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 На 14, 15 и 16 септември 2017 г. в гр. Първомай се проведе 19-ят Празник на 

тракийската народна музика и песен „Първомай – 2017”. Шестнадесет оркестъра бяха 

поканени за участие от организаторите на Празника – Община Първомай и Образцово 

„Народно читалище св.св. Кирил и Методий – 1894г.”, като всички с желание приеха и 

се включиха в тридневната музикална програма. 

 Гости на Празника бяха народният представител Димитър Георгиев от БСП за 

България, зам. областният управител на област Пловдив – Петър Петров, който връчи 

на кмета Папазов поздравителен адрес от името на областния управител, отец Йордан 

Георгиев, архиерейски наместник в Асеновград, подп. Ангелов – зам. командир на 4-ти 

артелерийски полк – Асеновград, общински съветници, зам. кметове на общината, 

както и кметовете на населените места в община Първомай. 

Честта първи да открие 19-ят Празник с едночасова програма отново бе на 

оркестър „Дионис” с р-л Петър Тенев и солистите Атанаска Тенева, Димка Попова и 

Николай Иванов. 



В 18.00 часа бяха поднесени цветя на паметника на творците на тракийската 

народна музика и песен, издигнат през 2002 г. от организаторите. След акта на 

признателност към първооснователите, водещата Ана Сиракова покани на естрадата 

кмета на общината Ангел Папазов, председателя на читалището и домакин на празника 

Иван Караславов, проф. Петко Радев, преподавател по кларинет; Тодор Тодоров – 

административен директор на ФА „Филип Кутев” за официалното откриване на 

Празника и традиционния есенен панаир. 

Веднага след церемонията по откриването Танцова формация „Евридика” при 

читалището с р-л Ваня Димитрова се представи пред многобройната публика с три 

танца.  

И тази година организаторите получиха дарение за празника красиви икебани, 

изработени от бутик „Дивна” с управители Пеьо Запрянов и Атанас Колев, а 

професионалното озвучаване бе отново на озвучители от  гр. Смолян. 

 Оркестър „Орион – Бенд” гр. Хасково с р-л Георги Беделев и солисти Елена 

Беделева, Живка Иванова и Илия Плахов бяха вторият оркестър в богатата празнична 

програма. 



Оркестър „Хебър” с р-л Добри Вълчев, състав,верен на умерения тракийски стил 

със солистките Невена Добрева и Ана Вълчева представиха изпълненията си на 

първомайската публика. 

 Формация „Паскалев – Пловдив” с р-л Иван Паскалев, виртуозен цигулар и 

солистките Ивелина Денкова и Данчо Тупарев – лауреати на на много отличия 

вдигнаха високо нивото на Празника. 

Първата вечер жребият отреди да бъде закрита от оркестър „Славей” с р-л 

Славчо Ангелов. Състав със спечифичен стил, където музикалните мотиви и ритъмът 

на изпълнението събират в едно традицията и новото. Солисти на оркестъра са Величка 

и Атанаска Николови. Всички изпълнения бяха съпроводени от многолюдни хора от 

зажаднялата за народни танци публика.  

 Вторият ден на фолклорният празник започна с едночасова програма на 

оркестър „Родопи” с р-л Борис Христев, на който организаторите отбелязват 75 му 

юбилеен рожден ден.                               



По повод личният му юбилей, акордеонистът бе отличен с пластика – символ на 

паметника на творците на тракийската народна музика и песен и диплом, връчен му от 

читалищния председател Иван Караславов. 

Спазвайки традицията всяка година да се дава трибуна на оркестри, които се 

изявяват пред публиката в града за първи път, бе поканен оркестър „Цецо – бенд” от 

Димитровград с р-л Цветан Митев. Групата е сформирана тази година, а солисти на 

оркестъра са Кирил Маринов, Златка Недева и Божена Тошева.  

Оркестър „Брестовица” с р-л Яшко 

Аргиров и солисти Стоянка Лазарова и 

Емилия Стрехина направиха своята 

концертна изява пред препълнения с 

почитатели читалищен площад. 

Оркестър „Колорит” от гр. Хасково 

с р-л Милен Димитров и солистки Надка 

Димитрова и Мариана Димитрова за втори 

път се включват в празника на 

първомайци. 

 Популярният оркестър „Млади тракийци” от гр. Раковски с р-л Божидар 

Стрехин и солистки Ваня Вълкова и Димитър Желязков отбеляза на първомайска сцена 

пред рекорден брой публика своя 25 годишен юбилей от създаването си. Оркестърът бе 

отличен със Знака на града от кмета на общината Ангел Папазов, а читалищния 

председател Иван Караславов ги удостои с ръчно изработена пластика – символ на 



паметника на тракийската музика и песен. Изненада поднесе фолклорна група от с. 

Белозем със специално подготвен поздрав към юбилярите и гостите на празника. 

Оркестър „Марица” от Асеновград с р-л Хари Асенов в изявата си със своите 

десет изпълнители за пореден път показа висока изпълнителска класа. Със своя 

тракийски почерк и великолепните си солисти Мария Пашева, Цветелина Жекова и 

Георги Гогов, програмата им бе съпроводена с многокатови хора до късно в полунощ. 

Третият ден на празника започна с 

концертна програма на музикална формация 

от Странджанска фолклорорна област, която 

бе за първи път в гр. Първомай. Оркестър 

„Елхово” с р-л Николай Георгиев и солистка 

Нели Танева предизвика интерес у 

публиката с по-различното си звучене от 

тракийските оркестри.  



 Първо участие реализираха и 

музикантите от оркестър „Траки” от с. 

Тополово с р-л Георги Динчев и  солистка  

Камелия Желева. 

 Един от юбилеите, които домакините 

организираха, бе 50 – годишнината на 

ръководителя на оркестър „Славяни” от гр. 

Стара Загора – Марко Недев, със солисти 

Симоне Маркова и Златко Кафеджиев. 

Юбилярът бе отличен със Знака на града от 

кмета на общината Ангел Папазов и ръчно изработена пластика на паметника на ТНМП 

от читалищния председател Иван Караславов. 

Четвърти поред третата празнична вечер се представи може би най-популярния 

оркестър в България – „Конушенски” с р-л Никола Илиев и солисти – Благой Манчев, 

Таня Досева и Елена Чаушева. 

И тази година оркестър „Бисери” от гр. Котел с р-л Младен Малаков и солистка 

Надя Петрова с темпераментното си изпълнение имаха честта да закрият Празника и 

традиционния панаир в гр. Първомай. 



Хиляди почитатели на тракийската народна музика от цялата страна бяха 

изпълнили читалищния площад, а люшналите се хора съпътстваха концертните 

програми на всеки един от оркестрите, като последното продължи до след полунощ. 

„Народната музика е една от най-здравите връзки между минало, настояще и 

бъдеще и затова целта ни е да я съхраним, да я предадем на децата си, за да я има и 

след нас!” – с тези думи на водещата Ана Сиракова, казани от името на организатори и 

домакини, празникът приключи. 


