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    Изх.№……………………….. 

    ……………………………….. 

 

ДО 

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   

ГР.НЕДЕЛИНО  

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 

ОТ  БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

Относно: Утвърждаване на датите за Двадесет и първия  Национален  

фолклорен  фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно 

участие - Неделино - 2, 3 и 4 септември 2022 г. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОДПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

     За поредна година предстои да  отбележим едно значимо за община 

Неделино културно събитие - провеждането на Двадесет и първия   

Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с 

международно участие. 

       Честването на Националния  фолклорен фестивал за двугласно пеене и 

народна песен стана традиция и запазена марка на община Неделино. 

       Той се организира и провежда под патронажа на Министерство на 

културата.Посветен е на неделинския двуглас - уникална песенна проява 

на българския фолклор, предложен за вписване в Представителния списък 

на ЮНЕСКО. 

      В Националния фолклорен фестивал са участвали международни групи 

от Македония, Турция, Гърция, Литва, Швейцария, Румъния, Молдова, 

Кипър, Украйна, Албания, Черна гора, както  и  състави и изпълнители от 

всички фолклорни области на страната. 

      В културния календарен план на община Неделино за 2022г.са 

заложени датите за провеждането на Двадесет и първия Национален 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


2 
 

фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно 

участие  - Неделино - 2,3 и 4 септември. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинска съвет - 

Неделино да обсъди и приеме  следното  

 ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:  

           На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – 

Неделино, приема и утвърждава  датите за провеждане на Двадесет и 

първия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна 

песен с международно участие - Неделино - 2,3 и  4 септември  2022 г. 

 

     

      

 

С уважение, 

 
БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


