
XV Празник на Тракийската народна музика и песен в гр. Първомай 

За петнадесети пореден път, от 12 до 14 септември в Първомай заедно с традиционния 

есенен панаир се провежда Празникът на Тракийската народна музика и песен. В първите два 

дни  на  тържествата  се  организира  и  IIIят 

национален  конкурс  за  кларинетисти  „С 

мелодиите  на  Стойчо  Кузмов”,  като 

изпълненията  се  оценяват  от  жури  в  състав: 

проф.  акад.  Петко  Радев,  проф.  акад.  Милчо 

Василев  –  ректор  на  АМТИИ  –  Пловдив  и 

Никола Илиев – ръководител на Конушенския 

народен оркестър. 

По  традиция  Празникът  бе  открит  от 

оркестър  „Дионис”  с  рл  Петър  Тенев,  а  младите 

солисти:  Николета  Маринова,  Николай  Иванов  и 

Елизабет Добрева представиха тракийската песен по 

достоен начин. 

След  изпълненията  на  мажоретния  състав 

„Златаровче” при СОУ „Проф. др Асен Златаров” с 

ръководител  Гинка  Димова,  официалните  лица  и 

гостите поднесоха цветя на паметника, издигнат 

пред  читалището  в  прослава  на  творците  на 

Тракийската  народна  музика  –  единствен  по 

рода си в страната. 

Точно  в  18.00  ч.  водещата  Ана  Сиракова 

покани  организаторите  на  юбилейното  събитие  – 

кметът  Ангел  Папазов  и  председателят  на 

Образцово  „Народно  читалище  св.  св.  Кирил  и 

Методий  –  1894  г.”  Иван  Караславов  да  се  качат  на  сцената,  а  заедно  с  тях,  членовете  на 

журито  и  гостите:  Мухаджъ  Роглу  –  вицеконсул  на  генералното  консулство  на  Турция  в 

Пловдив,  проф.  Иван  Върляков  –  изп.  Директор  на  РАО  „Тракия”,  председателят  на  Общ.



СъветПървомай  Дечко  Петков,  бившият  председател  на  Министерския  съвет  на  България 

Георги  Атанасов,  световно  известният 

художник  Никола  Манев,  Тодор  Тодоров 

административен  директор  на  ансамбъл 

„Филип Кутев”, кметове на приятелски общини. 

С  кратко  слово  кметът    Папазов  откри 

музикалното събитие и панаира. 

Вторият  оркестър  „Първомай”  с  рл 

Димитър Илиев и солисти Марияна Стойчева и 

Жанет Карааргирова  подканиха кмета и гостите 

на  празника  на  традиционното  хоро,  което 

изпълни украсения площад. 

Оркестър  „Пловдив”  с  рл  Славчо 

Александров  и  атрактивните  певици  Ивелина 

Иванова  и  Цонка  Манолова  отново  впечатли 

публиката с професионалните си изпълнения. 

Стилно започна представянето си в едночасовата 

програма оркестър „Орион Бенд” гр. Хасково с р 

л Георги Беделев и тримата солисти на оркестъра 

–  Елена  Беделева,  Живка  Иванова  и  Илия 

Плахов, които благодариха на организаторите за 

честта  да  участват  в  този  представителен



музикален форум. 

Първият празничен ден завърши с музиката на оркестър „Родопски извори” с рл Румен 

Родопски,  който  отпразнува  70  годишния  си 

юбилей  на  първомайска  сцена.  Певецът  бе 

отличен с диплом, юбилеен знак и поздравителен адрес, връчени му от кмета на общината. 

Вторият ден на XV Празник започна с изпълненията на оркестър „Млади тракийци „ от 

гр.  Раковски  с  рл  кларинетистът  Божидар 

Стрехин,  възпитаник  на  Детската  музикална 

школа  в  Първомай.  Очаквано  изпълненията  на 

оркестър  и  солисти  допаднаха  на  публиката, 

която ги възнагради с аплодисменти. 

Пилашевският народен оркестър с рл 

Митко  Димитров  успешно  се  вписа  в 

празничната програма. 

Младият  оркестър  „Орлин  бенд”  от  Стара 

Загора,  създаден  от  Орлин  Памуков    преди  няколко 

години,  два пъти  лауреат  от  конкурса  „С  мелодиите 

на  Стойчо  Кузмов”  в  Първомай,  демонстрира 

виртуозна  изпълнителска  класа  –  като 

инструменталисти и вокални изпълнители. 

Оркестър  „Родопи”  от  с.  Първенец  с  рл  Борис  Христев  хармонично  съчета  в 

едночасовата  си  програма  тракийската  с  родопската  музика.  Отново  се  зави  дълго  хоро  на 

читалищния площад, което дори внезапно рукналия дъжд не успя да развали.



Асеновградският  оркестър  „Марица”  с  рл  Хари  Асенов  жребият  отреди  да  закрие 

втората вечер. Макар и в дъжда, почитателите му останаха верни докрай, а празничното хоро 

продължи повече от час. 

Празничната  програма  на  третия  ден  откри 

оркестър  „Славяни”  от  Стара  Загора  с  рл  Марко 

Недев.Много  млади,  техни  верни  почитатели  бяха 

пристигнали  от  старозагорския  край,  които  ги 

аплодираха до края на участието им. 

След 

почти 

двучасовата  програма  на  оркестър  „Славяни”, 

организатори  и жури  се  качиха  на  сцената,  за  да 

отчетат  конкурса  за  кларинетисти  „С  мелодиите 

на  Стойчо  Кузмов”  и  да  наградят  призьорите. 

Председателят на журито акад. Петко Радев обяви 

резултатите. 

За най –  близка интерпретация до  стила на Стойчо Кузмов бяха  връчени  две  големи 

награди – на Хари Асеноврл на оркестър „Марица” 

от  Асеновград  и  на  Божидар  Стрехинрл  на 

оркестър„Млади  тракийци„от  гр.  Раковски,  а 

поощрителната  награда  взе  младият  кларинетист 

Тошко Генев 

на  Оркестър 

„Родопи”  от 

с. Първенец.



Емоционално протече и отбелязването на 80 – годишния юбилей на акад. Петко Радев. 

Председателят  на  читалището Иван Караславов  прочете  и  му  връчи  поздравителен  адрес  и 

специално  изработен  юбилеен  знак,  а  кметът 

Ангел  Папазов  –  почетния  знак  на  града  и 

диплом. 

Оркестър  „Фолкпалитра”  с  рл  Петър 

Войников  задоволи  вкуса  на  хилядното 

множество  с  виртуалните  си  изпълнения, 

характерни за състава. 

Изпълненията  на  оркестър  „Славяни”  от  с. 

Брестовица  с  рл  Славчо  Ангелов  и  на  оркестър 

„Бисери”  от  гр.  Котел  с  рл  Младен  Малаков 

докараха  до  екстаз  потемпераментната  част  на 

многохилядната публика. 

Въпреки  усилията  на 

организаторите  от  читалището  да  следват 

определения  часови  график,  отбелязването  на  50 

годишния юбилей на Конушенския оркестър с рл 

Никола Илиев започна в 01 часа на четвъртия ден 

на  празника.  Поздравленията  за  юбилярите  и 

отличията  бяха  само  част  от  заключителната  им



програма. Найверните им почитатели ги подкрепяха с хората си до три часа след полунощ. 

И  така  –  с  рекордно  много  оркестри  и 

публика приключи XV Празник, 

а  организаторите  от  читалището  започнаха  да 

кроят  планове  за  подготовката  на  следващото 

празнично издание.


