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Художествено-творческата дейност на СНЦ “Български национален младежки фолклорен съюз” 

е много пряко свързана с общественополезната. Това е така, защото целите на сдружението са 

изпълними в по-голям процент чрез осъществяването на различни културни и образователни 

формати. Съюзът не е осъществявал проекти и програми за финансиране, тъй като до 

настоящия момент не е придобивал нужния финансов ресурс, който би му позволил 

инвестиране в конкретни външни идеи, подбирани чрез конкурс. 

Оцеляването на организацията се дължи на това, че през 5-те години на съществуване, се 

осъществи внушително количество концертна, конкурсна и фестивална дейност. Тези форми са 

най-подходящи за самофинансиране, без нуждата за употреба на голям капитал, какъвто реално 

СНЦ “БНМФС” няма и не е получавал. 

Това са събития като: 

1. Националния младежки фолклорен фестивал и Националния фолклорен събор “Ботеви дни и 

нощи в Калофер”, чието финансиране се дължи на приход от такси-участие. 

2. Национален музикално-фолклорен конкурс “ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ”, чието провеждане се 

дължи основно на приход от такси-участие. 

Концертите, които сме организирали, също са покривали разходите на други събития или са се 

самофинансирали. 

1. Концерт за набиране на средства за провеждане на Първи младежки фолклорен събор. 

2. Концерт по случай 2 години от създаването на БНМФС в град Пловдив. 

3. Национална благотворителна кампания по случай 5 години от създаването на БНМФС. 

 

Обобщавайки ситуацията, свързана с художествено-творческата дейност на СНЦ “Български 

национален младежки фолклорен съюз” (която практически е основната на организацията), за 5 

години сдружението е изградило един много стабилен авторитет в провеждането на 

състезателни събития, фестивали и концерти. Всичко това е довело до известна финансова 

устойчивост, но в никакъв случай печалба в полза на БНМФС. 

В следващите 5 години, ръководството на институцията трябва да работи в посока на това да 

осигури приходи, които да позволят на Съюза да се развива успешно. Това може да стане след 

като се ликвидират излишните дейности, които не водят до разумна реклама или реална 

печалба на финансов актив. 
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К  О  Н  Ц  Е  Р  Т  Н  А     Д  Е  Й  Н  О  С  Т 

 

Първият концерт, организиран от СНЦ “Младежки фолклорен съюз”, се проведе през месец 

април на 2013 година. Концертът се състоя в концертната зала на Тракийско дружество 

“Капитан Петко Войвода” - гр. Варна. Приходите се придобиваха от продажбата на билети, а 

залата и озвучаването на събитието бяха осигурени безвъзмездно от Тракийското дружество. 

 

Вторият концерт, организиран от СНЦ “Младежки фолклорен съюз”, се проведе през месец 

август на 2013 година. Концертът се състоя на откритата сцена “Раковина” в Морската градина 

на град Варна, посветен на 1 година от създаването на сдружението. 

 

Третият концерт, организиран от СНЦ “Младежки фолклорен съюз”, се проведе през месец 

декември на 2014 година, посветен на 3 години от създаването на сдружението. Събитието се 

проведе в концертно студио на БНР - Пловдив. Приходите от концерта се придобиваха чрез 

продажба на билети. Залата и озвучаването напълно усвоиха събраните средства. 

 

Концерт - церемония по връчване на годишните награди на Български национален младежки 

фолклорен съюз. Проведен на 3 март 2016 година в град Калофер. Входът бе с билети, но 

поради неуспеха на разпродаването им, впоследствие входа се обяви за свободен. Залата бе 

предоставена от Пенсионерски клуб “Калифер Войвода” - гр. Калофер, а озвучаването бе 

осигурено от Николай Гурбанов. 

 

Три концерта - Национална благотворителна кампания на Български национален младежки 

фолклорен съюз в градовете София, Бургас и Варна. В град София и в град Варна, залите и 

озвучаването бяха за сметка на БНМФС, а в Бургас – Община Бургас ги предостави 

безвъзмездно. Приходите от билетите и разходването им са описани в годишния отчет на 

ръководител “Финансов отдел” - Грациела Филева за 2016 година. 

 

Общо 7 концерти са осъществени от ръководството на СНЦ “Български национален младежки 

фолклорен съюз” за периода 08.08.2012 г. - 08.08.2017 г. 
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К  О  Н  К  У  Р  С  И    И    Ф  Е  С  Т  И  В  А  Л  И 

 

Юни 2013 г. - Първи Младежки фолклорен събор - град Калофер – над 100 заявки за участие. 

Събитието се провежда с конкурсна и фестивална част едновременно на 2 сцени. Приложение - 

Доклад от провеждането на Първи Младежки фолклорен събор. 

 

Юни 2014 г. - Втори Национален младежки фолклорен събор - под патронажа на Министерство 

на културата - гр. Калофер. Обработени над 200 заявки за участие. 

Приложение - Доклад от провеждането на Втори Национален младежки фолклорен събор. 

 

Март 2015 г. - Петнадесети Национален музикално-фолклорен конкурс “Орфеево изворче” - гр. 

Калофер. Обработени над 450 заявки за участие. 

Приложения: 

1. Обяснителна записка за осъществяване на конкурса от петнадесето издание 

и под егидата на БНМФС. 

2. Доклад от провеждането на XV НМФК “Орфеево изворче”. 

 

Юли 2015 г. - Трети Младежки фолклорен фестивал - Калофер. Обработени са 20 заявки за 

участие и фестивалът е комбиниран с провеждането на Традиционен фолклорен събор “Свети 

Кирик”, провел се в местността “Паниците” край град Калофер. 

 

Март 2016 г. - Шестнадесети Национален музикално-фолклорен конкурс “Орфееви таланти” - 

гр. Калофер. Обработени са над 500 заявки за участие. 

Приложения: 

1. Обясителна записка за осъществяване на конкурса. 

2. Доклад от провеждането на XVI НМФК “Орфееви таланти”. 
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Юни 2016 г. - Национален фолклорен събор “Ботеви дни и нощи в Калофер”. 

Приложение - Доклад от провеждането на събора. 

 

Юни 2016 г. - Първи поетичен конкурс “С Ботев в сърцето”. Обработени са над 100 заявки за 

участие. 

 

Март 2017 г. - Национален музикално-фолклорен конкурс “ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ” - Пловдив, 

2017. Съорганизатор - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство с 

финансовата подкрепа на Община Пловдив, включил събитието в Календара на културните 

събития на Община Пловдив. Над 700 заявки за участие. 

Приложение - Доклад от провеждането на НМФК “ОРФЕЕВИ ТАЛАНТИ” - Пловдив, 2017. 

 

Юни 2017 г. - Втори пътуващ Национален литературен конкурс “С Йовков в сърцето” - с. 

Жеравна – част от Културния календар на Община Котел. Обработени са над 30 заявки за 

участие. 

Приложение - Доклад от провеждането на II НЛК “С Йовков в сърцето” - с. Жеравна. 

 

Юни - Юли 2017 г. - Национален младежки фолклорен фестивал - с. Чавдар - не е проведен, 

поради липса на достатъчно заявки за участие и финансов ресурс. 

 

Планувани за периода след изтичането на мандата на ръководството на СНЦ “Български 

национален младежки фолклорен съюз”: 

- Дванадесета Национална фолклорна среща “МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА” - 2017/2018 

 

Общо 9 конкурса и фестивала са осъществени от ръководството на СНЦ “Български 

национален младежки фолклорен съюз” за периода 08.08.2012 г. - 08.08.2017 г. 
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П  А  Р  Т  Н  Ь  О  Р  С  К  И     

В  З  А  И  М  О  О  Т  Н  О  Ш  Е  Н  И  Я 

 

От създаването си до настоящия момент, СНЦ “Български национален малдежки 

фолклорен съюз” е партнирал на фестивали, конкурси и концерти, сред които някои вече не 

съществуват - като конкурса в гр. Велико Търново - “Северняшки славей”. Периодични 

конкурси, които се провеждат на 3 години веднъж, сред които Национален фолклорен конкурс 

- надпяване “С песните на Стоян Радев” гр. Търговище. Национални и регионални фолклорни 

конкурси и фестивали, като: 

- “Фолклорен изгрев” - гр. Варна 

- НФП “Приморска перла” - гр. Приморско 

- МФФ “Атлиманска огърлица” - гр. Китен 

- “С песните на Магда Пушкарова” - гр. Бургас 

- “С песните на Вълкана Стоянова” - гр. Стралджа 

- НФС “Мост между поколенията” - до 2016 г. 

 

Партньорството на БНМФС се е изразявало в осигуряването на: 

- поздравителен адрес 

- кошница с цветя 

- плакет - награда 

Немалко са и концертите, на които ръководството на БНМФС е изпращало поздравителен 

адрес и кошница с цветя. 

Приложение: Справка от деловодството (изходяща кореспонденция) на БНМФС. 

 

НИКОЛАЙ ГУРБАНОВ 

Съставител на доклада 

Председател на БНМФС в периода 2012 - 2017 г. 


