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ВЪВЕДЕНИЕ  

 
В дните 26, 27, 28 и 29 юни 2014 година в град Калофер се проведе Втори 

Национален и единствен по рода си в България, Младежки Фолклорен Събор. 

Иницииран и организиран от Национален Младежки Фолклорен Съюз в 

съорганизаторство с Кметство Калофер.  

Национален 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 регламент за участие. Конкурсната част се 

журира от 8 членно жури, което отсъди 1ви, 2ри
 и 3ти

 награди, както и други 

награди, предоставени от партньори на Събора. 

  

 Фестивална част – няма състезателен характер. Всеки от участниците в 

конкурсната част, а и тези, които не са участвали в нея, се изявяват на 

външна (открита) сцена, оборудвана с подходяща озвучителна и 

осветителна техника. 
 

И тази година съборът 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 Директор 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, младежта и науката на Република България! 
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∗ ОРГАНИЗАЦИЯ ∗ 
 

СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ЩАБ 
 

 

ДИРЕКТОР 
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ПОМ.-ОРГАНИЗАТОРИ: Касиер, Отговорник по регистрация на участници, 

Секретар на жури, Квестор на жури, Комендант на вътрешна сцена, Комендант 

на външна сцена, Водещ на вътрешна сцена, Водещ на външна сцена, 

Озвучители (общо 4), Телевизионен екип (общо 3) 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

 
1. Директор 

 

 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 

защитава 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 - организатори – АДМИНИСТРАТОР и КАСИЕР 

 

 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, подробности по регламента за участие и др.  

 Съхранява до края на конкурсния ден и след това отчита събраните 

средства от такси участие за деня.  

 

3. Помощник - организатор – ФЕСТИВАЛНА СЦЕНА 

  

 Организира реда на явяване на желаещите да участват във фестивалната 

част  

 Консултира работата на озвучителните и осветителни техници  

 Консултира конферансието на фестивална сцена  
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 Отговаря за техническата изрядност на: тържествено откриване, вечерни 

концерти и тържествено закриване на Национален Младежки Фолклорен 

Събор.  

 

3. 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  
 

4. 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  

 

5. 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 Директор 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 10.7.2014 г. Изрядността на 

изпълнените ангажименти, спрямо Национален Младежки Фолклорен Събор се 

доказва и със всички приложения към настоящия доклад. 

 

ЖУРИ 

 
Журито на  Втори Национален Младежки Фолклорен Събор бе 

формирано от 8 члена. Като един от тях бе определен за Председател на 

комисията. 

 

  

СЪСТАВ НА ЖУРИ: 

 

1. Проф. 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. проф. д-р Любен Досев - (Директор на ДЕСП към АМТИИ – гр. Пловдив) 
6. проф. д-р Тодор Киров - (Ръководител катедра „Музикален фолклор“ към 

АМТИИ – гр. Пловдив) 

7. проф. Даниела Дженева - (Зам. – ректор на АМТИИ – гр. Пловдив) 

8. Тодор Тодоров - (Технически директор на НФА „Филип Кутев“) 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ. МАЩАБ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА 
 

Поради значителната липса на финансови средства за реализацията на 

Втори Национален 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.  

 

Освен това се публикува подробна информация в интернет пространството и 
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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 Ева Валентинова. 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 Втори Национален 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.  
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Втори Национален Младежки Фолклорен Събор се състоя и с подкрепата 

на: Национална телевизия „Скат”.  
 
 
 

УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСНАТА ЧАСТ  

 
I. Населени места:  

 

град Варна, община Варна  

град Карлово, община Карлово  

град Монтана, община Монтана  

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  

град Пещера, община Пещера  

град Сопот, община Карлово  

  с. Устина 

  Община Аврен 

  гр. Велико Търново 

  град Сливен 

  град Русе 

  град Благоевград 

  град Хасково 

  град Стара Загора 

  село Пролом 

  
 

Подали заявки: 100  

 
Явили се за участие: 98  
- солисти-вокален раздел: 45  

- солисти-инструментален раздел:20  
- вокално-инструментални групи: 15 
- народни хорове: 3  

- танцови състави: 15  
 

Неявили се: 2 
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НАГРАДИ 

 
Национален Младежки Фолклорен Съюз осигури следните награди: 

  

1. Грамота за участие – 130 броя.  
2. Медали с лента – трибагреник – 52 броя.  

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

4. Награда на Кмета на град Калофер – 2 бр. 

5. Награда на Фондация „Български фолклор“ – 1 бр. 

6. Награда на БНР – 1 бр. 

7. Награда за най – добър учител – 1 бр. 

8. Награда за най-добре представила се институция – 1 бр. 

9. Гранд при – 2 бр. 

 

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

народна музика. 13  

 

 Фолклорна телевизия “Sunrise Music” осигури безплатно заснемане и 

излъчване на видеоклип.  

Кметът на град Калофер връчи 2 свои награди.  

Българско Национално Радио удостои с безплатен звукозапис 1 лауреат на 

Втори Национален Младежки Фолклорен Събор. 

……………………………………………..  

Общо предоставени награди: 90 броя  
Общо Връчени награди: 90 броя  

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  
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
 

ПРИХОД  
 

 
1 652. 70 лв. 

дарения: 350 лв. 

 

РАЗХОД 
 

1. Външна сцена – 2 000 лв. 

2. Озвучителна техника – 300 лв. х 2 = 600 лв. 

3. Видеозаснимане – 500 лв. 

4. Изразходван ток – 30 лв. 

5. Грамоти и Дипломи – 167 лв. 
6. Венили – 100 лв. х 2 = 200 лв. 

7. Награди – 220 лв. 

8. Канцеларски материали – 75 лв. 

9. Хонорари – 950 лв. 

10. Храна и транспорт за жури и организационен щаб – 2 710 лв. 

 

Общо: 7 452 лв. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
1. Заверено копие от Централен протокол на жури 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 Втори Национален Младежки Фолклорен Събор, доказва успеха си с това, 

че участниците в конкурсната програма са със 70 (седемдесет) % повече от 

миналогодишното издание, а общо явилите се на сцените, са над 1 500 души. 
Имайки предвид, че събитието е само на 2 години, това е значителен успех, 

което доказва добрата организация. 

 

 

Септември, 2014 г.     Директор:............................................. 

                   /Николай Гурбанов/ 


