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Стефан Филипов е роден в село Брягово 
община Първомай, в семейството на народен 
музикант. Отрано показва своя талант. 
Започва с барабани, но упорито свири  и с 
флигорната на баща си. В първомайската 
гимназия, където завършва средното си 
образование, Стефан изучава и овладява 

тромпета. И от тук тръгва неговата кариера на 
музикант, композитор и певец.. 

По негова идея, заедно с кларнетиста 
Стойчо Кузмов основават и поставят началото 
на Първомайската народна група. Първите 
записи са направени в радио Стара Загора. 
Групата налага свой нов стил, а Стефан 
Филипов утвърждава тромпета за водещ 
инструмент в народния оркестър. Следват 
записи в радио Пловдив и радио София. 

Написал и аранжирал е над 90% от 
репертоара на групата, сам изпълнява голяма 
част от песните, а музикалният му шедьовър 
„Бачковско хоро” се превърна в химн на 
китна Тракия. Получава  многобройни покани 
от големите по онова време оркестри за 
съвместни изяви.Има множество концерти в 
Германия, Чехия, Англия, Полша. През 1963г. 
БНТ излъчва  специален филм за него. 

Инструменталист, солист или композитор 
е Стефан Филипов? Даже музиколозите не 
могат да решат. Безспорен обаче е   фактът, 
че е един от най-достойните  и безспорни 
творци, оставил богато творчество в златния 
фонд на тракийската народна  музика и 
песен. 
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ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
„ С  ПЕСНИТЕ на СТЕФАН ФИЛИПОВ” 

РЕГЛАМЕНТ: 

Организира се под пaтронажа на  Кмета на 
Община Първомай и „Народно читалище 
св.св.Кирил и Методий-1894г.-гр. Първомай” и  ще 
се проведе на 13.09.2014 година от 10 часа в 
салона на читалището. 

Цел: Конкурсът е предназначен  за 
индивидуални изпълнители. Предоставя възможност 
на участниците да се състезават и контактуват, да 
обменят и осъществяват идеи в изпълненията и 
интерпретацията на класическата и съвременна 
народна музика. 

КОНКУРСЪТ ИМА СЪСТЕЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР . 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. В конкурса могат да участват индивидуални 
изпълнители, заявили писмено участието си  в срок 
до 27.08.2014г. чрез приложената  заявка. 

2. Възрастови групи: първа-до 14 години, втора 14- 
20 години  и трета група – над 20 години. 

3. Редът за представяне се определя след теглене на 
жребий. 

4. Не явилите се в определения им час, губят право 
на изява. 

5. Всички, заявили участие се представят с 2/две/ 
песни /бавна и бърза/, като за втора и трета 
възрастова група, задължително едната е от 
репертоара на Стефан Филипов. 

7. Изпълнителите осигуряват сами музикалния си 
съпровод, ако желаят такъв. 

8. Всички разходи по пътуването и престоя в 
гр.Първомай  са за сметка на участниците. 

9. Всеки участник получава възпоменателна 
грамота. 

10. Изпълненията се оценяват от авторитетно  жури 
като решенията са окончателни и неоспорими. 

ОСИГУРЕН Е НАГРАДЕН ФОНД! 

Организационният комитет си запазва правото 
да фотографира, филмира, записва изпълненията 
на участниците с цел създаване на архив и реклама 
на конкурса, без да плаща права и обезщетение. 

Организаторите осигуряват постоянно озвучаване. 
Не се допуска монтиране на друго такова! 

ЗАЯВКИТЕ СИ ИЗПРАЩАЙТЕ 
на адрес: 4270 гр.Първомай 

ул. Орфей  №7 
Образцово„Народно читалище Св.Св.Кирил и 
Методий-1894г. гр.Първомай” гр.Първомай 

или на  е-mail: cob@abv.bg 
до 27 август 2014 г. 

Всеки  изпълнител изпраща лична заявка. 

До 01 септември ще бъде изготвена 
програма за реда и часа на явяване. 

Тя ще бъде публикувана на 
www.chitalishte-parvomai.dir.bg 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
„С ПЕСНИТЕ на СТЕФАН ФИЛИПОВ” 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

От………………............................................ 

/ име, презиме, фамилия/ 

Адрес:................................................................... 
/ако се представя от учебна институция  се изписва нейното име/ 

Телефон/ е-mаil……………………………… 

На…….години съм, и ще се представя с песните: 

1………………………………………………… 

2………………………………………………… 

Декларирам,  че  приемам условията на конкурса. 

дата:………… 2014г.      подпис……………... 

МОЛИМ, ВЪРНЕТЕ ПОПЪЛНЕНА ЗАЯВКАТА  ЗА 
УЧАСТИЕ 

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 27 .08.2014г. 
на АДРЕС: 

4270 гр.Първомай 
ул. Орфей  №7 

Образцово„Народно читалище Св.Св.Кирил и 
Методий-1894г. гр.Първомай” гр.Първомай 

или  на е-mail: cob@abv.bg 

За конкурса 
„С песните на СТЕФАН ФИЛИПОВ”

http://www.chitalishte-parvomai.dir.bg/

