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ВЪВЕДЕНИЕ 

Национален Младежки Фолклорен Съюз е обществена организация, която 

спрямо  законодателството на Република България има ясни цели за развитие на 

дейността си. През изминалата година сдружението осъществи голям процент от 

предварително поставените си задачи, както и в последствие появилите се /т. нар. 

непредвидени/ дейности. 

1.1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 Предвид правилника на организацията и поставените цели за изпълнение в 

перспектива, за 2014 година поставихме основните задачи: 

1. Втори Национален Младежки Фолклорен Събор. 

2. Филм за Национален Младежки Фолклорен Съюз. 

3. Създаване на web страница 

4. Концерт по случай 2 години от създаването на НМФС. 

5. Издаване на брошура за НМФС. 

Съобразявайки капацитета на Управителния съвет, от който зависи 

организационната дейност на сдружението, имаме основание да твърдим, че новият 

състав на управленческата структура може да се справи с голяма част от събитията в 

полза на целите на Съюза. 

ОБЩЕСТВЕНО – ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ 

2.1 Втори Национален Младежки Фолклорен Събор – гр. Калофер 

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 1
ви

, 2
ри

 и 3
ти

 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 
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гарантира добрата – професионална организация на събитието, както и 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 и на Министерство на образованието, младежта и 

науката на Република България! 

 

ДЛЪЖНОСТИ 

 

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  

 

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ 

 

Българско Национално Радио – най-голямата медия в България ни съдейства 

изключително много, като популяризира събитието в своите фолклорни предавания и 

рубрики, както и 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 и 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 и 

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.  
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Национално издание за български фолклор, Вестник „Фолклорен хоризонт” 

– изданието отрази подробно събитието, както преди, така и след неговото провеждане.  

 

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 

 

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.  
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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. 

 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
!!! 
1 652. 70 лв. – приходи от такси за участие в конкурсната част 

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. (средства, с които е реализиран НМФСъбор) 

 

2.2. DVD от Първи Младежки Фолклорен Събор 
 

 След провеждането на Втори Национален Младежки Фолклорен Събор се 

тиражираха 20 броя DVD с материал, заснет от ТВ Карлово. През 2015 г. продуктът 

трябва да се тиражира и предостави за продажба, по време на Трети Международен 

Младежки Фолклорен Фестивал, в град Калофер, в книжарницата на АМТИИ – гр. 

Пловдив и др. 

 

2.3.  DVD от Втори Национален Младежки Фолклорен Събор 
 В сравнение с видеоматериала от Първото издание на Събора, този от Второто е 

значително по-богат, тъй като бе осигурен екип, който през цялото време заснимаше 

различни кадри от събитието. Присъства също и сватбата, провела се максимално 

близко до старите български традиции, интервюта с по-голямата част от журито и 

Кмета на гр. Калофер, бе направен тридесетминутен репортаж с диктор Галя Асенова и 

др. DVD ще се разпространява от началото на 2015 г. на 2 диска. 
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 2.4. Филм за Национален Младежки Фолклорен Съюз 
 

 През месец август (2014 г.), фирма „Алекс вижън“ – Недко Александров, по 

сценарий и режисура на Николай Гурбанов създаде двадесетминутен филм за НМФС, 

от създаването му до настоящия момент. Директор: Пламен Георгиев (бивш директор 

на Варненски драматичен театър), музиката в продукцията е от: Теодосий Спасов, 

Георги Стоянов, Янка Рупкина и ОНМ на БНР, Надка Караджова с ОНМ на БНР, Верка 

Сидерова с ОНМ на БНР, Валя Балканска и Дафо Трендафилов. 

 

 2.5. Национален Музикално – Фолклорен Конкурс „Орфеево 

изворче“ 
 

 През месец август, предвид серията от незаконни постъпки в НМФС „Орфеево 

изворче“, тогавашният Председател на Съюза, заедно с 50 % от членската маса, 

подадоха заявленията си за прекъсване на членство в НМФС „Орфеево изворче“ и 

заявяване на членство в Национален Младежки Фолклорен Съюз. Предвид това, че г-жа 

Къшева е основател на Конкурса „Орфеево изворче“, както и 50% от членовете на 

Съюза, който го организира, се преместват в Младежкия Съюз, а и непрекъснатите 

скандали, които се развиват на изключително ниско интелектуално ниво, с цел 

запазване на форума и предпазване от това, да се разрази изключително неприличен 

скандал в българския фолклор, още като Председател на НМФС „Орфеево изворче“, г-

жа Дочка Къшева предоставя на Младежкия Съюз писмено съгласие (подписано и 

подпечатано от нея), НМФК „Орфеево изворче“ да притежава марката „Орфеево 

изворче“. С удостоверение от Патентно ведомство, съгласно законовите разпоредби, се 

гарантира собствеността на марката, принадлежаща на Национален Младежки 

Фолклорен Съюз. На 13 септември, без решение на УС, Николай Гурбанов изпрати 

официално писмо за обединяване на структурите до Управителния съвет на НМФС 

„Орфеево изворче“, на което отговор не е констатиран. 

 

 

 

2.6. Аудио продукция 
 

 В началото на годината (2014), бяха осъществени 4 звукозаписа в обработка на 

Николай Гурбанов. Солисти: Йордан Иванов, Йоана Добрева и Мария Тодорова. 

Разходите по записване на продукцията и хонорари на оркестрантите бяха поети от 

изълнителите, а аранжиментите и оркестрациите са осигурени от НМФС. 

 

 - „Абре Никола“ – изп. Мария Тодорова; муз., текст и аранжимент: Николай 

Гурбанов. 

 - „Либят са Рада и Райко“ – изп. Йоана Добрева; муз. и текст: народни; 

аранжимент: Николай Гурбанов. 

 - „Що гората на Росен мирише“ – изп. Йордан Иванов; муз. и текст: народни; 

аранжимент: Николай Гурбанов 

 - „Прочуло се, прочуло“ – изп. Йордан Иванов; муз. и текст: Йордан Иванов; 

аранжимент: Николай Гурбанов 
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 2.7. Концерт по случай 2 години от създаването на НМФС  
 

2.8. Патронаж 

 
 Официални постъпления за искане на патронаж от Национален Младежки 

Фолклорен Съюз не са констатирани. Форуми, проведени със съдействието на Съюза, с 

решение на Председателя са: 

 - Конкурс „Моята сцена – Варна търси своите таланти“ – организатори: Община 

Варна и Музикална телевизия “Sunrise music”. 

 - Национален Музикален Фестивал „Фолклорен изгрев“ – гр. Варна 

 - Международен фестивал „Атлиманска огърлица“ – гр. Китен 

 

2.9. Кореспонденция 

 
 Писмо до г-жа Хелия Чавдарова за командироване на Ваня Монева като член на 

жури на Втори НМФС. (прието) 

 Писмо до г-жа Хелия Чавдарова за командироване на ОНМ като специални 

гости в откриването на Втори Национален и Трети Международен Младежки 

Фолклорен Фестивал. (отказ) 

 Писма до всички Национални музикални и профилирани средни и Висши 

училища, в които се изучават фолклорни специалности, относно Втори 

Национален Младежки Фолклорен Събор. 

 До Кмета на гр. Варна, за определяне на официална среща, относно – 

разглеждане проекта за създаване на ПАНПТ „Варна“ – гр. Варна (мълчалив 

отказ): рег. № РД 14000462 ВН/08.01.14 г. 

 До Кмета на гр. Стара Загора – относно прекратяване на отношенията ни в 

организирането на НМФК „Орфеево изворче“. 

 Писмо до Министъра на културата с изискване за назначаване на комисия, която 

да разгледа случая относно непристойното отношение на чиновниците в 

министерството, във връзка със стипендиите за Втори НМФС. (прието) 

 Писмо до ЮНЕСКО (мълчалив отказ) 

 Комплект от документи относно стипендиите за НМФК „Орфеево изворче“, 

лично внесен в Министерство на културата. Вх. № 62-00-442 дата. 24.09.2014 г. 

 Получено удостоверение за патент на марката „Орфеево изворче“ 

 E-mail (възможно е да се направи извадка) 

 

АДМИНИСТРАТИВНО СЪСТОЯНИЕ 

 

3.1. Протокол 

 
 Зам.-председателят – Йордан Иванов, набра всички протоколи, издадени от 

създаването на Съюза, до настоящия момент. Всички те присъстват ръчно написани и в 

електронен вариант. 

 Заседания на УС: 9 заседания (от № 7 до № 15) 

 Общи събрания: 1 (№4) 
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 Заседание на Художествен съвет: 2 (№ 11 и № 12) 

 Контролна комисия: 1 

 

3.2. Общо събрание 
 

 Приети нови членове, през 2014 г.:  

 Почетни членове: 6 

 - проф. Даниела Дженева 

 - проф. д-р Любен Досев 

 - проф. д-р Тодор Киров 

 - Тодор Тодоров 

 - Златка Ставрева 

 - доц. д-р Венцислав Димов 

 

 Взети решения от Общото събрание, провело се на 05.04.2014 г. в град Калофер: 

 

По Т. 1. Общото събрание на Съюза реши да промени наименованието на: 

Национален Младежки Фолклорен Съюз. Респективно ще се промени печата, 

емблемата и бланките за официалните документи на Сдружението. 

По Т. 1. ОС реши:  

1. Спрямо чл. 9 (2) да се добави възможност за колективно членство в 

Сдружението, на сродни организации и колективи. 

2. Спрямо чл. 10 (2) да се промени размерът на имуществените вноски, както 

следва: 

- Секция „ученици, изучаващи български фолклор” и „студенти”5 лв. 

- Секция „творци на свободна практика”, „учители в специализирани и 

профилирани училища”, „учители в ОУ, СОУ, читалища, детски градини и 

др.”, „научни сътрудници”- 20 лв. 

- Секция „Ценители на българския фолклор” – 30 лв. 

По Т. 3. Промените в правилника за вътрешния ред се извършиха съгласно устава 

на НМФС. Правилникът е приложен към протокола. 

По Т. 3. Състава на УС се определи с единодушно решение, съгласно кандидатите и 

защитата на техните мотивации. 

- Зам.-Председател: Йордан Иванов 

- Секретар: Йоана Добрева 

- Касиер: Диана Добрева 
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- Член: Дончо Загорев 

- Член: Алиа Хансе 

- Член: Таня Арабаджова 

По Т. 4. Учреди се художествен съвет в състав: 

1. Юлия Цанкова 

2. Дочка Къшева 

3. Наньо Чолпанов 

4. Костадин Бураджиев 

5. Ваня Монева 

6. Данка Цветкова 

7. Румен Стоянов 

8. Георги Гермонов 

9. Елена Василева 

10. Данислав Кехайов 

11. Тодор Киров 

12. Любен Досев 

13. Даниела Дженева 

14. Тодор Тодоров 

15. Венцислав Димов 

16. Златка Ставрева 

Поради изчерпване на дневния ред, третото събрание на НАЦИОНАЛЕН 

МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪЮЗ се закри от Председателя – Николай Гурбанов. 

С решение на УС, проведен на 25.10.2014 г. в гр. Варна се назначи Общо събрание 

на 22.03.2015 г. в град Калофер. 

 

3.3. Управителен съвет 
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 Управителният съвет се състои от 7 члена. С решение на Общото събрание на 

Съюза, провело се на 05.04.2014 г. в гр. Калофер, състава му е: 

1. Николай Гурбанов – Председател 

2. Йордан Иванов – Зам.-Председател 

3. Йоана Добрева – Секретар 

4. Диана Добрева – Касиер 

5. Таня Арабаджова – член 

6. Алия Иванова – член 

7. Дончо Загорев – член 

След постъпила молба за напускане на УС, но не и на ОС, от Йоана Добрева, до 

настоящия момент не е назначен Секретар, а длъжността се изпълнява от Диана 

Добрева, до избиране на титуляр за длъжността. 

За 2014 г., УС има 9 заседания, от които голяма част са осъществени чрез 

интернет връзка (e-mail), което може да се докаже с извадка от e-mail: 

yfu.management@gmail.com 

3.4. Художествен съвет 

 С решение на Общото събрание, провело се на 05.04.2014 г. в гр. Калофер, се 

учреди Художествен съвет, който да разглежда предложения и взима решения относно 

Художествено – творческата дейност на Съюза. 

 Основни задачи: Определяне на Приз „Национален Младежки Фолклорен Съюз“ 

и всички награди, звания и отличия на Съюза. 

 Утвърждаване на жури за конкурсите на Съюза. 

 Вземане на решения за учредяване на конкурси, организиране на концерти и др. 

 Състав:  

1. Проф. д-р Костадин Бураджиев – Председател 

2. Юлия Цанкова 

3. Дочка Къшева 

4. Наньо Чолпанов 

5. Ваня Монева 

6. Д-р Данка Цветкова 

7. Румен Стоянов 
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8. Георги Гермонов 

9. Елена Василева 

10. Данислав Кехайов 

11. Проф. д-р Тодор Киров 

12. Проф. д-р Любен Досев 

13. Проф. Даниела Дженева 

14. Тодор Тодоров 

15. Доц. д-р Венцислав Димов 

16. Златка Ставрева 

3.5. Правилници 

Управителният съвет на НМФС създаде и прие Наказателен правилник за 

контролиране дейността на членовете му (на УС), приет от Съвета с протокол № УС 

009/18.7.2014 г. 

Предстои да се изготвят правилници за присъждане на Приз „Национален 

Младежки Фолклорен Съюз“ (еднократна стипендия), удостояване с Орден. От 

Художествения съвет на НМФС. ??? 

3.6. Заповеди 

През 2014 г. са издадени общо 6 заповеди (от № 0000013 до № 0000018 /вкл./) 

3.7. Декларации 

 Създадена бе декларация за Почетните членове – приемане на званието. 

 Декларация за дарителски фонд – притежаващите билети за разпространение 

декларират, че носят отговорност за всеки билет, предоставен им от Съюза. 

 Декларации от Светла Дякова, Славчо Петрунов и Цветан Диманов, в качеството 

си на обработващи заявки за НМФК „Орфеево изворче“ – за това, че разполагат с лични 

данни и няма да злоупотребяват с тях. 

 

3.8. Заявления 
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 Всеки, който желае да стане член на Национален Младежки Фолклорен съюз, да 

получи достъп до информация, или да подаде такава до Председателя, УС, ОС, ХС, КС, 

трябва да депозира Заявление, което да подпише (и подпечата) собственоръчно и да 

изпрати на e-mail: yfu.management@gmail.com.  

 Всички заявления се адресират до Председателя, независимо до кого се отнасят. 

 

 

 3.9. Предложения 

 
 Предложения не са постъпвали, освен това на Алия Иванова за създаване на 

презентация на Съюза, с която да се посещават различни населени места с цел 

популяризиране на сдружението. Предложението бе взето под внимание и се създаде 

кратък филм – представяне. 

 

 3.10. Анкети 

 

 Бе създадена анкета с цел запознаване на Председателя с мнението на членовете 

относно работата на УС и подобряване работата на структурата и актуализиране на 

целите и методи за тяхното постигане. От получените отговори стана ясно, че Съюза 

работи добре, целите са ясни и последователни. Интересът на членовете не е особено 

голям, защото няма достатъчно комуникация, което е взето под внимание. 

 

3.11. Оферти 
 

1. Оферта за изготвяне на награди (плакети, медали и др.) – от K&K 

2. Оферта от БНР за участие на ОНМ в откриването на Трети Международен 

Младежки Фолклорен Фестивал, на стойност 3537, 60 лв. 

3.12. Програма за 2015 г. 

 
Месец февруари – Концерт по случай 60 години от рождението на тракийския народен 

певец Красимир Станев. 

Месец март (20 – 22 март 2015 г.) – Петнадесети НМФК „Орфеево изворче“ 

Месец март (22) – Общо Събрание и Сесия на художествен съвет 

Месец май – приключване на срока за приемане на заявки за Трети ММФФ 

Месец юни – Трети Международен Младежки Фолклорен Фестивал 

Месец юли – Национален фестивал, посветен на Св. Кирик 

Месец август – 3 години от създаването на НМФС 

 

АКЦИИ 

 

Международна кампания „Обичам фолклора на българите“ 

 

Популяризиране на Дарителски фонд  

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
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Брошура на Съюза – тираж 500 бр. 

DVD с Първи, Втори Събор и Филм на НМФС – x 200 бр. тираж 

 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ - Приложение 
 

 

 СТАТИСТИКА 

 

5.1.  Дейност 

 
Дейността на Национален Младежки Фолклорен Съюз е доста обемна и 

разностранна: художествено-творческа (създаване на продукция, концертна дейност, 

конкурсна, фестивална дейност и др.), административна, издателска, обществено-

полезна, образователна. За структура на 2 години, предвид това, че длъжностните лица 

в ръководството не са осигурени и финансово обезпечени, дейността на Съюза се 

развива отлично. 

Сравнявайки дейността ни с миналите години, през изминалата 2014 качеството 

на работа е значително по-добро. Структурата се изяснява от страна на това, че 

задълженията намират своите изпълнители, в административно отношение все повече 

се изяснява  потребността на  документите. 

Концертната дейност на Съюза е по-малка, но това се дължи основно на 

финансовото състояние и липса на идеи (проекти) от членовете на Съюза. 

Издателската дейност на Съюза е по-малка, това също се дължи на финансовото 

състояние и липса на идеи (проекти) от членовете на Съюза. 

 

5.2.  Длъжностни лица  
В Управителния съвет присъстват длъжностни лица, които имат ясни задачи за 

осъществяване на дейността: 

Зам.-председател – създава Заповеди, разпределя задължения и контролира 

изпълнението им. 

Касиер – отговаря за финансовото състояние и регистрацията на членовете. 

Изготвя финансовия план. 

Членовете – изпълняват нареждания на Зам.-председателя. 

Председател на Художествения съвет – следи за художествено-творческата 

дейност. 

Координатори на клонове. 

 

5.3.  Публичност 
 

От 2014 г. Национален Младежки Фолклорен Съюз има официална web 

страница, в която се публикуват всички документи, решения, новини и др. Това 

осигурява пълна прозрачност във всяко едно отношение. 

Национален Младежки Фолклорен Съюз има facebook профил, в който се 

популяризира web страницата, а също и се публикуват документи, рекламни материали 

и новини. В профила на Съюза са създадени страници на Международен Младежки 

Фолклорен Фестивал, НМФК „Орфеево изворче“. 
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Youtube профил за публикуване на продукция на Съюза. 

 

5.4.  Авторитет 

 
Авторитетът на Национален Младежки Фолклорен Съюз се гради изключително 

трудно, тъй като всяко сравнително ново нещо е трудно да се наложи, още повече при 

липса на финансови средства. Благодарение на Международен Младежки Фолклорен 

Фестивал и изградените ни отношения с Българско Национално Радио, Телевизия 

“Sunrise music”, Вестник „Фолклорен хоризонт“, Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство – Пловдив, Кметство Калофер, Фондация „Песенен фолклор – 

Елена“ и др., Съюзът гради авторитета си с много добри темпове. От изключителна 

важност е и поведението на ръководната структура, и особено на Председателя на 

Съюза. Голямо значение е какво е състоянието на авторитета на Председателя, защото 

той е лицето, представляващо структурата, какви отношения създава той и как 

популяризира заедно с личността си управляваната от него институция. Отношението 

на горепосочените институции, както и на НУФИ „Филип Кутев“, сродни организации, 

относно сътрудничество и това, че името на НМФС вече е много добре познато в 

сферата ни говори, че авторитета му е на ниво и с тежест. 

 

5.5.  Конкуренция 

 
За конкуренция може би не може да се говори, погледнато от страна на това, че 

НМФС не е търговско дружество или друго подобно, което предлага продукт 

(продукти) с цел печалба. Погледнато обаче от гледна точка на това, че сдружението 

цели съхраняване и популяризиране на българския фолклор, образоване на младите 

таланти, осигуряване поле за изява и т.н., то трябва да бъде наложено като структура с 

авторитет, ясни цели, доказани постижения ИЛИ доказано като еталон в сферата, която 

работи. Предвид неуспоримия факт, че не съществува такова сдружение в България, 

отново стигаме до там, че за конкуренция не може да се говори, но съществуват 

организации, които имат близки (общи) цели и дейности. 

С какво Национален Младежки Фолклорен Съюз води в конкуренцията (ако 

може да се говори за такава): 

1. Ръководният орган е добре запознат със законовата уредба. 

2. Разполага се с добро юридическо звено. 

3. Прилагат се добре обмислени и консултирани с безпорни авторитети в 

определените сфери, методи и похвати за реализиране на дейността във 

всяко отношение. 

4. Осъществяват се постоянни контакти с Правителство (министерства), сродни 

организации в България и чужбина, местни власти, образователни 

институции. 

5. Старание към максимално близък и чест контакт с членовете на Съюза. 

6. Осигуряване на добри взаимоотношения с мастити личности в сферата на 

българския фолклор, което несъмнено се отразява върху работата на Съюза и 

сигурността в действията му. 

7. Непрекъсната дейност (основна черта) 

8. Последователност в действията. 

9. Прозрачност 
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10. Легитимност 

Горепосочените точки са основните критерии, които погледнато съвсем 

обективно, не се съдържат в сродни организации и въз основа на това, Национален 

Младежки Фолклорен Съюз е единствен по рода си освен като наименование и цели, и 

като похвати, политика, действия, административна уредба и т.н. 

 

5.6.  Мнение на Председателя 

 
Национален Младежки Фолклорен Съюз е организация, в която бях сигурен, че 

трудно, но качествено ще утвърди своето място в българския фолклор, обществения и 

културния живот и образователната система на страната ни. Не бях сигурен единствено 

във времето, за което ще се случи. Много приятно съм изненадан от факта, че само за 2 

години, организацията получи доверието на много хора от различни нива, което 

показва, че трудът ни не е бил напразен. Съставяйки настоящия доклад, добре огледах 

фактите, въз основа на които съм задължен да създам документа, и осъзнавам, че 

сдружението работи много добре. Имало е моменти, в които за миг съм се замислял, 

дали наистина това, което правя, е правилно, как изглежда отстрани, може би не работи 

толкова добре, но сега за пореден път разбирам, че нямам абсолютно никакво 

основание да се замислям за нещо подобно. Гордея се с Национален Младежки 

Фолклорен Съюз, той е като едно дете, което трябва да се отглежда, за да може един 

ден то да ти помага. Мисля, че се допълваме! Поздравявам колегите, които с времето се 

увеличават, въпреки трудното им убеждение в истинността и смисъла на каузата. 

Благодаря на всички доброжелатели, разбира се и недоброжелатели, защото ако ги няма 

едните, няма да ги има и другите. 

 

5.7.  Мнение на Ръководител на сродна организация 

5.8.  Мнение на представител от образователна институция в 

среден етап на обучение 

5.9.  Мнение на представител от образователна институция във 

висш етап на обучение 

 

5.10. Финансово състояние 
 

Финансовото състояние на Национален Младежки Фолклорен Съюз не може да 

се каже, че е добро. За времето, от когато съществува, става ясно, че разчитайки на 

сбора от годишните имуществени вноски няма как да се развива подобна дейност с 

това качество. Съюзът има нужда от назначаване на служител, уреждащ 

администрацията на организацията, осигурен поне на 4 часов работен ден. За да се 

назначи такова лице е нужно да се предостави оборудвано помещение – офис, т.е. да се 

закупи компютър, бюра, рафтове, столове и др. офис принадлежности. Това не може да 

се осъществи, освен ако годишният приход на НМФС не възлиза на 7 500 – 8 000 лв. 

Въз основа финансовият план за 2015 г., който по груби изчисления е на стойност от 

1 700 лв., най-разумното нещо, което може да се направи, след като се погасят заемите 

от 2014 г. и се разплатят задължителните процедури, като външен финансов одитор и 

куриерски услуги, е това, да се отпусне еднократна парична стипендия на член/ове, 

допринесъл/ли за изграждане авторитета, обогатяване дейността и т.н. на Национален 
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Младежки Фолклорен Съюз, след което да се помисли за заложените в програмата за 

2015 г. дейности. При наличие на дарители и други спомоществователи, може да се 

позволи обогатяване на материалното състояние на Съюза, залагайки на вероятността 

да се открият постепенно щатни места, за да може институцията да се справи на ниво, 

предвид непрестанното увеличаване на капацитета й във всяко отношение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

6.1. Прогноза за 2015 г. на Председателя 
 

 Освен заложените в Програмата за 2015 г., в последствие през годината се 

налагат извънредни (непредвидени) дейности.  

 Пряко ангажиращи Национален Младежки Фолклорен Съюз дейности, 

осъществяването на които защитава интересите на НМФС са: 

 - Концерт по случай 60 години от рождението на Красимир Станев 

- НМФК „Орфеево изворче“ 

- Определяне на Приз „Национален Младежки Фолклорен Съюз“ с еднократна 

стипендия. 

- Учредяване на Орден на името на творец с изключителен принос към 

българския фолклор (с решение на Художествения съвет), за високи 

постижения. 

- Трети Международен Младежки Фолклорен Фестивал 

- Национален фестивал, посветен на Свети Кирик – гр. Калофер 

- Национален събор „Да запазим заедно българското“ – гр. Калофер 

- Национален музикален фестивал „Фолклорен изгрев“ 

- Откриване на клонове в различни населени места 

- Организиране на концерт по случай 3 години от създаването на НМФС 

- Увеличаване на членската маса 

- Популяризиране на Дарителски фонд 

- Разработване на Международна кампания „Обичам фолклора на българите“ 

 

6.2. Решение на Контролната комисия 

 

 Приложение 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Становище на проф. д-р Костадин Бураджиев 

 

 
 

май, 2015 г.     Съставител:............................................... 

         /Николай Гурбанов/ 
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