
ГРАД  ПЪРВОМАЙ  ОТБЕЛЯЗА  ДЕНЯ  НА  ЕВРОПА  И  ДЕНЯ  НА  

ПОБЕДАТА  С  ЕМОЦИОНАЛЕН   КОНЦЕРТ 

 В деветия ден на 45-те Майски културни тържества в гр. Първомай, 

организаторите им отбелязаха Деня на Европа и Деня на победата над хитлерофашизма 

с концерт на Състава за руски есни „Ивушка” с р-л Наталия Георгиева при Образцово 

„Народно читалище св.св. Кирил и Методий – 1894г. гр. Първомай”. Вече 10 години в 

града се честват двата празника в една дата – защото историята реши така. 

 Концертът започна с „Китка” инструментално изълнение на оркестъра. 

 Основната солистка на състава Ана Сиракова изпълни песните „Валенки”, 

„Гитара”, „Сердце”, „Колечки”, „Ех раз” и 

други познати и по-малко познати песни и 

руски романси, а младата солистка Лиляна 

Делян Караславова – „Желаю” и „Все могут 

короли”. При изпълнението на Лили на 

песента „Замечательньй сосед” към нея се 

присъедини Деница Караславова, за да чуе 

публиката красивото дуетно изпълнение на 

двете гласовити братовчедки. 



Оркестърът, красиво, по руски представи пред смълчаната зала още свои 

изпълнения – „Дунав валс”, „Неаполитански танц” от балета „Лебедово езеро” на 

Чайковски и „Валс” на Шостакович.  

Водещата Атанаска Велчева с няколко щриха, факти и цифри за цената на най-

безумната и жестока война в историята на човечеството, направи прехода към военната 

част от репертоара на състава. Оркестровото „Берьози” и изпълнението на Ана 

Сиракова на популярната „Катюша” подготви публиката за финалното изпълнение на 

всички – оркестър и солисти – на „Белоруската гара”, което предизвика бурни 

аплодисменти  в залата. 



 Председателят на читалището Иван Караславов благодари на състава за 

вълнуващият концерт. 

 Предвидено бе по сценарий да се 

отбележи 80 годишният юбилей на най-

възрастния изпълнител в читалището – 

акордеонистът Динко Терзиев. 

 Караславов говори за приноса му 

като корепетитор, преподавател и 

изпълнител в различни читалищни 

състави през 60 –те години, отдадени на 

читалището, благодари, връчвайки му 

парична награда и поздравителен адрес, а 

зам. кметът Николай Митков го удостои 

с Почетния знак на града. Всички изпълнители получиха цветя от организаторите и 

кошници с цветя от Общината и Общински съвет на БСП. 


