Чирпан 1977; 

 III-та награда на конкурса “Млад музикант” в Чирпан 1982; 

 “Златна лира” на СБМТД, 1994 и 1999 г.; 

 “Сребърна лира“ на СБМТД, 1989; 

 4 първи награди на Международния фестивал “Светът в музика” в Италия, 1998 

г. в категориите “Народен хор”, “Народен оркестър”, “Народен ансамбъл” (до 

16 участника), “Народен ансамбъл” (над 16 участника); 

 I-ва награда на “Надсвирване на народните оркестри” в Силистра, грамоти на 

Община гр. Добрич, 1995 г.; 

 награда за музикант на годината в Добрич. 

От 2001 г. е преподавател по “Дирижиране на народен оркестър” в АМТИИ и 

главен диригент на Академичния народен хор от 2004 г. С хора има редица изяви, 

най-престижните от които са: 

 концертите на ЕВРОПАЛИЯ, Белгия, 2002 г.; 

 издаден компактдиск на хора през 2004 г. 

 I-ва награда от конкурса „Фолклор без граници” в Добрич - Албена, 2005 г. 

 световен олимпийски хоров шампион от Световната хорова олимпиада, Грац, 

Австрия (World Choir Games), 2008 г. 

Доц. д-р Костадин Бураджиев е издал различни пособия за народни инструменти, 

между които и 4 сборника за тамбура – солови пиеси със съпровод на пиано, на 

народен оркестър, сборник "40 песни за народен хор", "Пиеси за народен 

оркестър", "Пиеси за народен хор и народен оркестър" и др. През 2005 г. защитава 

дисертация на тема „Изпълнителски похвати при свирене на тамбура” и получава 

научната и образователна степен „доктор”. 

Освен диригентската си дейност д-р Костадин Бураджиев многократно е правил 

записи на свои композиции и обработки в Радио София. Има записи като солист-

тамбурджия на редица солови пиеси за тамбура. През 2006 г. издава авторски 

компактдиск с аранжименти на български народни песни „Орфееви цветя”. През 
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юни 2007 г. реализира с Академичния народен хор първия авторски албум на 

композитора Красимир Кюркчийски. 

 

Асистент Данка Цветкова – дългогодишен преподавател по народно пеене в 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив. 

Помощник диригент, хормайстор и вокален педагог на Академичен народен хор. 

Води майсторски класове в България и по Света. Многоуважаван педагог и 

изпълнител в Дания. 

 

Ваня Монева – диригент на хора „Космическите гласове на България”. В момента е 

Продуцент – народна музика в Българско Национално Радио. 

Наньо Чолпанов – дългогодишен диригент и церемониалмайстор на 

Представителен Гвардейски Духов Оркестър на Република България. Типичен 

представител на фолклора от средногорието. 

Диана Добрева – дълогогодишен хореограф и педагог. Ръководител на множество 

танцови състави, клубове за народни хора и хореограф при АНПТ „Гоце Делчев” – 

гр. Варна. В момента изпълняващ длъжността „Зам.-председател по творческата и 

културно-масова дейност на НМФС”. 

 

ПАРТНЬОРИ. МАЩАБ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА 

 

 Поради значителната липса на финансови средства за реализацията на Първи 

Младежки Фолклорен Събор, не се осъществи много голяма реклама на събитието. 

Това не попречи на доброто разпространение на информацията и нужната 

документация за тези, които желаят да участват в него. 

 Регламент, заедно с форма на заявка за участие в конкурсната и фестивална 

част се изпратиха по електронен път на всички читалища, присъстващи в Регистъра 

към Дирекция „Регионални и културни дейности” при Министерство на културата. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8
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Освен това се публикува подробна информация в интернет пространството и 

социалните мрежи, с възможност за изтегляне на нужните документи за участие. 

 

ОФИЦИАЛНИ МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ 

 Българско Национално Радио – най-голямата медия в България ни 

съдейства изключително много, като популяризира събитието в своите фолклорни 

предавания и рубрики, както й информационни предавания. БНР изпрати екип, 

който да излъчи пряко от мястото на събитието фолклорното предаване „Имат ли 

песните спиране” с водещ Цвети Радева. Продуцент – народна музика – Ваня 

Монева (която беше член на журито) определи едни от най-изявените таланти да 

запишат заедно с Оркестъра за народна музика при БНР. 

 Музикална компания „Sunrise Marinov” – компанията предостави CD и 

DVD албуми с народна музика на всички лауреати на Първи Младежки Фолклорен 

Събор, както й правата за излъчване на продукция на компанията, по време на 

Събора. 

 Фолклорна телевизия “Sunrise Music” – телевизията доста активно 

излъчваше официалния рекламен клип на Първи Младежки Фолклорен Събор, 

както й отрази с документален материал Събитието, след неговото провеждане. ФТ 

„Sunrise Music” предостави безплатно заснемане и излъчване на видеоклип, който 

беше връчен, като ГРАНД ПРИ на Събора. 

 Национално издание за български фолклор, Вестник „Фолклорен 

хоризонт” – изданието отрази подробно събитието, както преди, така и след 

неговото провеждане. 

 WEB портал „News.bg” – един от водещите новинарски сайтове, също се 

отзова на молбата на НМФС и спомогна за популяризиране на събитието. 

 Българско Народно Радио „Роса” – една от водещите фолклорни медий в 

интернет пространството, спомогна значително за популяризирането на събитието 

и разпространението на регламент и форма на заявка за участие. 

 Изброените до тук бяха официалните партньори, които предварително 

заявиха своята подкрепа.  
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 Първи Младежки Фолклорен Събор се състоя и с подкрепата на: Българска 

Национална Телевизия, Национална телевизия „Скат”, Телевизия „Карлово нюс”, 

Телевизия „БГ нюс”, Пловдивски панаир и др. 

 

УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСНАТА ЧАСТ 

 

I. Населени места: 

 град Варна, община Варна 

 град Карлово, община Карлово 

 град Монтана, община Монтана 

 село Михалково, община Девин  

 град Калофер, община Карлово 

 село Рудник, община Бургас 

 село Копривщица, община Копривщица  

 град София, община София 

 град Нова Загора, община Нова Загора  

 град Пловдив, община Пловдив  

 град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив 

 село Стоил Войвода, община Нова Загора 

 град Пещера, община Пещера  

 град Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново 

 град Сопот, община Карлово 

 град Дългопол, община Дългопол, област Провадия  

 град Петрич, община Петрич, област Благоевград 

 село Гъбарево, община Карлово 

 град Раковски, община Раковски, област Пловдов 

 град Якоруда, община Якоруда, област Благоевград 
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Градове: 15 ; Села: 5; Общини: 15; Области: 10 

II. Средна възраст: 

 Предимно: Първа и Втора (т.е. от 4
ти

 до 10
ти

 клас) 

 

Подали заявки: 65  

Явили се за участие: 60 

- солисти-вокален раздел: 28 

- солисти-инструментален раздел:11 

- вокално-инструментални групи:9 

- народни хорове:2 

- танцови състави:15 

 Неявили се: 5 

 

НАГРАДИ 

 

 Национален Младежки Фолклорен Съюз осигури следните награди: 

1. Грамота за участие – 120 броя. 

2. Медали с лента – трибагреник – 30 броя. 

3. Диплом за Първо, Второ и Трето място – 80 броя 

4. Сборник „Песни с клавирен съпровод” – 1 брой. 

 

Музикална компания “Sunrise Marinov”  осигури  60 CD и DVD албума с 

народна музика. 
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Фолклорна телевизия “Sunrise Music” осигури безплатно заснемане и 

излъчване на видеоклип. 

 

Звукозаписно студио “Unisound records” – гр. Варна, осигури 1 безплатен 

звукозапис на лауреат, по преценка на журито. 

 

Кметът на град Калофер връчи своя награда. 

 

Българско Национално Радио удостои с безплатни звукозаписи 6 лауреата на 

Първи Младежки Фолклорен Събор. 

 

Общо предоставени награди: 100 броя 

Общо Връчени награди: 90 брой 

Остатък: 10 медала. 

 

МЕТОД: 

 

Диплом + медал – за удостоените с ПЪРВА награда 

Диплом + CD или DVD албум – за удостоените с ВТОРА награда 

Диплом + CD или DVD албум – за удостоените с ТРЕТА награда 

Диплом + CD или DVD и безплатен видеоклип – за ГРАНД ПРИ 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 Във втория ден (29.06.2013 г.) в 18:00 ч. се състоя КОНФЕРЕНЦИЯ, на която 

бяха поканени всички участници, техните ръководители, организационния щаб на 

Събора и журито. 

 Конференцията се състоя с цел, изясняване на пропуски при организацията, 

препоръки на журито към участниците и техните ръководители, препоръки към 

регламента за участие в конкурса и др. 



14 
 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

ПРИХОД 

 

1. Такса – участие – 1305 лева 

2. Благотворителна кауза за набиране на средства за провеждане на Първи 

Младежки Фолклорен Събор – 468 лева 

 Дарение 150 лева 

 

ОБЩ ПРИХОД: 1 923 ЛЕВА 

РАЗХОД 

общи 

№ Наименование  Изразходвани средства 

1 Медали с лента 75 лева 

2 Канцеларски материали 117, 25 лева 

3 Разпечатки 33, 25 лева 

4 CD за презапис 7,19 лева 

5 Куриерски услуги 22, 93 лева 

6 Трансперанти за двете сцени 162 лева 

7 Грамоти и Дипломи 136 лева 

8 Баджове 14 лева 

9 Телефонни разговори 120 лева 

       ОБЩО  654, 78 лева 

жури и организационен щаб 

№ Наименование  Изразходвани средства 

1 Транспорт на жури и организационен щаб 220 лева 

2 Храна + куверти за гала вечеря 435 лева 

3 Нощувки (3 бр. на човек – 27, 28, 29 юни) 270 лева 

4 Хонорари на жури 400 лева 

5 Обяд на помощник организаторите от град 

Калофер 

60 лева 
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6 Видеозаснемане на гала концерта 100 лева 

       ОБЩО  1 385лева 

ТОТАЛ:   2 039, 78 лева 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Програма на Първи Младежки Фолклорен Събор 

2. Заверено копие от Централен протокол с решения на журито 

3. Заверено копие от график за явяване  на участниците в конкурсната 

част на Първи Младежки Фолклорен Събор 

4. Заверено копие от информационни карти на жури и организационен 

щаб 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Първи Младежки Фолклорен Събор, с решение на Общо Събрание на 

Национален Младежки Фолклорен Съюз, провело се на 10 август 2013 година 

– НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР е единствения по рода 

си форум в България. Единствения по рода си защото: 

 Състои се от две части (фестивална и конкурсна), които се реализират 

ПАРАЛЕЛНО. 

 Подкрепя основно младите фолклорни таланти, като осъществява й 

приемственост между поколенията. 

 Популяризира старите майстори, като изисква от участниците да 

изпълняват техните песни и инструментали, БЕЗ да конкретизира 

определени имена във фолклорното поприще. 

 Дава възможност за прозрачни отношения между организатори, жури, 

участници и техните ръководители, относно провеждането на събитието, 

посредством конференция и др. 
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Благодарение и на Кметство Калофер, в лицето на Кмета, г-н Румен Стоянов и 

неговия екип, това събитие се яви изключително важна фигура в 

утвърждаване авторитета на българския фолклор, имайки предвид духовната 

криза, присъстваща в Държавата ни. 

Благодарение на партньорите и целия екип, който почти безвъзмезно работи, 

без да жали своите сили и умения. 

 Както става ясно от настоящия доклад, интереса към Национален 

Младежки Фолклорен Събор е доста голям. Имайки предвид младостта му, 

той притежава значителна посещаемост и то от много широк мащаб. Въпреки 

финансовата неустойчивост, която показва финансовия отчет, Национален 

Младежки Фолклорен Съюз, заедно с Кметство Калофер успяват да осигурят 

високото качество, спокойствието на участниците и безаварийното 

провеждане на Събора. Това, че бе първо издание събуди недоверие в много 

спомоществователи, които инъче биха подпомогнали подобно събитие, още 

повече инициирано от младежта на България. 

 Подкрепата на Министерство на образованието, младежтта и науката, 

значително ще увеличи броя на участниците във Второто издание на 

Национален Младежки Фолклорен Събор. Помоща, която Министерството би 

могло да осигури на децата на България, ще бъде огромен стимул за тяхното 

пълноценно развитие! 

 

 

10.10.2013 г.      Председател:.......................................... 

гр. Варна           /Николай Гурбанов/ 


