
ПАМЕТЕН  КОНЦЕРТ  НА  НАШИ  ИЗПЪЛНИТЕЛИ  В  БЪЛГАРСКАТА 

ЕКЗАРХИЯ  В  ИСТАНБУЛ 

Певчески  фолклорен  ансамбъл  „Първомай”  с  диригент  Кичка  Петкова  при 

Образцово  „Народно читалище  св.св. Кирил и Методий1894  г.” гр. Първомай и певческа 

група от ансамбъл „Илинден” – София с диригент Светослав Балтаков изнесоха вълнуващ 

съвместен  концерт  за  българската  колония  в 

Истанбул.  Поканата  за  участие  дойде  от 

Генералното консулство на Република България в 

Истанбул,  председателят  на  Екзархийското 

настоятелство в многомилионния град  гн Васил 

Лязе, с посредничеството на гжа Нахиде Дениз – 

кореспондент на БНТ и БНР, живееща повече от 

20 години в Турция. 

Концертът  бе  в  чест  на  Деня  на 

народните  будители  в  голямата  зала  на 

Българската екзархия. 

В  12.00  часа  на  3  ноември  салонът  бе 

изпълнен  от  представители  на  българската 

колония,  православни  християни  от  други 

националности  –  всички  те  участвали  в 

тържествената  празнична  литургия  в  храм  „Св. Иван  Рилски”,  предшествала  концертната 

изява. 

Гости  на  събитието  бяха  гн  Ангел 

Папазов  –  кмет  на  гр.  Първомай  и 

Председател  на  контролната  комисия  на 

РАО  „Тракия”  и  съпругата  му,  гн  Синан 

Четиз  –  зам.кмет  на  гр.  Текирдаг  и 

председател  на  Асоциацията  на  60те 

тракийски  общини  в  „Тракиякент”  в



Република  Турция,  гжа  Темелкова  от  Генералното  консулство  на  Република  България  в 

Истанбул,  всички  членове  на  Екзархийското  настоятелство,  гжа  Нахиде  Дениз  и  други 

протоколни лица. 

Концертът  беше  в  две  части.  Първи  се 

изявиха  изпълнителите  от  гр.  София,  а 

привилегията  да  завършат  програмата  бе 

отредена  на  първомайските  читалищни 

представители. 

Нашите  изпълнители  впечатлиха 

публиката  с  великолепно  изпятите 

многогласни  песни,  а  трудните  акапели 

буквално  взривиха  залата. Общо изпълнената 

песен за финал „Хубава си моя горо”, изправи 

на крака публиката, която спонтанно се включи в 

общия  хор.  Дълго  звучаха  аплодисментите  на 

просълзената публика. 

Председателят  на  Образцово 

„Народно читалище св.св. Кирил и Методий 

1894  г.”  гр.  Първомай  Иван  Караславов  и 

Ирина  Славчева  –  секретар  на  „Народно 

читалище Искра – 1964 г.” – София, благодариха 

за оказаната висока чест да представят България 

в  такова  вълнуващо  събитие  и  раздадоха 

сувенири  на  официалните  лица.  В  сувенирния 

комплект  бяха  включени  и  специално



изработените  плакети  от  Детската  приложна  студия  при  първомайското  читалище,  с 

тематика за Деня на народните будители. 

Българската  делегация  разгледа  музейната  част  на  Екзархията,  разположена  в 

красива бяла сграда, сред обширен, потънал в 

зеленина двор,  скрита от  любопитните очи и 

шумния  делник,  в  истанбулския  квартал 

„Шишли”. 

Гостите видяха автентични вещи на 

първия български екзарх Антим I, Уставът 

за  управление  на  Българската  екзархия, 

кабинетът  на  екзарх  Йосиф,  прочутия 

Ферман  на  султан  Абдул  Азис,  с  който 

българите  са  признати  за  отделен  етнос,  с  право  на  самостоятелна  Църква,  начело  с 

български духовен глава. 

Камбаната    реликва,  отлята  през 

1872  г.  послучай  учредяването  на 

Българската екзархия и поставена на видно 

място в двора, със своя ясен звън оповести 

края  на  вълнуващото  празнично 

събитие.  Сред  алеите,  оформени  като  цветни 

фигури,  българските  гости  си  направиха 

снимки за спомен.


