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Стр. 2 [MUSIC IN FOLKLORE DANCE] 

 

 За композиторите и/или диригентите, който изградиха фундамента  
на българската музикална култура | 2021 

 

ЗА КОМПОЗИТОРИТЕ И/ИЛИ ДИРИГЕНТИТЕ , КОЙТО ИЗГРАДИХА ФУНДАМЕНТА  

НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА  

ОБЗОР ПО ДОСТЪПНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Авторски колектив 

Анотация. В статията се разглежда делото на значимите музиканти 

(композитори и/или диригенти), изградили фундамента на българската ни 

музикална култура през десетилетията. Открояват се три генерации музиканти като 

се акцентува на връзката им с българския фолклор. Обзорът включва и 

мултимедийни материали като илюстрация на гения на българските музиканти. 

https://issuu.com/stedranet/docs/vol2fundamentmusic  

<iframe src="https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=xufb5lsk9s" width="100%" 
height="480" seamless="seamless" scrolling="no" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> 

Само до 30 стр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ВЪВЕДЕНИЕ  

Няма по-голям учител от историята. Ако желаем да равиваме и издигаме нивото на музикалната ни 
култура, на сценично обработените фолклорни танци, то ние всички – и музиканти, и хореографи, трябва да 
отдадем заслуженото на нашите предци, на тези, които изградиха фундамента на нашата музикална култура, 
както и на тези, които поемат щафетата от тях и продължават делото им. 

В ТАБ. 1 Е ПРЕДСТАВЕН СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАНТИ   

според рожденната им дата, формиращи три основни генерации и участващи в изграждането на 
фундамента на музикалната ни култура. 

ТАБЛИЦА  1 

Българските музиканти във времето (според рожденната им дата) 

Дата на раждане КОМПОЗИТОР Връзка 

ПЪРВА ГЕНЕРАЦИЯ КОМПОЗИТОРИ (родени от 1870 до 1919) 
31.01.1870 – 3.01.1950 Ангел Букорещлиев Към рубриката 
21.11.1871 – 28.08.1942 Панайот Пипков Към рубриката 

14.12.1875 - 23.01. 1941 Добри Христов Към рубриката 
25.10.1886 – 30.09.1969 Проф. Никола Атанасов Към рубриката 

14.09.1888 – 16.10.1956 Проф. Стоян Брашованов Към рубриката 

1.12.1896 - 25.06.1977 Акад. Петко Стайнов Към рубриката 

https://issuu.com/stedranet/docs/vol2fundamentmusic
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13.03.1899 – 8.09.1978 Проф. Панчо Владигеров Към рубриката 
19.12.1901 – 30.08.1953 Проф. Димитър Ненов Към рубриката 

20.04.1902 - 29.06.1969 проф. Веселин Стоянов Към рубриката 

06.12.1902 — 17.03.1997  Проф. Стоян Джуджев Към рубриката 
13.06.1903 – 27.11.1982  Филип Кутев Към рубриката 

06.09.1904 – 9.05.1974 Любомир Пипков Към рубриката 
23.04.1905 г. – 29.03.1977 Проф. Георги Златев-Черкин Към рубриката 
28.09.1908 – 19.02.2000 Акад. Марин Големинов Към рубриката 

27.04.1912 – 28.04.1992 Проф. Парашкев Хаджиев Към рубриката 

16.11.1915 – 24.02.2009 Проф. Асен Диамандиев Към рубриката 

ВТОРА ГЕНЕРАЦИЯ КОМПОЗИТОРИ (родени от 1920 до 1944) 

21.07.1921 - С царски указ се създава първото висше музикално училище в България 
02.06.1921 – 3.08.2010 Коста Колев Към рубриката 

11.04.1922 г. – 28.10.2003 Проф. Александър Райчев  Към рубриката 
30.07.1924 - 23.12.2002 Живка Клинкова Към рубриката 

7.01.1925 – 08.11.2019 Проф. Манол Тодоров Към рубриката 

23.09.1925 – 26.03.2018 Академик Николай Кауфман Към рубриката 

14.08.1928 г – 31.03.2010 Иван Вълев Към рубриката 

12.07.1929 – 07.05.2011 Проф. Димитър Тъпков Към рубриката 
20.07.1930 – 22.12.1991 Стефан Кънев Към рубриката 
28.03.1933 – 14.11.2005 Проф. Кирил Стефанов Към рубриката 
06.08.1934 Петър Крумов Към рубриката 

22.06.1936 - 15.12.2011 Красимир Кюркчийски Към рубриката 

23.06.1936 - 16.12.2020 Проф. Николай Стойков Към рубриката 

12.07.1936 - 11.06.2018 Проф. Петър Льондев Към рубриката 
29.01.1939 Академик Георги Минчев Към рубриката 
21.01.1941 Проф. Георги Костов Към рубриката 
03.06.1942 Проф. Александър Текелиев Към рубриката 
27.10.1942 – 16.09.1997 Стефан Мутафчиев Към рубриката 
22.08.1943 Христофор Раданов Към рубриката 

ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЯ КОМПОЗИТОРИ (родени след 1944 г.) 
21.08.1947 Емил Табаков Към рубриката 
11.04.1948 проф. Стефан Драгостинов Към рубриката 
01.09.1957 Проф. Йовчо Крушев Към рубриката 
17.07.1958 Проф. д-р Костадин Бураджиев Към рубриката 

14.11.1958 Михаил Делчев Към рубриката 
04.03.1961 Теодосий Спасов Към рубриката 
24.03.1969 Георги Андреев Към рубриката 
03.11.1970 Петър Дундаков Към рубриката 
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30.03.1976 Димитър Христов Към рубриката 
1980 Добринка Табакова Към рубриката 
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ЧАСТ ПЪРВА. ПЪРВА ГЕНЕРАЦИЯ КОМПОЗИТОРИ (РОДЕНИ ОТ 1870 ДО 1919)  

В годините на институциализране на структурите и творците, които работят в областта на музиката и 

най-вече – в областта на класическата ни музикална култура, естествено свързана с образците на фолклора, 

бихме могли да отбележим имената на следните ни композитори. 

АНГЕЛ БУКОРЕЩЛИЕВ  

 

Ангел Букорещлиев е роден в село Плевня, Драмско (днес 
Петруса, Гърция). Брат е на офицера Андрей Букурещлиев и на Ботевия 
четник Сава Букурещлиев. През 1890 година завършва Органната 
школа в Прага. В 1894 година се установява в Пловдив и става учител в 
гимназията „Княз Александър I“. Букорещлиев е първият концертен 
изпълнител на пиано в България. В 1896 година основава Пловдивското 
певческо дружество и го ръководи над 50 години. В 1905 – 1906 година 

преподава в Серското българско педагогическо училище.[2] В 1921 година основаното от него акционерно 
дружество открива частното музикално училище „Родна песен“ и Букорещлиев става първият му директор. 

В периода 1891 – 1898 година, осъществява няколко експедиции и записва над 2500 народни песни 
от Родопите, Средногорието и Македония. Нотира 461 от тях и ги публикува под заглавие „Среднородопски 
песни“ в Сборника за народни умотворения и народопис. Твори най-вече в характерния за неговото 
поколение композитори жанр на „китката“. Редактор е на месечния „Музикален сборник“ (1902). 

През 1899 г. по време на погребението на княгиня Мария-Луиза в пловдивската католическа 
катедрала Букорещлиев свири на органа в църквата. 

Към Таблица 1. 

ПАНАЙОТ ПИПКОВ  

Панайот Пипков е представител на т. нар. „първа генерация“ 

български композитори, един от пионерите на българската 

професионална музика. От ранна възраст учи цигулка, пее в хора на Г. 

Байданов, пише стихове. Участва като актьор в Пловдивска 

любителска театрална трупа (1887 г.) и в софийските театри “Основа” 

(1889 г.), драматичното отделение на Столичната драматична трупа 

(1890 г.) и театър “Сълза и смях” (1892 г.). Със съдействието на артистите от “Сълза и смях” е изпратен да учи 

музика в Милано, Италия (1893-95 г.). От 1899 г. последователно е диригент на музикалните дружества във 

Варна и Русе, учител по музика в Ловеч (1900-05 г.) и в София в Първа и Втора девическа гимназии и 

Девическото педагогическо училище. 

Същевременно ръководи самодейни хорове и оркестри и създава репертоар за тях. Участва в 

Балканската война като капелмайстор. 
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През 1918 г. е диригент в Свободен театър, пръв диригент на хор “Георги Кирков” (1919 г.), 

хормайстор в Народната опера  София (1920-21 г.), артист и музикант в Софийския драматичен театър (1923 

г.) и капелмайстор на Градската духова музика към Столичната полиция (1924-30 г.). Пише драматични пиеси, 

занимава се и с публицистична дейност. 

Панайот Пипков е автор на 2 детски оперетки; китки от народни песни и маршове за духов оркестър; клавирни 

пиеси, хорови песни, пиеси за цигулка; театрална музика и др. Клавирните му пиеси са едни от първите 

български образци в жанра. От хоровите му песни най-популярни са “Химн на Кирил и Методий” (“Върви, 

народе възродени”) по текст на Ст. Михайловски (1901 г.) и песента “Сладкопойна чучулига”, текст на Ц. 

Калчев (1903 г.), които включва в детската си оперетка “Щурец и мравка” (1910 г.). Другата негова оперетка 

“Деца и птички” добива широка популярност. Детските и училищните му песни са издадени в три сборника 

(1902, 1903, 1904 г.). 

Към Таблица 1. 

ДОБРИ ХРИСТОВ  

Добри Христов е най-крупната фигура в българската 

музика и музикална култура в първите две десетилетия на ХХ век. 

Добри Христов е един от най-видните изследователи на 

българския музикален фолклор. Свързан със светските и 

църковни хорове, значителна част от творчеството си посвещава 

на хоровата и соловата песен.  

Между първите му произведения са китките “Лиляна мома хубава” (1897 г.) и “Пусти моми 

жеравненки” (1898 г.). След завръщането си от Прага разработва български песни от Македония 

(“Дафино вино”, “Шпирт, леле Яно” и др.) като най-пригодни да бъдат хармонизирани със 

средствата на класическата мажорно-минорна система. Много от тях са предназначени за мъжки 

хор, поместени са в сборника му “Македонски песни” (1923 г.). Близки по звучене са и авторските 

му песни “Пирин планина”, чиято мелодия Марин Големинов използва за тема в симфоничните си 

вариации. 
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Фигура 1.  Основна информация за Добри Христов 

Творчеството на Добри Христов е вградено в основите на българската музикална култура. 
Той е автор на едни от „най-ярките образци от новата българска църковномузикална 
литература“,[1] Литургиите на св. Йоан Златоуст (1925 и 1934) и Песнопения по Всенощно бдение 
(1935 – 1939). 

Оставил е огромен брой хорови и солови песни; няма голям български хор, в чийто 
репертоар да не са включени „Ръченица“, „Леле моме“, „Ерген дядо“, „Ганината майка“ или 
„Дафино вино“; в репертоара на българските солисти почти задължително присъстват „Сивляна“, 
„Девойче“, „Я разтурай“ или „Леле, Божке“. Не само от сцената се чува „Хвалите имя Господне“, в 
неделя и на празник в православните храмове звучат хоровите песнопения от „Златоустова“ или от 
„Общодостъпна“ литургия с Великата ектения, „Херувимската песен“, „Святий Боже“ и „Тебе поем“. 

Добри Христов работи с цяла плеяда музиканти, станали известни в следващите 
десетилетия. 

Към Таблица 1. 
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ПРОФ. НИКОЛА АТАНАСОВ  

 

Никола (Китанов) Атанасов е представител на първата 
генерация български композитори, автор на първата българска 
симфония (1912 г.), реализирана с композиционни похвати, характерни 
за класическия сонатно-симфоничен цикъл, както и на първата 
българска соната за пиано (1911 г.).  

Завършва Загребската консерватория при Ф. Дуган, В. Ружич, К. 
Юнек и В. Хумел (1906-12 г.). Работи като учител в Стара Загора (1912-22 г.), Плевен (1915 г.) и София (1922-
24 г.). От 1923 г. е преподавател, а по-късно –професор по музикално-теоретични дисциплини (1929-58 г.) и 
директор (1934-37 г.) в ДМА (дн. ДМА “Проф. П. Владигеров”).  

В творчеството му преобладава оркестровата музика. Автор е на 3 симфонии, 2 увертюри и музикална 
картина “Дойчин войвода”; увертюра за мандолинен оркестър и различни авторски пиеси, сред които 5 
китки от български народни песни, 3 сюити, 3 валса, Ръченица, Арабеска, Интермецо и др.; около 500 
обработки и оркестрации на увертюри, химни, песни от чужди автори и др.; камерни творби, голям брой 
хорови и солови песни и др. Най-известни негови произведения са Симфония №1 и Трио за цигулка, 
виолончело и пиано 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. СТОЯН БРАШОВАНОВ  

Проф. Стоян Костов Брашованов е български музиколог-

фолклорист и общественик, преподавател и ректор в 

Държавната музикална академия. Считан е за първия български 

професионален музиколог. 

Роден е през 1888 г. в Русе. За кратко през 1908 г. учи философия и музикология в Берлин, 

но после продължава следването си в Лайпцигския университет, където през 1923 година защитава 

докторска дисертация по музикални науки. 

Завръщайки се в България, Брашованов първо работи като гимназиален учител, а по-късно 

е поканен за хоноруван преподавател по музикална естетика, музикална педагогика и история на 

музиката в Държавната музикална академия. Назначен е на щат през 1931 г., а през 1938 г. е избран 

за професор. Между 1937 и 1940 г. заема поста директор на учебното заведение. През 1947 г. в 

Академията е учредена катедра по музикални науки (днес катедра „История на музиката и 

етномузикология“) и за първи неин ръководител е избран проф. Стоян Брашованов. 

Той е автор на няколко монографии и около 120 публицистични статии и рецензии, които 

излизат в специализирани издания в страната и чужбина, както и в ежедневния и периодичния 
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печат. Статиите му, публикувани в България, до голяма степен отразяват и коментират обществения, 

културния и музикалния живот и имат историко-биографичен, педагогически и естетически 

характер. Чрез статиите си за чуждестранни печатни издания и енциклопедии той прави опити да 

популяризира в чужбина българската музикална култура и българския фолклор. 

Един от най-важните трудове на Брашованов е монографията му „История на музиката“ 

от 1946 г., в която разглежда развитието на музикалната култура у различните народи, в това 

число и у българите. Значима е и докторската му дисертация на тема „Über die Rhytmik und Metrik 

des bulgarischen Volksliedes“, която разглежда същността на неравноделните тактове, което е 

второто подобно изследване на българския музикален фолклор след „Метричните и ритмичните 

основи на българската народна музика“ на Добри Христов от 1913 г. През 1956 г. пише биографична 

студия за известния фолклорист Васил Стоин (1880 – 1938). 

Към Таблица 1. 

АКАДЕМИК ПЕТКО СТАЙНОВ  

 

Петко Стайнов е роден на 1 декември 1896 г. в гр. Казанлък в 
семейството на индустриалеца Грую Петков Стайнов и Анка Стайнова. 
Там изживява ранните си детски години, заедно с двамата си по-малки 
братя Захари и Стоян и най-малката сестра Пенка. Летата прекарва в 
чифлика на дядо си в с. Овощник. 

 

На 11-годишна възраст загубва напълно зрението си, вследствие 
нараняване на едното око, довело до влошаване и на другото. Постъпва в 
новооткрития през 1905 г. Институт за слепи в София. Учи флейта в Института 
при Димитър Хаджигеоргиев и Никола Стефанов, – цигулка при Швертнер и 
хармония при Краус, започва да учи пиано при Мила Бъчварова. Учи пиано 
и при Андрей Стоянов и участва дейно в хора и оркестъра на Института под 
ръководството на Михаил Шекерджиев и Никола Стефанов. 

Завършва Института за слепи в София (1915), където музикалната му 
дарба се проявява за първи път. Тогава прави първите си композиционни 
опити. През 1920 г. заминава за Германия и в продължение на една година 

посещава частен музикален лицей в Брауншвайг. През 1923 г. завършва Дрезденската консерватория с две 
специалности: композиция и пиано. Завръща се в Казанлък през 1924 г. и създава първата си значителна 
творба – симфоничната сюита Тракийски танци в три части (1925), впоследствие допълнена с още една част – 
„Мечкарско“ (1926). От следващата година се мести да живее в София и започва да преподава пиано в 
Института за слепи. 

Петко Стайнов води широка музикално-обществена дейност като председател на Съюза на 
народните хорове в България (Български певчески съюз) и на Дружеството на българските композитори 
„Съвременна музика“ (1933 – 1944). В периода 1941 – 1944 е директор на Народната опера. 
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Избран е за редовен член (академик) на БАН през 1941 г., а от 1948 г. ръководи новосъздадения 
Институт за музика с музей при БАН (по-късно Институт за музикознание). Тази длъжност той заема до смъртта 
си. През 1969 година е удостоен със званието „Почетен гражданин на Стара Загора“ по повод 20 години от 
създаване на Детския представителен хор. Умира на 25 юни 1977 г. в София. 

Основни произведения: 

Симфоничното творчество на Петко Стайнов обхваща: 

- симфоничните сюити „Тракийски танци“ (1925, 1926) и „Приказка“ (1930), 
- симфоничните поеми „Легенда“ (1927) и „Тракия“ (1937), 
- симфонично скерцо (1938), 
- концертните увертюри „Балкан“ и „Младежка увертюра“ (1936 и 1953), 
- две симфонии (1945 и 1949). 

Хорови песни: 

- По-значими сред хоровите песни на Петко Стайнов са: „Ела се вие, превива“, „Изгреяло ясно 
слънце“, „Бре Иване“, „Засвири Димо“, „Пусти Димо“, „Де бре, Димо“. В тях композиторът 
разкрива специфични страни от душевността и характера на българина. 

Към Таблица 1. 

ЗА ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ  

Панчо Хараланов Владигеров (13 март 1899 – 8 септември 

1978) композитор, музикант, диригент, педагог и общественик от 

българско-еврейски произход, роден в Швейцария, но прекарал по-

голямата част от живота си в България. Той е изтъкнат музикален 

педагог – сред неговите възпитаници са много български композитори 

и пианисти като Алексис Вайсенберг и Милчо Левиев. По време на 

берлинския си период (1912 – 1932) Владигеров печели като композитор два пъти Менделсоновата награда. 

Първия път тя е за „Концерт за пиано и оркестър Nr. 1“ (с това произведение по-късно се дипломира 

световноизвестният диригент Херберт фон Караян), a втория път Владигеров взима наградата за 

оркестрациите си на „Копнеж“, „Страст“ и „Изненада“ от клавирния цикъл „Десет импресии“ (1920).  

Освен това в продължение на 11 години пише музика за спектаклите на великия немски режисьор 

Макс Райнхард, които са поставяни в „Дойчес Театър“ в Берлин и „Театър ан дер Йозефщад“ във Виена. За 

заслугите му към българската музика е удостоен с Димитровска награда и званията Народен артист и Герой 

на социалистическия труд. За българската култура творби като „Концерт за пиано и оркестър Nr. 1“ (1918) и 

„Концерт за цигулка и оркестър Nr. 1“ (1921) имат допълнителна стойност – те са първите в своя жанр, 

написани от български композитор. 

Още като студент постига и първите си международни успехи. В тези години създава Концерт за 

пиано № 1 и Концерт за цигулка (първи в нашата музикална литература), рапсодията „Вардар“ (първото 
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българско симфонично произведение, спечелило широка международна известност; в основата му е песента 

на Добри Христов – „Едничък чуй се вик“) и други. 

-  

- Фигура 2. Панчо Владигеров и неговите студенти 

Красимир Кюркчийски и Георги Костов 

 

 

 

 

 

 

Муз. препратка 1.Маестро Найден Тодоров за проф. Панчо Владигеров 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО НА  ПРОФ. ПАНЧО 

ВЛАДИГЕРОВ ПО БЕЛЕЖКИ НА ПРОФ. ЯВОР КОНОВ:  

- Статията за Панчо Владигеров в българската Уикипедия: 

 

Маестро Найден Тодоров  
разказва за живота и творчеството  

на проф. Панчо Владигеров 

 

https://folkxplorer.com/static/video/PanchoVld.mp4
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- https://bg.wikipedia.org/wiki/Панчо_Владигеров  

- За Панчо Владигеров на сайта на СБК: 

- https://ubc-bg.com/панчо-владигеров/  

- Панчо Владигеров за това, как създал Рапсодия „Вардар” и „Българска сюита”: 

- https://www.youtube.com/watch?v=_ygH-HtQBAI  – 9.50 мин., 

- https://www.youtube.com/watch?v=x6JFzvuRFS8 , 15 мин., за къщата-музей и разговор със 

Светлана Авдала, видео от предаване по BiT, от 2017 – 125 виждания, 4 за, 0 против,  към 5 юни 

2019 

- Юлия Ценова (единствената жена-композитор в класа му): 

- https://www.youtube.com/watch?v=sq5_Y5PFmlY  – 14 мин., 2016, в канала в ютюб на къща-

музей, Интервюто е направено по време на снимките на филма Рапсодия „Владигеров“ през 

2009г., качено 21 дек 2017, 115 гледания, 1 за, 0 против, към 5 юни 2019 

- Стефан Драгостинов: 

- https://www.youtube.com/watch?v=LEagtxBPFaY  – 12 мин., 2016, в канала в ютюб на къща-

музей, автор-режисьор: Светлана Авдала, оператор: Иван Червенов, качено 21 дек 2017, 183 

гледания, 1 за, 0 против, към 5 юни 2019 

- Георги Костов: 

- https://www.youtube.com/watch?v=6tKh94HYnvs  – 14 мин., 2016, в канала в ютюб на къща-

музей, автор-режисьор: Светлана Авдала, оператор: Иван Червенов, качено 21 дек 2017, 95 

гледания, 1 за, 0 против, към 5 юни 2019 

- Милена Моллова: 

- https://www.youtube.com/watch?v=pO3DdXzDGNg   – 8 мин., 2016, в канала в ютюб на къща-

музей, автор-режисьор: Светлана Авдала, оператор: Иван Червенов, качено 21 дек 2017, 74 

гледания, 0 за, 0 против, към 5 юни 2019 

- Иван Дреников: 

- https://www.youtube.com/watch?v=QpsfOk-8kiA  –12 мин., в канала в ютюб на къща-музей, 

интервю, автор-режисьор: Светлана Авдала, оператор: Иван Червенов, качено на 21 декември 

2017 – 185 виждания, 5 за, 0 против, към 5 юни 2019 

- Павел Герджиков: 

- https://youtu.be/GDaAOPM3Bvs  - 7.5 мин., 2016, в канала в ютюб на къща-музей, автор-

режисьор: Светлана Авдала, оператор: Иван Червенов, качено 21 дек 2017, 118 гледания, 3 за, 0 

против, към 5 юни 2019 

- Стефан Лазаров: 

- https://www.youtube.com/watch?v=xJxOo-DomK0  – 14 мин., 2016, в канала в ютюб на къща-

музей, автор-режисьор: Светлана Авдала, оператор: Иван Червенов, качено 21 дек 2017, 85 

гледания, 1 за, 0 против, към 5 юни 2019 

- „120 години от рождението на Панчо Владигеров”, Найден Тодоров за Панчо Владигеров, в 

предаването „На концерт с БНТ2”, БНТ2, 24 февруари 2019, 28:40 мин. 

- https://www.bnt.bg/…/120-godini-ot-rozhdenieto-na-pancho …  

- Интервю на Бояна Андреева с Надя Сотирова, програма Хоризонт, 26 април 2018, 25 мин. 

- http://82.119.84.124/post/100963862   

https://bg.wikipedia.org/wiki/Панчо_Владигеров
https://ubc-bg.com/панчо-владигеров/
https://www.youtube.com/watch?v=_ygH-HtQBAI
https://www.youtube.com/watch?v=x6JFzvuRFS8
https://www.youtube.com/watch?v=sq5_Y5PFmlY
https://www.youtube.com/watch?v=LEagtxBPFaY
https://www.youtube.com/watch?v=6tKh94HYnvs
https://www.youtube.com/watch?v=pO3DdXzDGNg
https://www.youtube.com/watch?v=QpsfOk-8kiA
https://youtu.be/GDaAOPM3Bvs
https://www.youtube.com/watch?v=xJxOo-DomK0
https://www.bnt.bg/…/120-godini-ot-rozhdenieto-na-pancho
http://82.119.84.124/post/100963862
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- Надя Сотирова, Директор на Музея „Панчо Владигеров”: „Панчо Владигеров е пример за 

самоотвержена служба на изкуството, на което се е посветил”, 31 мин, предаване по „Поглед”, 

качено на 5 април 2019, 551 гледания, 0 за, 0 против, към 5 юни 2019: 

- https://www.youtube.com/watch?v=P8MxA4nlM0I  

- "Анфас" с гост Надя Сотирова , бр. 186, качено на 11 февруари 2019, 63 гледания, 1 за, 0 против, 

към 5 юни 2019 

- https://www.youtube.com/watch?v=QQrnwWSXePE   

- Терзиев, Димитър: Панчо Владигеров. Митове, неточности, недоказаности за живота на 

твореца, Британска Колумбия, 2014 

- https://kamloopspiano.weebly.com/vladigerov.html#   

- Къща-музей „П. Владигеров”: 

- https://www.youtube.com/watch?v=5MNGRZcuhfk  – 2017 , 3 мин., в канала в ютюб на къща-

музей, качен на 20 септември 2018, 120 гледания, 3 за, 0 против, към 5 юни 2019 

 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. ДИМИТЪР НЕНОВ  

В началото на 30-те години Димитър Ненов се посвещава 

изцяло на музиката. Специализира пиано при Е. Петри в Закопане 

(Полша) през 1931 г. Завършва музика в Болоня – Италия (1932 г.). В 

първата половина на 30-те години ръководи частна консерватория в 

София. Преподава пиано (1933-35 г.; 1937-43 г.). От 1943 г. е професор 

в ДМА (дн. НМА „проф. П. Владигеров“). Успоредно с педагогическата 

си дейност, се проявява и като публицист и критик, отстоявайки свои естетически възгледи и високи духовни 

и професионални ценности в българското музикално творчество и култура. Активно участва в дейността на 

Дружеството за “Съвременна музика”. Две години работи в Радио София (1935-37 г.) и като негов първи 

музикален ръководител има големи и разностранни заслуги за цялостната организация на музикалния живот 

у нас през 30-те  40-те години. 

 

Димитър Ненов е един от най-изтъкнатите български пианисти. Изнасял е концерти с успех освен в 

България и в Германия, Дания, Италия, Полша и други страни. През 1937-47 г. участва в клавирно трио с 

цигуларя Хр. Обрешков (по-късно с П. Христосков) и виолончелиста К. Попов, което с професионален финес 

изпълнява богат репертоар от различни стилове и композитори. Изнася камерни концерти с цигуларя Вл. 

Аврамов и К. Попов, акомпанира на редица български и чужди изпълнители. 

 

Димитър Ненов е автор на произведения за симфоничен оркестър; вокално-инструментални творби; 

клавирни пиеси и др. Музиката му изразява неговото оригинално виждане за музикално творчество, което 

съчетава индивидуално, съвременно и българско. Тя е възприета като образец от редица композитори, 

представители на следващи творчески генерации, които търсят и утвърждават нови пътища в българската 

музика. 

Към Таблица 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=P8MxA4nlM0I
https://www.youtube.com/watch?v=QQrnwWSXePE
https://kamloopspiano.weebly.com/vladigerov.html
https://www.youtube.com/watch?v=5MNGRZcuhfk
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ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ  

 

Роден на 20 април 1902 г. в Шумен, в семейството на Анастас 

Стоянов. Бъдещият композитор израства в среда с прогресивни 

възгледи. Родствени връзки сближават семейството с Добри Войников. 

Музиката заема важно място в живота на Веселин Стоянов още в 

детските му години. Той учи пиано първоначално при баща си, а след 

това – от 1922 г. – при своя брат Андрей Стоянов в Държавната 

музикална академия. Там той проявява качествата си и таланта на пианист с големи възможности. Завършва 

Музикалната академия като пианист през 1926 г. 

Неговата всестранна надареност неудържимо го влече към творчество и през 1926 година той 

заминава за Виена. Там изучава композиция при проф. Франц Шмид, пиано при проф. Виктор Ебенщайн и 

известно време при проф. Пол дьо Кон. В тези години съзрява талантът на композитора и укрепва високото 

му изпълнителско майсторство. През 1930 г. Стоянов се завръща в България и се включва активно в 

обществено-музикалния живот. Участва в дружеството „Съвременна музика“, концертира, създава редица 

произведения. 

През 1937 г. започва преподавателска дейност, а по-късно става професор по музикално-теоретични 

дисциплини в Държавната музикална академия. В своята педагогическа дейност Веселин Стоянов издига 

равнището на музикалната теория в България. Под неговото вещо ръководство израства и укрепва цяло 

поколение български композитори: Тодор Попов, Димитър Петков, Стефан Ременков, Александър Текелиев, 

Иван Маринов и др. 

През 1941 г. Веселин Стоянов изгражда крупна симфонична сюита по едноименното произведение 

на Алеко Константинов и е доловил характерни черти на националната психика, които са му необходими за 

изграждането на образа. Избира „Бай Ганю пътува“, „Бай Ганю във Виена“ и „Бай Ганю в банята“. Такива са и 

названията на трите първи части в сюитата. Четвъртата част „На село“ не е свързана с литературния сюжет и 

тя има важен идеен смисъл и противопоставя на байганювщината, здравото и смислено в бита и душевността 

на българина. В произведението се усеща влияние от музиката на Рихард Щраус и романтичната програмна 

сюита. 

Жизнената натура на Стоянов, неговото чувство за хумор се проявяват особено силно в музикално-

сценичния жанр. През 1958 г. се появява операта „Хитър Петър“, в която оживяват образите на старата 

народна приказка, а през 1966 г. е завършен и балетът „Папеса Йоанна“, от който са извлечени две сюити за 

оркестър. 
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-  

Муз. препратка 2. Предствяне на композитора Веселин Стоянов 

Към Таблица 1. 

 

ПРОФ. СТОЯН ДЖУДЖЕВ  

 

 

 

Фигура 3. In Memoriam. Похвално слово за Стоян Джуджев от Любен Ботушаров 

През 1949 г. на гастрол в България е руският ансамбъл „Пятницки“. Именно тогава узрява идеята за 

създаването на български професионален народен ансамбъл, претворяващ чрез музикално-сценични форми 

многовековната фолклорна традиция. 

Към Таблица 1. 

 

Маестро Найден Тодоров  
разказва за живота и творчеството  

на проф. Веселин Стоянов 

 

https://folkxplorer.com/static/video/Ves100yanov.mp4
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ФИЛИП КУТЕВ  

 

В София Филип Кутев общува с изявени интелектуалци, които 

го подкрепят и насърчават в неговите музикални търсения. Така на 1 

май 1951 г. със своята съпруга Мария Кутева той основава втория 

фолклорен ансамбъл (ДАНПТ).  

 

 

 

 

Като негов главен художествен ръководител до смъртта си утвърждава високопрофесионалното му ниво и 

световната му популярност. Ансамбълът гостува в Европа, Азия и Америка. Благодарение на него и на цяла 

школа от певци, инструменталисти, танцьори, хореографи и композитори. За да набира членове на ансамбъла 

обикаля непрестанно селата на България. По този начин всяка нова певица е допринасяла за обогатяването 

на репертоара на ансамбъла с характерния за родното си място уникален песенен фолклор. 

Филип Кутев е създател на Фолклорни празници „Славееви нощи“ в Айтос. На негово име е наречено 

създаденото през 1967 г. Национално училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев“. 

Към Таблица 1. 

ЛЮБОМИР ПИПКОВ  

 

Любомир Панайотов Пипков е български композитор. 

Създава богато творчество в почти всички области на музиката. Син е 

на Панайот Пипков, български композитор. Завършва образованието 

си в Париж с отличие и награда (1932).  

Участва в дружеството „Съвременна музика“ и е негов 

секретар от 1941 г. Работи като корепетитор, хормайстор и директор на Софийската народна опера. В периода 
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1932 – 1937 г. пише операта „Янините девет братя” – първата българска народна музикална драма, изградена 

върху стара легенда от османското владичество, в която с голяма драматична сила разкрива съдбата на 

българския народ. 

В периода след 9 септември 1944 година написва популярните химни „Шумете дебри и балкани“, 

„Химн на 9-и септември“и „Химн на българските въстаници“. Основател e на списание „Музика“. 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ-ЧЕРКИН  

 

Учи две години в ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) пиано 

при Ив. Торчанов и теоретични дисциплини при проф. Добри Христов, 

проф. П. Стефанов и проф. Н. Атанасов (1923-25). Завършва 

Държавната академия за музика и драматично изкуство във Виена 

(1929) като ученик на вокалния педагог Т. Лирхамер. Същевременно 

учи частно композиция при Й. Маркс. След завършването си е лектор 

по пеене в ДМА (1929-36). Асистент е на Т. Лирхамер във Виена (1936-38). През 1938 се завръща в България. 

От 1940 е преподавател в ДМА, професор (от 1944), ректор (1948-54), декан на вокалния факултет (1960-74). 

Работи като вокален педагог в консерваториите в Пекин, Тиен Цин и Шанхай в Китай (1955-58). Негови 

ученици са известни български певци, както и примата на световната оперна сцена Люба Велич. 

Георги Златев-Черкин е автор на 2 оперети, кантати, камерна музика, 

около 50 солови песни, песни за смесен, еднороден и народен хор и др. През 40-

те и 50-те години създава едни от най-хубавите си камерно-инструментални 

произведения: “Пасторал” за флейта и пиано, “Севдана” за цигулка и пиано и др. 

(съществуват транскрипции за различни инструменти), както и песните 

“Синеоката”, цикълът “Бекярски песни” и др. Те са сред емблематичния 

музикално-поетичен български репертоар за изпълнителите. Носител на много 

отличия и награди. 

 

Към Таблица 1. 

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F
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АКАДЕМИК МАРИН ГОЛЕМИНОВ  

 

През 1927 г. постъпва в Държавната музикална академия в 

София, където учи цигулка, камерна музика и теоретични музикални 

дисциплини. През 1931 – 1934 г. следва композиция в Париж („Скола 

Канторум“), при известния френски композитор и педагог Венсан 

д'Енди, и диригентство при Марсел Лабе. Взима уроци от именития 

композитор Пол Дюка в „Екол Нормал“. Завършва „Школа Канторум“ 

със златен медал. 

Специализира в Мюнхен, Германия композиция при проф. Йозеф Хаас и дирижиране при д-р Кнапе 

(1938 – 39). Завършва (1940) танцовата драма „Нестинарка“, поставена за пръв път в Софийската народна 

опера през 1942 г. 

През 40-те години на XX век създава значими произведения: „Симфонични 

вариации върху тема от Добри Христов“, поемата за бас и оркестър по текст на Асен 

Разцветников „Селска песен“, Трети струнен квартет „Старобългарски“, „Втори 

духов квинтет“, „Прелюд и токата“ за пиано и оркестър (през 1954 прибавя още една 

средна част „Ария“), „Прелюд за виолончело и пиано“, „Пет скици за струнен 

квартет“, „Концерт за виолончело и оркестър“, операта „Ивайло“ (либрето от Магда 

Петканова), „Шест миниатюри върху народни песни“ за струнен квартет, „Три 

народни песни“ за бас и оркестър, „Малка сюита“ за соло виола, „Поема за 

партизаните“ (симфоничен оркестър), „Пет импресии за пиано соло“, „Младежки страници“ (пиеси за пиано, 

хорови и солови песни). 

Марин Големинов създава ценни произведения в различните области на музиката – симфонични, 

вокално-инструментални, камерни, музикално-сценични и други произведения, между които се открояват: 

    „Ивайло“ – опера (1959) 

    „Зографът Захарий“ – опера (1972) 

    „Тракийски идоли“ – опера (1981) 

    „Нестинарка“ – балет (1940) 

    „Дъщерята на Калояна“ – балет (1974) 

    „Златната птица“ – музикална приказка (1961) 

    „Селска песен“, „Титанът“ – вокално-инструментални творби 

    пет струнни квартета, концерт за виолончело и оркестър, концерт за струнен квартет и струнен 

оркестър, хорови песни, 2 симфонии. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%27%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%27%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%94%D1%8E%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Муз. препратка 3. Балет „Нестинарка“ на Арабеск по музика на акад. Големинов 

Към Таблица 1. 

 

ПРОФ. ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ  

 

Парашкев Хаджиев е син на Тодор Хаджиев. Със своята 

разностранна творческа, педагогическа и обществена дейност той е 

сред имената, които формират професионалния облик на българската 

музика и българската музикална култура в средата на ХХ век. 

 

Завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) с пиано при 

проф. Андрей Стоянов и композиция при проф. Панчо Владигеров през 1936 г. През 1937 г. специализира 

композиция при Й. Маркс във Виена. Учи композиция при Х. Тисен във Висшето училище по музика в Берлин 

(1938-40 г.). След завръщането си в България е преподавател по хармония в ДМА, от 1947 г. повече от 40 

години е професор по хармония и композиция. Автор е на учебници по хармония и елементарна теория. 

Парашкев Хаджиев е председател на СБК в периода 1990-92 г. 

Той е най-продуктивният български композитор на музикално-сценични творби: 21 опери, 6 оперети 

и 3 мюзикъла, 1 балет; с над 150 постановки, които са представителна част от националния репертоар на 

българските оперни и оперетни театри след средата на 50-те години на ХХ век; някои са поставяни и в други 

страни като Белгия, Чехия, Германия, Русия и др. 

Автор е на симфонична и камерна музика; над 500 хорови и масови песни, над 1000 детски и 

училищни, 20 забавни, над 5000 хармонизации на народни песни; музика към игрални филми и др. Голяма 

част от творчеството му е издадено. Произведенията му са репертоарни за българските изпълнители. 

Използват се в педагогическата практика. 

 

Парашкев Хаджиев е носител е на най-високи държавни награди и отличия. 

Към Таблица 1. 

 

 

 
Балет „Нестинарка“ 
Танц на огъня 

По музика на Акад. Големинов 

 

 

https://folkxplorer.com/static/video/ArabeskNestinarka.mp4
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ПРОФЕСОР АСЕН ДИАМАНДИЕВ – ОСНОВАТЕЛ Н АМТИИ-ПЛОВДИВ И НЕГОВ ПЪРВИ 

РЕКТОР  

Роден е на 16 ноември 1915 г. в Пловдив. През 1936 г. 
Асен Диамандиев се явява на приемни изпити за теоретичния 
отдел на Държавната музикална академия в София. От 
появилите се 25 кандидати са били приети 15, той е класиран 
дванадесети по успех след успешно издържаните изпити по 
пеене, пиано, цигулка, проверка на музикалността, пеене на 

прима виста и музикална литература. Като студент Асен Диамандиев е разпределен в класовете на 
проф. Иван Цибулка и проф. Тодор Въжаров, а след това при проф. Камен Попдимитров. Освен тях 
преподаватели в Академията са му били едни от най-изтъкнатите педагози – проф. Димитър Ненов 
– пиано, проф. Никола Атанасов (солфеж и хармония), проф. Веселин Стоянов (музикални форми и 
оркестрация).  

След дипломирането си Асен Диамандиев се връща в родния си град и става диригент на 
Пловдивското певческо дружество. След като получава сериозната подкрепа на Ангел Букорещлиев 
и на дългогодишните му сътрудници Никола Янев, Асен Диамандиев поема състава и допринася 
извънредно много за превръщането му в една от най-значимите хорови формации в страната.[3] 
Още през 1946 г., мъжкият хор и воденият от Иван Пеев женски хор се сливат в смесен под 
художественото ръководство на Асен Диамандиев. През 1948 г. съставът е обявен за 
представителен хор на Пловдив. Още тогава Асен Диамандиев полага много грижи за музикалната 
култура на хористите, като организира курсове по солфеж и вокална постановка. В продължение на 
двадесет години, като ръководител на певческо дружество (1946 – 1958), той изгражда богат 
репертоар и дирижира стотици концерти.  

Едновременно с работата му като диригент, интересите на Асен Диамандиев се насочват 
към българския фолклор, който намира израз във всички сфери на неговата многообразна 
музикална дейност, става причина през 1948 г. да създаде в Пловдив първия в България 
професионален ансамбъл за народни песни и танци, включващ смесен хор, танцова група и 
оркестър от народни инструменти.  

Още през 1952 г. Асен Диамандиев замисля в Пловдив да бъде създадено второто в страната 
висше училище за музика. Подкрепа за тази своя идея той получава от водещи музиканти като акад. 
Петко Стайнов и акад. Андрей Стоянов, от тогавашното ръководство на БДК в София в лицето на 
ректора проф.Владимир Аврамов и зам. ректора проф. Димитър Сагаев, от проф. Любомир Пипков, 
Марин Големинов, Веселин Стоянов и др. Така на 5 октомври 1964 г. в Пловдив се открива филиал 
на Българската държавна консерватория, а от 1972 г. училището е автономно. Днес носи името 
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство.[3]  

Като музикален педагог Асен Диамандиев е създател на множество учебно–методически 
пособия по солфеж. Основното, което ги прави и до днес приложими и полезни, е извеждането на 
всяка теоретична постановка от музикалната практика, без сухо теоретизиране. Сред най-
известните са осемте части в съавторство с Иван Пеев и Здравко Манолов „Начални солфежи“ за 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%E2%80%9E%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%E2%80%9C
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2#cite_note-АД-3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2#cite_note-АД-3
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детските музикални школи и средни музикални училища, които отдавна са се превърнали в класика 
в методиката на обучението по солфеж. Поколения български музиканти вече 40 години усвояват 
основите на музикалната теория чрез тези многократно преиздавани пособия. „Начални солфежи“ 
са съставени като цикъл от осем части на принципа от простото към сложното, чрез постепенно 
натрупване на нови знания и умения в областта на солфежа и елементарната теория на музиката.  

На 31 януари 2019 г. с решение на Народното събрание Академията за музикално, танцово 
и изобразително изкуство в Пловдив е преименувана в чест на проф. Асен Диамандиев. 

Към Таблица 1. 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE,_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%E2%80%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE,_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%E2%80%9E%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C


МУЗИКАТА ВЪВ ФОЛКЛОРНИЯ ТАНЦ Брой 2, Година 1, 2021 Стр. 23 

 

2021 | За композиторите и/или диригентите, който изградиха фундамента  
на българската музикална култура 

 

 

ЧАСТ ВТОРА. ВТОРА ГЕНЕРАЦИЯ КОМПОЗИТОРИ (РОДЕНИ ОТ 1920 ДО 1944)  

Ще представим един кратък списък на композиторите от втората генеразия според нашата гледна 

точка. 

   

 

 

100 ГОДИНИ ВИСШЕ МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ  

През 1921 година,малко след Първата световна войн и Испанския грип, с царски указ се 
създава първото висше музикално училище в България. Хора, получили музикалното си 
образование в чужбина се връщат, за да положат основата на нещо ново. Преподаватели стават 
най-високите представители на българската музика. В 30-те години, след връщането на Владигеров 
и Пипков нещата рязка дръпват напред. Голям е и приносът на Димитър Ненов. 

100 ГОДИНИ МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ – 2021! 

 

- Интервю с рекрора на НМА „Панчо Владигеров“ проф. Сава Димитров 
- Интервю с проф. Ростислав Йовчев 

Към Таблица 1. 

 

 

https://bnt.bg/news/100-godini-nma-nai-staroto-visshe-uchilishte-za-muzika-v-balgariya-v294305-293885news.html
https://bnr.bg/post/101440533/100-godini-muzikalna-akademia-s-prof-rostislav-iovchev
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КОСТА КОЛЕВ  

 

Роден е през 1921 г. в с. Кортен, Сливенско. През 1962 г. 
завършва Музикалната академия (днес НМА „Проф. П. Владигеров“). 
Учи музикална педагогика, дирижиране и композиция при проф. 
Георги Димитров и проф. Парашкев Хаджиев. От 1941 г. изпълнява 
народна музика на акордеон. Утвърждава се като един от най-добрите 
акордеонисти на българска народна музика. Работи като диригент на 
малък оркестър за народна музика (от 1949 г.) и диригент на 

Оркестъра за народна музика на БНР. Вж публикацията на Мария Лешкова за Коста Колев. 

Фигура 4. Коста Колев като един от най-продуктивните диригенти на ОНМ-БНР 

Автор е на песни за народен хор и оркестър, пиеси за соло инструмент или пеене с оркестър или 
ансамбъл, музика към танцови постановки, сюити от народни мелодии и др. Нотира, хармонизира и 
обработва няколко хиляди народни песни и хора за репертоара на ансамблите за народна музика. Има записи 
в БНР, БНТ, грамофонни плочи, в сборни дискове на „Мистерията на българските гласове“, Варненския, 
Русенския и Търновския ансамбъл и др. 

Неговата муза и спътница в живота – Мария Лешкова, споделя за Маестро К. Колев в брой 2 на сайта. 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ  

Проф. Александър Райчев е един от най-ярките 

представители на съвременната българска музика и музикална 
култура. Занимава се с музика от ранна възраст. Учи при проф. Ас. 
Карастоянов и проф. П. Хаджиев. През 1934 г. е частен ученик по 
композиция на проф. П. Владигеров. Завършва музикално-
теоретичния отдел на ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) през 1947 

https://galateya-topics.bultima.net/web/services/year2021/vol2-year1/issue-15-vol-2-year-1/
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г. с пиано и композиция при проф. П. Владигеров. Специализира композиция в Музикалната академия 
“Ференц Лист” в Будапеща (Унгария) при Я. Вишки и З. Кодай и дирижиране при Я. Ференчик (1949-50 г.).  

Още като студент работи в музикалния отдел на Радио София, след това е диригент на оркестъра на 
Народния театър за младежта. От 1950 г. е преподавател, a от 1962 г. професор по хармония, по-късно и по 
композиция в ДМА. Ректор на Академията в периода 1972-79 г. От 1971 г. е избиран за народен представител 
в четири народни събрания. През 1990 г. е обявен за почетен член-академик на Кралската академия за наука 
и изящни изкуства в Брюксел (Белгия) и почетен член на Международната асоциация за съвременна музика 
в Баден-Баден (Германия). 

Председател на СБК (1980-90 г.). Член на СБФД. 

Александър Райчев е един от най-ярките представители на съвременната българска музика и 
музикална култура. 

Той е автор на 3 опери и 1 радиоопера, 2 балета, 1 оперета-ревю, детски оперетки и музикални 
приказки; 6 оратории, 3 кантати и 1 литургия; 6 симфонии, 5 увертюри; концерти и други произведения за 
симфоничен камерен и струнен оркестър; камерни творби; около 30 песни за глас и пиано; над 600 хорови и 
детски песни; музика към театрални постановки, документални и игрални фирми и др. Многократно е 
получавал награди за свои произведения, отличаван е с много ордени, медали, почетни звания и др. Като 
професор по композиция Ал. Райчев изгражда своя композиционна школа. Социалната ангажираност и 
оптимистичният патос в творчеството му очертават характерни насоки на българската музика след 50-те 
години. През 90-те години Симфония №6 “Литургична” се откроява със своята философска проникновеност.  

Към Таблица 1. 

 

АКАДЕМИК НИКОЛАЙ КАУФМАН   

Роден в Русе, но израства в Габрово. Завършва Държавната 

музикална академия с тромпет и музикална теория (1952). Работи към 

от Института за фолклор при БАН, под ръководството на известната 

българска фолклористка Райна Кацарова. 

През 1973 защитава докторска дисертация по изкуствознание. 

От 1979 г. е професор в държавната Консерватория, а от 2003 г. – академик. Член-кореспондент на БАН от 

1997 г. 

Николай Кауфман има изключителен принос в проучването и съхраняването на българския 

музикален фолклор. В това отношение е своеобразен продължител на делото на видни български писатели 

(като Петко и Пенчо Славейкови); има високи постижения в композиторското творчество. Записал е над 40000 

народни песни и инструментални мелодии. Автор е на много книги, сборници, студии и статии (списание 

„Български фолклор“), както и на над 2000 хорови песни, 240 оркестрови творби, музика за танцови 

постановки, пиеси за пиано. Творбите му са част от репертоара на ансамблите „Филип Кутев“ и „Пирин“, 

Детския радиохор, хор „Ваня Монева“ и други. 
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Сътрудник на БНР по въпросите на българския музикален фолклор. Един от основните изследователи 

на музиката на ашкеназките и сефарадските евреи в България. През 1990 г. вторият албум „Мистерията на 

българските гласове“, с включени три негови авторски песни, печели награда Грами. 

Носител на почетен знак (медал) „Марин Дринов“ от БАН и наградата „Паисий Хилендарски“ от СУ 

„Кл. Охридски“. Умира на 26 март 2018 г. в дома си в кв. Лозенец, в София на 92-годишна възраст след дълго 

и мъчително боледуване. 

Към Таблица 1. 

ЖИВКА КЛИНКОВА  

Живка Клинкова завършва ДМА (днес НМА „проф. Панчо 

Владигеров“) през 1947 г. Учи пиано при проф. Д. Ненов, дирижиране 

при проф. Е. ди Веки и композиция при проф. П. Хаджиев и проф. В. 

Стоянов. Специализира композиция при проф. Вагнер-Регени и проф. 

Б. Блахер в Берлин (1960-66 г.). Посещава международните курсове за 

нова музика в Дармщат (Германия, 1964), Бурненвил фестивал в 

Копенхаген (Дания, 1979), Карл Хофер симпозиум в Берлин (Германия, 1982), Хайделберг (Германия, 1985). 

Работи като композитор и диригент в ДАНПТ (дн. НФА “Ф. Кутев”) от основаването му (1951-66). 

Живка Клинкова е автор на 11 балета, опери, мюзикъли; произведения за симфоничен, струнен и 

камерен оркестър; сюити и други за народен оркестър; камерна инструментална музика; над 250 солови и 

хорови песни със съпровод на пиано; обработки на народни песни и танци; музика към филми; пиеси за 

естраден оркестър и др. 

Получава международни награди за филмова, камерна музика и музика за фолклорни формации. 

Много от нейните творби прозвучават за първи път и се изпълняват с успех в чужбина. Лауреат е на Световния 

младежки фестивал в Букурещ (1953 г.). През 1981 г. получава грамота от Папа Йоан Павел II за операта “Св. 

Св. Кирил и Методий”, партитурата се съхранява във Ватикана. 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. МАНОЛ ТОДОРОВ  

 

Роден е на 7 януари 1925 г. в Чирпан, в семейството на 

голямата тракийска народна певица Атанаска Тодорова[1], открита 

през 1930-те години от първия директор на Българското радио 

писателя Сирак Скитник. По негово настояване всяка сутрин певицата 

заставала пред микрофона и пеела на живо. В началото пеела a 
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cappella. За известно време акомпанятор на пианото ѝ е Парашкев Хаджиев, а по-късно – нейният син Манол 

като член на инструменталната група „Тракийска тройка“. 

Манол Тодоров започва да учи цигулка още от 7-годишен, а по-късно изучава гъдулка при прочутия 

Дядо Вичо Бончев. През 1950 година завършва Държавната музикална академия, Педагогическия отдел, като 

специализира цигулка при проф. Владимир Аврамов и фолклористика при проф. Стоян Джуджев. 

През 1949 г. постъпва в Представителния военен ансамбъл при МНО като цигулар, където свири по 

време на военната си служба. По време на студентските си години свири в инструменталната група 

„Тракийска тройка“, която съпровожда именити народни певци – Гюрга Пинджурова, Атанаска Тодорова, 

Борис Машалов, Мита Стойчева и много други при тяхната изява „на живо“ по Радио София. 

През 1957 година постъпва като хоноруван асистент на проф. Стоян Джуджев в тогавашната Българска 

държавна консерватория. В продължение на повече от 40 години Манол Тодоров е преподавател там. През 

неговата школа са минали десетки поколения музиканти, теоретици и изследователи на българския 

музикален фолклор. 

Проф. Манол Тодоров е преподавал и в други висши училища като АМТИИ (по онова време филиал 

на БДК), Шуменския университет, Софийския университет и Центъра за усъвършенстване на учителите по 

музика в София. 

По време на официалните чествание на „Бистришката четворка“ проф. Тодоров изнася основен 

доклад за музикантите. 

Към Таблица 1. 

ИВАН ВЪЛЕВ  

Първоначално Иван Вълев учи две години в Юридическия 

факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” (1946-48). Завършва БДК (днес НМА 

“Проф. П. Владигеров”) (1952). Работи като гимназиален учител, 

директор на детската музикална школа, диригент на смесен хор, 

симфоничен оркестър и оперета в Луковит (1952-60), преподавател по 

солфеж в Плевен (1960-61). От 1961 в продължение на 31 години е главен художествен ръководител и 

диригент на хора “Северняшки ансамбъл” и като такъв е удостояван многократно с високи държавни 

отличия. Осъществява интензивна концертна дейност в страната и турнета в чужбина (Полша, Швейцария, 

Русия, Италия, Гърция, Франция, Испания, Канарски острови, ГФР, ГДР, Унгария, Мароко, Молдова, Сирия, 

Йордания, Канада, САЩ и др.). С ансамбъла има голям брой записи в БНР, 5 

дългосвирещи грамофонни плочи в “Балкантон”, компактдиск, самостоятелен филм 

 “Фолклорна въртележка”, филми с БНТ. 

Иван Вълев е автор на голям брой песни за народен хор, за хор и оркестър, 

за женски, мъжки и смесени академични хорове; пиеси и аранжименти за духов 

оркестър; музика за танцови постановки; за хор и симфоничен оркестър и др. Някои 

https://galateya-topics.bultima.net/web/services/year2021/vol2-year1/issue-11-vol-2-year-1/
https://galateya-topics.bultima.net/web/services/year2021/vol2-year1/issue-11-vol-2-year-1/
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от авторските му песни са добили широка популярност. Публикувал е значителен брой теоретични и 

методически статии и доклади, посветени на развитието на жанра. Удостоен е с високи държавни и 

обществени отличия, между които “Златна лира”, “Кристална лира” (1998), II награда на Националния конкурс 

за детска певческа формация (1999) и др. 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. ДИМИТЪР ТЪПКОВ  

Проф. Димитър Тъпков завършва БДК (дн. НМА “проф. П. 

Владигеров”) с композиция при проф. М. Големинов (1956 г.). Работи в 

Музикалния отдел на БНР (1956-62 г.). Заема различни ръководни 

обществени и творчески длъжности. Секретар на СБК (1962-65 г.). 

Директор на Софийската опера (1967-70 г.). Ректор на ДМА (1979-82 

г.). Заместник-директор на Научното обединение по изкуствознание 

към БАН (1972-79 г.). Заместник-председател на Комитета за култура (дн. Министерство на културата) (1982-

86 г.). От 1997 г. е директор е на фестивала “Софийски музикални седмици”. От 1961 г. преподава оркестрация 

в БДК и в Пловдив (1963-67 г.) и композиция в БДК (от 1971 г.). Професор (от 1976 г.). Преподава в ШУ “К. 

Преславски”, ВМПИ/АМТИИ  Пловдив. 

Проф. Димитър Тъпков е автор на сценична музика; Реквием; творби за симфоничен и струнен 

оркестър; камерна музика и др. Утвърдените жанрови модели в музиката му са свободно претворени, 

изпълнени са със съвременно послание. Оригиналното използване на тембровото богатството на отделните 

инструменти и оркестровия колорит се вплита в линеарно разгърнатата драматургия на творбите. Като 

композитор е носител на множество национални и международни отличия, сред които Първа награда на 

Международната трибуна на композитора в Париж (1976 г.) за “Кантата за мира”, в Москва за цикъла от 

детски песни “Шест игралки-залъгалки” (1978 г.) и др. Голяма част от творбите му са отпечатани, записани под 

диригентството на В. Стефанов и издадени на грамофонни плочи и CD. 

Към Таблица 1. 

СТЕФАН КЪНЕВ  

Стефан Кънев завършва ДМА (дн. НМА „проф. П. Владигеров“) 

през 1953 г. Учи композиция при проф. П. Хаджиев, проф. М. 

Големинов и проф. В. Стоянов. Работи като главен редактор на 

библиотеката в “В помощ на народните хорове и ансамбли“ при 

Централния дом за народно творчество. Сътрудник е към редакция 

“Народна музика” при БНР и фолклорните ансамбли в Благоевград, 

Добрич и Двореца на пионерите (дн. Дворец на децата) в София. Работи с изтъкнати фолклорни изпълнители. 

Консултант е на различни фолклорни ансамбли в България. 
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Стефан Кънев е автор на сюити за симфоничен, камерен, духов и народен оркестър, както и на 

авторски песни и над 5000 обработки на мелодии от различни диалектни области и над 60 танцови 

постановки. В творчеството си използва елементи от селския и градския фолклор, предпочитанията му са към 

родопските и тракийските народни песни. Неговите обработки на народни песни и хора са изпълнявани от 

известни изпълнители като М. Стойчева, И. Аргиров, Я. Танева, К. Згурова, С. Съботинова. Б. Присадова, К. 

Варимезов и др. Особено популярни са песните “Отдолу ми идат шарени колца”, “Огреяло ми ясно слънце”, 

“Три бюлбюла пеят”, “Мари моме, малка моме” и др. 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. КИРИЛ СТЕФАНОВ  

Кирил Стефанов е роден през 1933 г. в квартал Вароша, 

Благоевград. От малък свири на цигулка. Като студент изучава 

композиция и хармония, оркестрация и музикални форми, народна 

музика при проф. Марин Големинов, проф. Парашкев Хаджиев, проф. 

Димитър Сагаев, проф. Стоян Джуджев – измежду най-големите имена 

на българската музикална култура. През 1956 г. завършва с отличие 

„Хорово дирижиране“ в Консерваторията (днес НМА „Проф. П. Владигеров“). 

През същата 1956 година постъпва като главен художествен ръководител и диригент на Държавния 

фолклорен ансамбъл „Пирин“. 

Под ръководството на Кирил Стефанов ансамбъл „Пирин“ реализира над 6000 концертни изяви в 

повече от 55 страни по всички континенти на света пред публика, надвишаваща 6 милиона зрители и 

слушатели. Над 100 издания са отбелязали художествените изяви на ансамбъла и възторжените отзиви идват 

от цял свят – Америка, Англия, Италия, Германия, Русия, Ливан, Япония, Индия, Тунис и др. 

Паралелно с работата си в ансамбъла проф. Кирил Стефанов преподава 20 години хорово 

дирижиране в Югозападен университет „Неофит Рилски“. Междувременно е главен директор на БИД „София 

концерт“, директор в главна дирекция „Българска музика“, председател на съвета на директорите на МИК 

„Балкантон“, заместник-председател на Съюза на музикалните и танцови дейци в България, член на 

управителния съвет на фондация „Пирин пее“, член на Съюза на българските композитори, директор в 

Центъра за художествена самодейност, член на Съвета за музика при Министерството на културата. 

Творчеството на проф. Кирил Стефанов обхваща многообразие на форми: от големите сюити върху 

народни мотиви – за хор, оркестър и танцов състав, самостоятелни пиеси за оркестър, множество хорови 

песни за различни състави, обработки на народни песни за солисти и оркестър, музика към театрални 

постановки и др. Именно той въвежда спектакъла като мултижанрова форма на представяне на българския 

фолклор. 

Участва със свои произведения и изпълнения на ансамбъл „Пирин“ във втория албум на известния 

швейцарски издател Марсел Селие „Мистерията на българските гласове“, награден с високата международна 

награда „Грами“ за 1991 г. Освен това дискографията с негови произведения включва 12 дългосвирещи плочи 
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на „Балкантон“, 15 аудиокасети с образци на българската фолклорна изразност (обработка и музика), 5 

компактдиска, множество печатни издания с песни на фолклорна основа, 5 от които самостоятелни с 

произведения на Кирил Стефанов, съдържащи над 200 песни за хор, солисти и оркестър, както и студии и 

цветни помагала в областта на диригентското майсторство. 

Към Таблица 1. 

ПЕТЪР КРУМОВ 

Петър Крумов завършва БДК (дн. ДМА “П. Владигеров”) с 

хорово дирижиране при проф. Г. Димитров през 1957 г. През 1956-

57г. е стажант при Ф. Кутев в ДАНПТ (дн. НФА “Ф. Кутев”). От 1957 г., 

повече от три десетилетия ръководи фолклорни ансамбли: ансамбъл 

“Добруджа” (1957-82 г.) и ансамбъл “Силистра” (1982-88 г.). 

Изнася повече от 1000 концерта в страната и в много страни на Европа и Азия. Член е на 

международното жури на фолклорните фестивали в Загреб (1968 г.) и Виходна (1976 г.). Професионалният му 

интерес към фолклора определя характера на неговото творчество в различни жанрове, свързано с 

фолклорните образци и тяхната авторска обработка.  

Петър Крумов е автор на над 600 песни и инструментални пиеси. Писал е още музика към театрални 

постановки, хорови и солови песни, оркестрови пиеси. Осъществява записи на 15 грамофонни плочи и 

аудиокасети с негови произведения. Награден е със златни медали от националните фолклорни конкурси 

(1959, 1964, 1969 и 1984 г.); конкурса “Песни за морето” (1989 г.) и др. През 2003 г. е удостоен със званието 

„Почетен гражданин на град Добрич“. 

Публикува сборници с народни песни, пише статии, рецензии и др. 

Към Таблица 1. 

КРАСИМИР КЮРКЧИЙСКИ  

Красимир Кюркчийски завършва БДК (дн. НМА “проф. П. 

Владигеров”) с композиция при проф. П. Владигеров през 1962 г. 

Специализира в Московската консерватория при Дмитрий 

Шостакович. Работи като диригент на ДАНПТ (дн. НФА “Ф. Кутев”) и 

Ансамбъла за народни песни към Комитета за телевизия и радио. През 

последните години живее и работи като свободен творец в с. Боженци, 

Габровско. 

Красимир Кюркчийски е автор на 2 опери и балет; вокално-инструментални произведения; 

оркестрова и камерна музика; хорови песни; инструментални пиеси, обработки на народни песни; филмова 

музика и др. 
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Носител е на Голямата награда на конкурса за композиция “Парижки музикални седмици” (1966 г.). 

Репертоарни са творбите му за симфоничен оркестър “Диафонична студия”, Концерт за оркестър, Вариации 

върху тема от Хендел, Адажио и Ария за струнен оркестър, Концерт № 1 за пиано и др. 

Името му се свързва и с нов подход в обработката на фолклорните песни, придобили голяма 

популярност в репертоара на български и чужди изпълнители. Негови произведения с успех се изпълняват в 

Италия, Франция, Русия, Германия, Австралия и много други страни. 

Едно от незабравимите му произведение е „Калиманку, Денку мъри“ в изпълнение на Янка Рупкина. 

 
 

Кр. Кюркчийски 

КАЛИМАНКУ 

 

 

 

Муз. препратка 4. Из творчествот на на Красимир Кюркчийски 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. НИКОЛАЙ СТОЙКОВ  

Николай Стойков завършва БДК (дн. НМА “проф. П. 

Владигеров”) с композиция при проф. П. Владигеров през 1971 г. 

Специализира в Московската консерватория при Ю. Холопов, Е. 

Денисов и Д. Шостакович. От 1972 г. е преподавател във ВМПИ/АМТИ 

 Пловдив. През 1976 г. основава специалността “Музикален фолклор, 

народни инструменти и пеене”, която утвърждава и ръководи. Един от 

основателите на ансамбъл „Тракия“ и композира музиката към танците „Куди“, „Пловдивските кокони“ и др. 

Той е автор на 15 пособия с обработки на песни и оркестрова музика за нея. Преподава още 

хармония, композиция и оркестрация. От 1987 г. е професор. 

https://youtu.be/JJe3Xdgnfao
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Николай Стойков е автор е на симфонична, камерна, хорова музика и 

др. Творчеството му претворява разнообразието в българската фолклорна 

музикална песенност и ритмика. Негови произведения са изпълнявани в 

Англия, Холандия, Германия, Русия, Япония, Полша, Чехия, Белгия и др. С 

хоровите му песни “Калугерине” и “Урок по гъдулка” редица български хорови 

колективи са спечелили над 30 международни награди на авторитетни хорови 

конкурси, сред които в Талин (1975 г.), Корк, Ирландия (1976 г.), Ланголен, 

Англия (1976 г.), “Бела Барток”, Унгария (1979 г.), “Варшавска есен”, Полша 

(1981 г.), Арецо, Италия (1982 г.), Гориция, Гърция (1983 г.) и др. 

Носител е на наградата за музика “Пловдив” (1972, 1997 г.) и др. 

През 1996 г. Николай Стойков е председател на жури на Международния конкурс за клавирни дуа в 

Токио, Япония, както и много други. Има 2 авторски грамофонни плочи и CD.  

Към Таблица 1. 

 ПРОФ. ПЕТЪР ЛЬОНДЕВ  

Творчеството на проф. Петър Льондев е признато за класика в 

жанра на детските и фолклорните хорови песни, прочути и 

изпълнявани от наши и чужди формации по цял свят. Известен е 

огромният му принос и в областта на музикалната фолклористика като 

научен сътрудник в Института за изследване на изкуствата при БАН.  

Повече от 40 000 са записаните и нотирани от него народни песни и инструментални мелодии, 

резултат от активната му теренна работа из страната. 

Към Таблица 1. 

 

АКАДЕМИК ГЕОРГИ МИНЧЕВ  

Академик Георги Минчев е роден на 29 януари 1939 г. в 

София в семейството на Любен Минчев (1904-1959 г.) – известен 

оперен певец и педагог, първи тенор в Софийската народна опера, 

един от създателите на големите и богати традиции на 

„белкантовото” пеене в България. 

През 1946 г. започва да учи пиано. 

През 1952 г. Георги Минчев постъпва в Езиковата гимназия гр. Ловеч – специалност Френски език, но 

последната година завършва 22 ЕСУ в София. 
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През 1958 г. постъпва в Държавната консерватория със специалност „композиция ” в класа на 

проф.Марин Големинов. През 1963 г. завършва Консерваторията. 

Отбива редовната си военна служба в ЦДНА и ръководи Репертоарно-методическия кабинет на 

Армията (1964-65 г.) 

Специализира композиция в Московската консерватория при Родион Шчедрин и паралелно при 

Арам Хачатурян (1968-1970 г.). 

През 1972 г.печели голямата стипендия на ЮНЕСКО по музика и специализира в САЩ, Франция и 

Англия.В Париж за няколко месеца учи в “Le Conservatoirе de Paris” при големия френски композитор Оливие 

Месиан. 

По-късно (1976 г.) специализира в ИРКАМ, Електроакустичен център за музика при „Бобур”, Париж 

при известния съвременен композитор Лучано Берио. 

Започва работа в Българското Национално Радио (1959 г.), където в продължение на 40 години е 

заемал различни длъжности: Редактор, Отговорен редактор, Зам.главен редактор, Главен редактор, 

Музикален директор и Главен Художествен Ръководител на Музикалната продукция и състави на БНР. 

Успоредно с това е бил много години Секретар и Заместник Председател на Съюза на българските 

композитори и по-късно негов Главен секретар. 

В периода от 1988 до 1995 г. – седем години без прекъсване, един път месечно, Г. Минчев е водил 

едночасово предаване „Музикалния живот на България“ по Френското Национално радио „France Musique“. 

Тези 74 на брой емисии са излъчвани „на живо“ от студио в БНР, на френски език с водещ Мишел Годар – 

известен френски журналист и художествен критик – и в тях Минчев е представял всички важни музикални 

събития в България, концертни изяви, музикални фестивали, нови записи от концертното студио, правил е 

творчески портрети на музиканти, композитори, изпълнители, всичко това придружено с много българска 

музика във всички жанрове от фонотеката на Националното ни радио. 

През 1998 г. напуска БНР и живее до 2008 г. в гр.Хайделберг. 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. ГЕОРГИ КОСТОВ  

Проф. Георги Костов завършва БДК (дн. ДМА “П. 

Владигеров”) с композиция при проф. П. Владигеров през 1966 г. 

Специализира в Московската консерватория. Преподавателската си 

дейност в Българската държавна консерватория започва през 1966 г., 

през 1977 г. става доцент, от 1985 г. е професор по хармония и 

композиция. От 09. 11.1989 г. до 10.04.2008 г. е ректор на висшето 

учебно заведение и министър на културата в правителството на Жан Виденов (1995-1996 г.). Носител е на 

орден „Стара планина“. На 21.01.2016 е удостоен с престижното отличие “Златен век” с огърлие. 

Проф. Георги Костов е автор на музикално-сценични произведения; творби за симфоничен, духов и 

струнен оркестър; камерна музика и др. Написал е повече от 1000 детски, хорови и забавни песни. Неговите 

“Песни за животните”, “Детство мое”, “Деца на света” и много други добиват широка популярност. Той е 

лауреат на награди от конкурси като: “Червеният карамфил” (Сочи), многократно на “Сладкопойна чучулига”, 
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“Златният Орфей”, “Мелодия на годината”, Радиоконкурс “Пролет” и др. Още през 1959 г. получава награда 

за Концерт за кларинет и оркестър. Носител е на награди от конкурси в Париж (1972 г.), София (1974 г.), Берлин 

(1976 г.), Хелзинки (1969 г.), Тренто (1991 г.). 

Негови творби са записани от БНР, БНТ, Балкантон и др. 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ТЕКЕЛИЕВ  

Проф. Александър Текелиев завършва БДК (дн. НМА “проф. П. 

Владигеров”) с композиция при проф. В. Стоянов (1968 г.). Работи като 

отговорен редактор в БНР (1971-76 г.). Специализира композиция и 

оркестрация в Будапеща при Атила Бозаи (1980 г.) и в Париж при 

Мишел Филипо (1982 г.). От 1977 г. преподава в ДМА. Професор по 

композиция и симфонична оркестрация (от 1991 г.). 

Той е автор на музикално сценични произведения, 2 оратории и други вокално-симфонични творби, 

симфонии за струнен оркестър и други камерно-инструментални опуси; вокални цикли и художествени песни; 

много хорови песни, включително детски и юношески песни и вокализи, които са представителен репертоар 

за българските състави; солови песни за деца; обработки за народен хор; музика към филми и др. Открояваща 

в музиката му е богатата емоционалност, която определя и използваните различни изразни средства. Над 110 

негови произведения са публикувани у нас и в чужбина, 50 са записани на плочи. Произведенията му са 

изпълнявани във Франция, Италия, Гърция, Япония, Унгария, Португалия, Русия, Украйна, Швеция, Полша, 

Германия, Австрия, Мексико, Норвегия и др. Носител на национални награди и отличия, сред които Наградата 

на София за балета “Сянката” (1985 г.) и др. 

Към Таблица 1. 

СТЕФАН МУТАФЧИЕВ  

Стефан Мутафчиев постъпва в теоретичния факултет на БДК 

(дн. ДМА “П. Владигеров”) през 1965 г. и учи композиция при проф. П. 

Хаджиев. През 1967 г. е приет за редовен студент по композиция при 

проф. В. Стоянов. След неговата смърт учи при проф. П. Хаджиев и 

проф. Д. Тъпков. Стипендиант на СБК. През 1974 г. постъпва в Държавна 

филхармония¬ Пловдив като диригент на народния хор при 

новосъздаващия се Ансамбъл “Тракия”, където работи заедно с главния художествен ръководител на 

Ансамбъла К. Дженев и диригента на оркестъра Н. Стойков. Тримата осъществяват първия премиерен 

концерт¬-спектакъл на състава (1975 г.).  

От 1976 г. Стефан Мутафчиев е преподавател по Ръководство на народни състави (народен хор) във 

ВМПИ (днес АМТИИ)¬ Пловдив, по-късно става доцент. Специализира при проф. Л. Шамина и при проф. Н. 
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Мешко във фолклорния факултет на Държавния музикално-педагогически институт в Москва (1981 г.). 

Ръководител на Ансамбъла за народни песни (1983-¬85 г.). Дългогодишен главен художествен ръководител 

на Ансамбъл “Тракия”, с който осъществява активна концертна дейност и звукозаписна дейност за БНР и БНТ 

и др. Съавтор е на сборника “Песни за смесен хор” (съвместно с Василка Спасова).  

Той е сред утвърдените имена в жанра на фолклорната обработка. Неговите песни формират 

основния репертоар на Ансамбъл “Тракия”, както и на съставите на АМТИИ. Оригинални като композиторски 

подход, много от тях като “Донка на порти седеше”, “Седнало е Гьоре, дос” и др., са репертоарни и за другите 

състави, включени са в учебния материал за студентите и учениците в СМУ по народна музика в страната, 

както и в учебници по музика в общообразователните училища. Имат многобройни записи в БНТ, БНР, Радио 

Пловдив, Радио Стара Загора. Отличаван е с награди: “Момински песни от Южна България” (1977 г., диплом, 

златен медал и кристална ваза за изпълнение и за композиция); от фолклорни прегледи и конкурси и др.  

Стефан Мутафчиев е автор на музикално-сценични произведения; симфонична, камерна и хорова 

музика и др. През 2000 г. посмъртно е издаден негов авторски CD от Gega New “Хубава мома” с негови песни 

и изпълнения с Ансамбъл “Тракия”. 

Към Таблица 1. 

ХРИСТОФОР РАДАНОВ  

Христофор Раданов завършва БДК (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) с кларинет при проф. Петко Радев 

през 1970 г. Двадесет години работи като инструменталист в Софийския духов оркестър. От 1990 г. е диригент 

на Оркестъра за народна музика при БНР. 

Той е автор на около 800 обработки и композиции най-вече в областта на българската традиционна 

фолклорна музика. Много популярни са инструменталните пиеси “Добруджазов ръченик” и “Въртележка”. 

Христофор Раданов е сред водещите имена в областта на авторското претворяване на фолклора. 

Доказал е таланта си на композитор, който посяга внимателно към традиционната музика. Старае се да запази 

автентичните ритми и мелодии и същевременно да обогати първообраза по професионален начин. Познава 

до съвършенство възможностите на своя оркестър, с който работи вече 20 години. Позицията главен диригент 

на ОНМ при БНР наследява от Коста Колев – изтъкнат композитор, изследовател на фолклора. Раданов 

продължава неговото дело, допринасяйки много за съвременното звучене на този елитен състав. 

Повече от 40 години Раданов е посветил на народната музика. Дирижирал е записите на близо 2000 

творби – народни песни и хорà за фонда на БНР. Едно от най-впечатляващите му произведения е „Хоро 

Огражден“. 
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„Хоро Огражден“ 
Хр. Раданов 

 

 

 

 Муз. препратка 5. „Хоро Огражден“  

https://folkxplorer.com/static/mp3/HoroOgrajden1min.mp3  

Пише също детска, джаз и камерна музика. 

През 2016 г. с произведението си “Три български танца” Христофор Раданов печели първа награда в 

16-ия Международен конкурс за написване на симфонично произведение в такт 7/8. 

Към Таблица 1. 

  

https://folkxplorer.com/static/mp3/HoroOgrajden1min.mp3
https://folkxplorer.com/static/mp3/HoroOgrajden1min.mp3
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ЧАСТ ТРЕТА. ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЯ  КОМПОЗИТОРИ (РОДЕНИ СЛЕД 1944 Г.)  

ЕМИЛ ТАБАКОВ  

 
Емил Табаков завършва БДК (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) 

с контрабас при проф. Т. Тошев, композиция при проф. Марин 
Големинов и дирижиране при проф. Вл. Симеонов (1978 г.). Диригент 
на Русенската филхармония (1976-79 г.), Камерен ансамбъл 
“Софийски солисти” (1979-87 г.). Диригент и главен художествен 
ръководител (1985-2000 г.) и генерален музикален директор (1994-
2000 г.) на Софийска филхармония. Художествен директор и диригент 

и на Белградската филхармония (1994-99 г.). От 2000 г. е диригент в Анкара и артистичен директор на 
Новогодишния музикален фестивал – София. 

 
През 1997 г. Емил Табаков е министър на културата на Република България. 
 
 

Той е лауреат на Международния конкурс за млади диригенти “Николай 
Малко” в Копенхаген (1977 г.). Като диригент е завоювал авторитет с богат 
репертоар от музикалната класика, романтика и съвременност. Има записи за 
компактдискове на “Балкантон”, “Мега Музика”, Gega New, Elan (САЩ), 
Capricco/Delta (Германия), Pentagon (Холандия) и др., с изпълнения на Г. Малер 
(всички симфонии), Й. Брамс (всички симфонии и увертюри, “Немски Реквием”), 
Р.Щраус (“Алпийска симфония”), Н. Римски-Корсаков (“Шехеразада”), Ал. 

Скрябин (всички симфонии), Л. ван Бетовен (всички клавирни концерти), Б. Барток (“Концерт за оркестър”, 
“Чудният мандарин”), Дж. Верди (“Реквием”) и други. Със Софийската филхармония е осъществил турнета в 
Германия, Англия, Белгия, Испания, Франция, Холандия, Турция, Гърция, САЩ, Южна Корея, Тайпей, 
Сингапур, Австрия и др. Канен е като гост-диригент на оркестри в Бразилия, Калифорния, Германия, Япония, 
Южна Корея. 

Като композитор Емил Табаков има афинитет към монументалните форми. Автор е на значителен 
брой произведения в различни жанрове, сред които 2 балета; Реквием; 6 симфонии и други творби за 
симфоничен оркестър; концерти и концертни пиеси; камерни инструментални произведения, солови, хорови 
песни и др. Много от произведенията му са записани на компактдиск, награждавани са и са представяли 
българската музика в чужбина  Австрия, Швеция, Австралия, Англия, Полша, Франция, Италия, Русия, 
Испания, Швейцария, САЩ, Канада и др. 

Чуйте едно от произведенията му от „Пет български танци“. 

 
 

Емил Табаков 
Пет български танци 

 

Муз. препратка 6. Танц № 3 на Емил Табаков 

https://folkxplorer.com/static/mp3/5BGDances-03.mp3
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Към Таблица 1. 

ПРОФ. СТЕФАН ДРАГОСТИНОВ  

Проф. Стефан Драгостинов е български композитор, пианист, 

диригент, педагог и общественик. Автор е на кантатно-ораториална, 

симфонична, инструментална, хорова, камерна и вокална музика. 

Роден е на 11 април 1948 г. в София. Започва да изучава пиано на седем 

години при Соня Желева. 

През 1960 година започва занимания по композиция при проф. Панчо Владигеров и по хармония и 

полифония при проф. Асен Карастоянов. Продължава заниманията си по пиано в Държавното музикално 

училище (днес Национално музикално училище „Любомир Пипков“, София) под ръководството на Лидия 

Кутева, 1963 – 1967 година. 

В периода 1967-1970 г. е студент в Българската държавна 

консерватория по пиано при проф. Богомил Стършенов и композиция 

при проф. Александър Райчев. 

През 1970 – 1972 г. е студент в Ленинградската (дн. Cанкт-

Петербургската) консерватория „Н. А. Римски-Корсаков“, където се 

дипломира в класа по композиция на проф. Борис Арапов. 

През 1982 г. е стипендиант на ДААД (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst) в Кьолн, Германия. 

От 1974 г. до 1994 г. Стефан Драгостинов работи в Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ 

(дн. НФА „Филип Кутев“) като диригент, главен художествен ръководител и директор. 

През 1988 г. в Япония ансамбъл „Филип Кутев“ под диригентството на Стефан Драгостинов записва 

първите си 3 компактдиска, които издателската къща „Виктор“ тиражира в 1 500 000 екземпляра. 

Важен творчески акцент в биографията на Стефан Драгостинов е мащабния музикален проект 

„Антология на българския фолклор – Звукови икони на България и Ключът към тайнството“, който 

композиторът започва да реализира от 1994 г. заедно със създадената от него хорова формация „Драгостин 

Фолк Национал“, с която до момента има издадени 11 CD-албума: Рофинка, Саракина, Галунка, Дунавска 

музика, Любовна приказка, Коледна звезда, Притури се планината, Милойка,  Слънчова сватба, Грозданка и  

Шинка. През изминалите 20 година формацията „Драгостин Фолк Национал“ участва активно  в концертни и 

фестивални форуми; през 2011 г. на международния хоров конкурс, организиран от БиБиСи, „Нека народите 

пеят“ (Let the Peoples Sing) ѝ е присъдена Втора награда. 

През 2007 г. в Сеул, Корея, Международният комитет World Music огласява решение за удостояване 

на проф. Стефан Драгостинов с Академично звание Световен майстор – World Master, сред номинирани от 

цял свят творци, за цялостния му принос в областта на изследването на националната музикална традиция и 
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за приобщаване на българската културна идентичност към световната съкровищница на духовни ценности. 

Формулировката на Международния комитет World Music гласи: „За изключителни постижения в областта на 

традиционната музика.“ 

Стефан Драгостинов е професор по композиция, оркестрация, хармония, теория и съвременни 

музикални техники в Нов български университет, София, изнася научни лекции в академични и 

университетски общества в целия свят. 

На 11 юли 2011 г. удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за 

приноса му за основаване на клас по композиция и музикален анализ. 

Композиторът Стефан Драгостинов създаде песен за коронавирус в стила на шопската фолклорна 

традиция. Изпълнението е на ръководения от него камерен хор "Драгостин фолк национал". Проектът 

"Коронавирус, къш!" е отправен към целия цивилизован свят, това е нашето българско "музикално" лекарство 

против вируса, каза пред БТА авторът. 

Текстът на песента е преведен на 30 езика, в това число - английски, френски, немски, руски, японски, 

португалски, китайски, арабски, зулу, африкаанс. По време на излъчването в YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=uC7ke_ePHE8 ), преводите вървят паралелно като субтитри. 

"Горещото ми желание е хората от цял свят - на своя майчин език, да запеят в един глас, 

ведно с гласовитите певици "Коронавирус, къш!", допълва с усмивка Драгостинов. 

 

 

 

 

 

Муз. препратка 7. Dragostinfolk – The Key to the Mystery . Том 4 – Дунавска музика 

Към Таблица 1. 

ПРОФ. ЙОВЧО КРУШЕВ  

Йовчо Крушев е роден на 1 септември 1957 година в град 

Попово. През 1979 завършва пиано в Държавната музикална академия 

при проф. Джулия и Константин Ганеви, оркестрово дирижиране при 

проф. Влади Симеонов и композиция при проф. Александър Райчев 

(1984). 

 

Майсторството на Маестро 
Драгостинов и неговите певици: 

Музика по Дунава 
(без граници между страните) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uC7ke_ePHE8
https://youtu.be/2K6jtVT2FxQ
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Той е лауреат на международните клавирни конкурси „ Виоти”- Верчели, Италия (1978 г.) и 

„Чайковски”-Москва (1986 г.). Спечелва и Специалната награда на конкурса по композиция „ Варало- 

валсесия” в Италия за “Сонатина за кларинет и пиано” (1984 г.). 

Носител е на: 

„Младежка лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци в България (1987 г.); 

„Кристална лира” за върхови постижения в изпълнителското изкуство”, присъдена от 

Министерството на културата, СМТДБ и радио Класик ФМ (1999 г.); 

Наградата „Золотая муза” за принос в популяризирането на руската музика в България (2001 г.); 

Специална награда на Салона на изкуствата в НДК за интегралното изпълнение на камерните 

творби на Сергей Рахманинов с повече от 20 първи изпълнения у нас (2003 г.); 

„Златна лира” от СМТДБ за цялостна дейност (2007 г.). 

През 2008 г. е удостоен с най- високата степен на орден „Св.Св. Кирил и Методий” – огърлие „за 

особено значими заслуги за развитието на културата и изкуството в България”. Йовчо Крушев е бил солист на 

всички български симфонични оркестри, под палката на български и чужди диригенти, музицирал е в 

ансамбъл с редица известни наши инструменталисти. От 1986 г. започва и активната му муждународна 

концертна дейност – гастролирал е в 30 страни от Европа, Африка, Азия, свирил е и на много международни 

музикални фестивали в България и по света. Участва в жури на редица конкурси, води майсторски класове у 

нас и в чужбина, а от 2003 г. – ежегодно в Сеул. В обширния му репертоар присъстват класически и 

съвременни опуси, както и рядко изпълнявани или нови български творби, някои от които са написани 

специално за него. Осъществил е много записи в Българското национално радио. От 1987 г. започва 

преподавателската си работа в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, където в 

момента преподава пиано, композицияи четене и свирене на партитури, а в периода 2002-2008 г. е бил 

Заместник-ректор на академията.  

Сред студентите на проф. Крушев са носители на повече от 50 награди на наши и международни 

конкурси, те се реализират като изявени творци и педагози в нашия музикален живот, а голяма част от тях 

работят в Европа и Америка. От 90-те години търсенията му в педагогическата работа са насочени и към 

съчетаването на западноевропейската академична традиция със знанията и опита на Изтока. Той реализира 

и серия концерти ”Музика и У-шу”. От 1984 г. Йовчо Крушев е член на Съюза на българските композитори. 

Автор е на симфония, концерти за пиано, за цигулка и за виолончело, хорови, камерни и клавирни творби, 

театрална музика. Много от произведенията му са издадени и записани в българското национално радио, 

изпълнявани са в България и в чужбина – Италия, Япония, Гърция, Германия, Кипър, Турция, Унгария, Русия. 

Някои от тях са включени в процеса на обучение на инструменталисти и хорови диригенти в музикалната 

академия или са задължителни пиеси на конкурси за млади инструменталисти у нас и по света.През 2000 

година получава титлата професор. Концертната му дейност започва от 16-годишна възраст в много страни 

на Европа, Азия, Африка. 

Към Таблица 1. 
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ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН БУРАДЖИЕВ  

Костадин Бураджиев е роден в гр. Пловдив. Дългогодишен 

диригент и главен художествен ръководител на ансамбъл „Добруджа“ 

в Добрич, с който е изнесъл над 1000 концерта в България и много 

страни в света, между които Германия, Нидерландия, Белгия, Италия, 

Русия, Китай, Тайланд, Лаос и др. 

С ансамбъл „Добруджа“ има издадени 4 дългосвирещи грамофонни плочи, 6 CD-та („Присъствие“, 

„Песни и хора от Добруджа“, „Добруджанска тройка“, „Песен и обич“, „Магически гласове от България“ 1 и 2 

– издадени от SABAM, Белгия), в които са включени негови авторски композиции и обработки. 

За творческата си дейност е носител на престижни национални и международни отличия и награди, 

сред които: 

    лауреат на X-я световен младежки фестивал в Берлин, 1973 г.; 

    I-ва награда на конкурса „Млад музикант“ в Чирпан 1977; 

    III-та награда на конкурса „Млад музикант“ в Чирпан 1982; 

    „Златна лира“ на СБМТД, 1994 и 1999 г.; 

    „Сребърна лира“ на СБМТД, 1989; 

    4 първи награди на Международния фестивал „Светът в музика“ в Италия, 1998 г. в категориите 

„Народен хор“, „Народен оркестър“, „Народен ансамбъл“ (до 16 участника), „Народен ансамбъл“ (над 16 

участника); 

    I-ва награда на „Надсвирване на народните оркестри“ в Силистра, грамоти на Община гр. Добрич, 

1995 г.; 

    награда за музикант на годината в Добрич. 

От 2001 г. е преподавател по „Дирижиране на народен оркестър“ в АМТИИ и главен диригент на 

Академичния народен хор от 2004 г. С хора има редица изяви, най-престижните от които са: 

    концертите на ЕВРОПАЛИЯ, Белгия, 2002 г.; 

    издаден компактдиск на хора през 2004 г. 

    I-ва награда от конкурса „Фолклор без граници“ в Добрич – Албена, 2005 г. 

    световен олимпийски хоров шампион от Световната хорова олимпиада, Грац, Австрия (World Choir 

Games), 2008 г. 

Проф.. д-р Костадин Бураджиев е издал различни пособия за народни инструменти, между които и 4 

сборника за тамбура – солови пиеси със съпровод на пиано, на народен оркестър, сборник „40 песни за 

народен хор“, „Пиеси за народен оркестър“, „Пиеси за народен хор и народен оркестър“ и др. През 2005 г. 

защитава дисертация на тема „Изпълнителски похвати при свирене на тамбура“ и получава научната и 

образователна степен „доктор“. 

Освен диригентската си дейност д-р Костадин Бураджиев многократно е правил записи на свои 

композиции и обработки в Радио София. Има записи като солист-тамбурджия на редица солови пиеси за 

тамбура. През 2006 г. издава авторски компактдиск с аранжименти на български народни песни „Орфееви 

цветя“. През юни 2007 г. реализира с Академичния народен хор първия авторски албум на композитора 

Красимир Кюркчийски. 
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През 2019 година получава Награда „Нестинарка“ на Международния фолклорен фестивал в Бургас. 

Понастоящем е зам. ректор на АМТИИ-Пловдив. 

Към Таблица 1. 

МИХАИЛ ДЕЛЧЕВ  

Михаил Делчев завършва със златен медал НУФИ „Филип 
Кутев“ в Котел и Хорово-дирижиране в класa na проф. Васил Арнаудов 
в ДМА. Работил е като Главен диригент на Детски хор „Орфей“ и 
Мъжки хор, Хасково. През 1990 г. печели едногодишна специализация 
в Кралската музикална консерватория в Копенхаген, Дания. 
Продължава квалификацията си със „Съвременна хорова музика“ в 
Стокхолм, „Ренесансова музика“ в Лондон и „Барокова интерпретация‘ 

в Щутгарт. Установява се в Дания, където в момента е художествен ръководител на ораториалния хор 
Caeciliakoret, на вокалния ансамбъл „Collegium Vocale - Aarhus“, на духовия оркестър „Tonica“. Създател и 
диригент на три датски женски хора за български фолклор – „Усмивка“, Копенхаген, „Седянка“, Орхус и хор 
„Иглика“ към Музикалната Консерватория в гр. Одензе.  

 
Вокален ансамбъл Перуника - Стокхолм е най-

новия проект, който Михаил Делчев заедно с певиците на 
състава създава през август 2014 г. Гастролира като 
диригент на хорове и оркестри в Дания, Швеция, Германия 
и САЩ. Рьководи ежегодно летни курсове за чужденци по 
бьлгарски песенен и инструментален фолклор. 

 

Михаил Делчев е почетен консул в Дания. 
 
Видео за Михаил Делчев 

Михаил Делчев: “Българската музика е интересна и в класическия си, и във фолклорния си облик” 

(интервю по БНР) 

“MY LIFE IS MARKED BY THE STAGE”  

SINCE THE AGE OF SIX, I’VE BEEN USED TO BEING IN THE LIMELIGHT, STRIVING TO REACH THE AUDIENCE 

THROUGH MUSIC RANGING FROM TRADITIONAL BULGARIAN FOLK MUSIC TO MANY OF T HE MAJOR COMPOSERS, 

WORKING WITH SOLOISTS, CHOIRS AND ORCHESTRAS. FOR ME, BEING A CONDUCTOR IS LIKE BEING AN 

INTERPRETER IN A WORLD WHERE MUSIC IS THE MAIN LANGUAGE AND WHERE BEAUTY IS BOUNDLESS. TO 

CREATE MUSIC WITH OTHERS, TO SEE THE JOY IN THE EYES OF T HE AUDIENCE, TO FEEL THE JOY OF THE CONCERT 

IN THE EYES OF THE SINGERS AND MUSICIANS AND TO FIND THE NEXT GREAT MUSICAL MOUNTAIN TO CONQUER 

— WELL, IT THEN SEEMS AS IF ONE LIFE ISN’T ENOUGH…  

https://clementine-guppy-4bls.squarespace.com/  

 

http://www.caeciliakoret.dk/
http://www.collegiumvocale.dk/
http://www.sedjanka.dk/
http://www.perunika.se/
https://youtu.be/qIOV6g9-nzM
https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101271672/balgarskata-muzika-e-interesna-i-v-klasicheskia-si-i-vav-folklornia-si-oblik
https://clementine-guppy-4bls.squarespace.com/
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Муз. препратка 8. Михаил Делчев, диригент и „Перуника“ 

Към Таблица 1. 
  

ТЕОДОСИЙ СПАСОВ  

Теодосий Спасов е световноизвестен фолклорен и джаз 

изпълнител. Завършва Средното музикално училище – Котел с кавал и 

ВМПИ (дн. АМТИ) – Пловдив (1986 г.). Изработва свой стил на 

свирене, в който се преплитат традиционният фолклор с джаза, 

класическата и попмузиката. Свири с известни български и чужди 

изпълнители и формации като “Джаз линия”, Трио “Българка”, Dave 

Liebman, Димитриос Василакис, Анди Шепърд, Йълдъз Ибрахимова, Енио Мориконе, Jamey Haddad, Веселин 

Николов, Алберт Мангелсдорф, Малк Джонсън, Иво Папазов, Трилок Гурту, Оркестъра на БНР, Казуми 

Ватанабе, “Акустична версия”, Глен Велез, “Мистерията на българските гласове”, Раби Абу Халил, Милчо 

Левиев, Диониси Савополус и др. 

През 1994 г. заедно с женския хор на БНР печели наградата “Грами” за 

“Мистерията на българските гласове”. През сезона 1998-99 г. работи в САЩ 

със световноизвестното ирландско танцово шоу River Dance. На четвъртия 

фестивал “Европейска нощ на джаза” Теодосий Спасов е водещ музикант, 

заедно с други джаз музиканти, между които и Уинтън Марзалис. Носител е на 

Специалната награда от Фестивала в Детройт (1994 г.), лауреат е на 

Международната академия за изкуства в Париж (1996 г.), “Музикант на 

ПЕРУНИКА 

"Вокално-инструментални 
картини" в Първо студио на БНР 

 

„- Фолклорът е оня огън на идеи, който ни дава сила да свирим рамо 

до рамо до всяко световно величие или да създаваме творби, които 

се разменят със стойност, еднаква със световните!“  

(цитат от интервюто по повод на проекта InFusion) 

Теодосий за ФОЛКЛОРА 

https://www.facebook.com/platformbinar/videos/314746335923552
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годината” (1997, 2002 г.). Работи като солист на БНР. В периода 1994-1999 г. е артистичен директор на НФА 

“Ф. Кутев”, а от 2000 г. е член на програмния съвет на БНР. 

Теодосий Спасов е и член на ръководството на River Dance от 1998 г. Има издадени авторски над 15 

CD. Той е автор на музика за филми, между които френско-българският филм “Граница”, реж. Н. Минчев 

(1993 г.) и “Гори, гори огънче”, реж. Р. Петкова (телевизионен) (1994 г.); много обработки на народни песни 

и пиес, авторски композиции и др. 

През 2014 г. получава почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Академията за музикално, 

танцово и изобразително изкуство в Пловдив, а в началото на 2015 г. е удостоен с огърлие “Св. Св. Кирил и 

Методий” за особено значимите му заслуги в областта на българската култура. 

Към Таблица 1. 

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ  

Завършва гъдулка в СМУ за народни инструменти Широка 

лъка. Следва композиция при проф. Ал. Текелиев в ДМА (1990-95 г.). 

Завършва ДМА с отличие (1997 г.). От 1994 г. до 2000 г. работи като 

диригент на оркестъра при ДАНПТ (дн. НФА) “Ф. Кутев”, от 2000 г. е 

негов главен диригент. 

Автор е на много пиеси за камерен оркестър; клавирни 

пиеси; над 400 аранжимента на български традиционни песни и инструментални мелодии и др. В 

творчеството си оригинално съчетава опита си на професионалист, свързан с художествената и фолклорна 

музикална практика. През 2001 г. получава награда на името на маестро Димитър Вълчев за музиката към 

спектакъла на Нешка Робева “Между два свята”. 

Почетният гражданин на Хасково Георги Андреев е класиран на първо място в конкурса за директор 

на Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ от м. февруари 2021 г. 

Към Таблица 1. 

 

ПЕТЪР ДУНДАКОВ  

Петър Дундаков завършва философия в Софийския 

университет и композиране в Ротердамската музикална академия в 

класа на Пол ван Брюге. 

Петър Дундаков е композитор от третата генерация, известен 

с разностранните си проекти – театрална, филмова, фолклорна 

музика, мултимедийни изяви. 
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Разказва спомен за свой колега от времето, когато е учил композиция в Ротердам и цитира думите 

му, които помни и до днес: "Какво е музиката? Когато някой падне пред мен на улицата и започне да 

колабира, аз да мога да го съживя". Тези думи са свързани с вярата, че това което прави музикантът, не е 

просто за забавление, а е израз на една много по-смислена същност. През 2009 г. получава наградата Икар за 

театрална музика, а през 2012 г. му е присъдена наградата „Маестро Димитър Вълчев“ за оригинална музика 

от български композитор на премиерния спектакъл „Евгений Онегин“. 

Петър Дундаков е член на Управителния съвет на МУЗИКАУТОР вече втори мандат и заедно с проф. 

Стефан Драгостинов отговаря за фолклорната музика. 

Последните години е творчески директор на"Мистерията на българските гласове" и композитор на 

албума им с Лиса Джерард (албумът „Бучимиш“ с Мистерията на българските гласове. 

Интервю с Петър Дундаков на Милена Михайлова. 

Към Таблица 1. 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ 

Димитър Христов-тамбурист, диригент роден на 30.3 1976г. в 
Благоевград. Един от младите и доказали се тамбуристи, а 
впоследствие и диригенти в годините досега. През 1995г. завършва 
СМУ ‘’Филип Кутев’’, специалност ‘’Тамбура’’, а през 2001г.- 
магистърска степен по хорово и оркестрово дирижиране на народни 
състави в Академията за музикално,танцово и изобразително 
изкуство, Пловдив, в класа на доц. Иван Делирадев и д-р Костадин 

Бураджиев.  
 
В периода 1999-2006г. работи като диригент на хора на ФА ‘’Тракия’’, Пловдив, под ръководството на 

проф. Даниела Дженева. Преподава ‘’Оркестрово дирижиране’’, ‘’Инструментознание’’ и ‘’Пеене в народен 
хор‘‘ в АМТИИ от 2003 до 2006г. Един от създателите на етноформациите 
‘’Булгара’’ и ‘’Дива река’’. От март 2006 до септември 2008г., е главен 
художествен ръководител на ансамбъл ‘’Пирин’’, Благоевград. Директор 
на Фестивала на македонската градска и авторска песен ‘’Македония 
фолк’’ през 2006 и 2007г., отличен с награда на публиката през 2006 и 
голямата награда през 2007г. Директор на международния фестивал по 
творчеството на Дико Илиев ‘’Алено мушкато’’, Оряхово.  

От януари 2009г. е главен диригент на ансамбъл ‘’Тракия’’, 
Пловдив, и композитор на Драматичен театър ‘’Никола Вапцаров’’, 

Благоевград. 
От ноември 2011г. е диригент на Оркестъра за народна музика на БНР. Автор е на множество 

вокално-инструментална, танцова и театрална музика за различни състави (национален балет на Русия ‘’Игор 
Мойсеев’’; национален оркестър на Русия ‘’Н.И. Осипов’’; ДТ ‘’Никола Вапцаров’’, Благоевград; ансамблите 
‘’Тракия’’, ‘’Пирин’’, ‘’Северняшки’’, ‘’Пазарджик’’, ОНМ на БНР, ‘’Ева квартет’’, ‘’Булгара’’, ‘’Дива река’’ и др.).  

 
Към Таблица 1. 
 

https://bnr.bg/horizont/post/101075704/kompozitorat-petar-dundakov-v-muzikata-nama-strah-ot-otvorenite-granici
https://homoludens.bg/articles/petar-dundakov-otgovornostta-na-artista-e-da-ni-svrzva-ss-sveta-na-istinnoto/
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ДОБРИНКА ТАБАКОВА  

Добринка Табакова е родена в Пловдив и през 1991-ва година 
се премества в Лондон с родителите си. Тя завършва с отличие 
консерваторията Гилдхол и получава докторска степен по композиция 
от Кралския Колеж в Лондон. През 2002-ра година Добринка Табакова 
печели първа награда за химн по случай Златния Юбилей на кралица 
Елизабет II-ра. Нейният първи авторски диск String Paths (Струнни 
Пътеки), на презтижната немска звукозаписна компания ECM Records, е 

номиниран на 56-тите награди „Грами” в Лос Анжелес. Музика от албума е използвана от легендарния 
френски директор Жан-Люк Годар във филма му ‘Сбогом, език’ (Adieu au langage), който получава наградата 
на журито на фестивала в Кан. 

През 2021 г. Табакова е включена в списъка на 10-те жени, съвремнни  
композитори, които трябва да познаваме1. 

Произведението й от 2008 г. е „От Слънце Родена“, автор на текста Блага 
Димитрова: 

„Щом вдигна глава, и внезапно заставам 
със звездната нощ очи в очи. 
И поздрава тих на всемира долавям 
То сякаш светлинният трепет звучи. 
И, капка от тая безкрайна вселена, 
Пречупвам аз нейния поглед и глас. 
От слънцето щом е земята родена, 
от слънцето значи родена съм аз.“ 

 

 

Табакова създава кантата за честванията на 400-ия юбилей от смъртта на Уилиам Шекспир. Кантата 
‘Безсмъртния Шекспир’ е изпълнена на тържествения концерт в катедралата където писателя е погребан- 
Света Троица в Стратфорд-он-Ейвън, на 21-ви април 2016. Предстоят ангажименти със танцовата компания на 
Сидни и Радио Оркестъра на Лайпциг.  

Мултимедия: 
- Voices of Ascension - Dobrinka Tabakova: Syng, hevin imperiall 
- Сюита в старинен стил https://youtu.be/nUyawfQUBqA?t=407 Към Таблица 1. 

Към Таблица 1.  

 

11 10 Contemporary Women Composers You Should Know. https://www.allclassical.org/10-contemporary-women-

composers-you-should-know/  

 

От Слънце Родена 

Youth Choir "Kamer” 

 

http://dobrinka.com/
https://youtu.be/B2wUSeYMBaU
https://youtu.be/nUyawfQUBqA?t=407
https://www.allclassical.org/10-contemporary-women-composers-you-should-know/
https://www.allclassical.org/10-contemporary-women-composers-you-should-know/
https://youtu.be/4bliz7l1AKg
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ИЗВОДИ  

Срещата с творчеството на различни композитори и диригенти, с техните 
произведения, изведени на сцената, само може да обогати последователите им от новата 
генерация – тези, които тепърва са тръгнали по пътя, изминат от тях. 

Музикантите (композитори и/или диригенти), които заедно със своите колеги, 
оставят светла диря в развитието на българското танцово изкуство, не са забравени и 
трябва да следваме техния пример. 

Авторският колектив е работил pro bono за събиране, подбор, оформление и 
публикуване на настоящия материал и се надява да се спазва правилото, посочено в 
следната таблица: 

 

 

НЕЗАБРАВИМАТА БИСТРИШКА ЧЕТВОРКА! ЧУЙТЕ ТЯХНОТО ХОРО…  

 

https://soundcloud.com/d1f0n/bistrishko-khoro

