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Изх. № ………………. 

Дата:…………………. 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
 

 

Относно: Утвърждаване на датите за провеждане на Двадесет и втория Национален 

фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие – 

Неделино 1, 2 и 3 септември 2023 г. 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

През 2023 година предстои да отбележим Двадесет и втория Национален 

фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, 

който се организира от Община Неделино и се провежда под патронажа на 

Министерство на културата. 

Фестивалът е посветен на неделинския двуглас, признат от музикалните 

специалисти в България за уникално фолклорно явление. Той е предложен за вписване 

в Представителния списък на ЮНЕСКО като достояние и наследство на европейската 

културна традиция. Част е и от Националния регистър по нематериално културно 

наследство и един от елементите, вписани в Националната представителна листа „Живи 

човешки съкровища – България”. 

По традиция всяка година, през първите три дни на месец септември, градът на 

двугласа се превръща в столицата на фолклора, където се надпяват и надиграват 

различни международни състави и групи, както и състави и изпълнители от всички 

фолклорни области на страната. За първи път на неделинска сцена през 2022 г. 

участваха 9 международни групи от три континента – Европа, Азия и Северна Америка. 

За да продължим традицията и да съхраним фолклорното богатство, предлагам 

датите за провеждане на Двадесет и втория Национален фолклорен фестивал за 

двугласно пеене и народна песен с международно участие да бъдат съобразени със 

статута на фестивала, а имено първата петък, събота и неделя на месец септември. Тази 

година датите за утвърждаване са – 1, 2 и 3 септември.  

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Неделино да обсъди и приеме 

следното: 
 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 
 

 На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Неделино приема и 

утвърждава датите за провеждане на Двадесет и втория Национален фолклорен 

фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие – Неделино 1, 2 

и 3 септември 2023 г. 
 
 

 

С уважение,   

БОЯН КЕХАЙОВ          

Кмет на община Неделино  
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