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Н
ачалото на Академията за музикално, тан-

цово и изобразително изкуство „Проф. Асен 

Диамандиев“ е поставено през далечната 

1964 г. – като филиал на Българската държавна 

консерватория – София. През 1972 г. се обособя-

ва в самостоятелно висше учебно заведение под 

името Висш Музикално-Педагогически Инсти-

тут. Именно в този исторически момент благо-

дарение на прозорливостта и дееспособността 

на един отдаден на фолклора ни творец – Асен 

Диамандиев, за първи път в страната се от-

крива университетската специалност „Народни 

инструменти и народно пеене”. Целта е да се 

завърши образователният цикъл в подготовката 

на професионално квалифицирани изпълнители, 

преподаватели и ръководители на състави в 

областта на българския музикален фолклор. Така 

се поставят основите на катедра „Музикален 

фолклор“. Впоследствие специалността се преи-

менува в „Ръководство на народни състави“, а от 

1998 г. се обособяват двата профила: „Изпълни-

телско изкуство – народни инструменти и на-

родно пеене“ и „Дирижиране на народни състави“. 

Към катедрата се обучават студенти в образо-

вателните степени „бакалавър“ и „магистър“, а в 

последните десет години – и в образователната 

и научна степен „доктор“.

С доза съжаление бих споделил, че не успях 

лично да се докосна до личността на проф. Ди-

амандиев. Беглите ми впечатления от него се 

ограничаваха от случайни срещи по калдъръма 

на Стария град и дочути забавни случки, част 

от академичния ни „фолклор“. Докато през есен-

та на 2005 г. не получих изненадващо, чрез друг 

колега, неговите „Спомени“ с посвещение за мен. 
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Разлиствайки страниците є  ме обгърнаха добронамереността и благостта на 

Диамандиев. И тогава осъзнах защо всеки, който е общувал с него, говори с възхи-

щение и обич за делото и личността му. 

В този кратък летопис на катедрата не може да се пропусне и първият випуск 

студенти (1972-1976) от специалност „Народни инструменти и народно пеене”: 

Албена Топалова, Анита Трифонова, Велина Софева, Виргиния Грозданова, Добрина 

Димитрова, Димитър Драганов, Елена Петкова, Енчо Пашов, Жеко Ангелов, Ки-

рил Иванов, Мария Стоянова, Маргарита Димитрова, Маргарита Чорбаджийска, 

Николай Ненов, Славейка Иванова, Стефка Ташева, Таня Щерева, Тодор Киров, Янка 

Денчева.

О
ще в началото към катедра „Музикален фолклор“ е сформиран студентски народен ан-

самбъл (хор и оркестър), който е своеобразен приемник на първия в страната Ансамбъл 

за народни песни и танци, създаден през 1948 г. в Пловдив от патрона на академията ни. 

Негови първи ръководители са проф. Асен Диамандиев – главен художествен ръководител, Николай 

Стойков – диригент на оркестъра и Василка Йончева – диригент на хора. Днес студентите ни 

продължават да придобиват сценичен опит в съставите на Академичен народен оркестър, Ака-

демичен народен хор и Академичен фолклорен ансамбъл. Техни ръководители и диригенти са проф. 

акад. Милчо Василев, проф. д-р Костадин Бураджиев и доц. д-р Владимир Владимиров.

Към катедрата има две щатни фолклорни формации – народен хор и народен 

оркестър, които подпомагат учебния процес в специалностите ни и активно 

участват в концертния живот на Академията. Те са истинска творческа лабо-

ратория, без аналог в други ВУЗ-ове в страната, и генератори на ценен сцени-

чен опит.

Ръководители на катедра „Музикален фолклор“ през годините са: 

проф. Николай Стойков (1972-1992, 1996-1998), проф. Анка Кушлева (1993-1995); 

проф. Милчо Василев (1999-2007), проф. д-р Светла Станилова (2008-2011),

проф. д-р Тодор Киров (2012-2016), доц. д-р Владимир Владимиров (от февруари 2016). 



Без съмнение съществена роля за укрепаването на специалността и утвър-

ждаване на катедрата има най-дългогодишният є ръководител – проф. Николай 

Стойков. Ето какво казва той в мемоарите си: „Сега, когато фолклорната гилдия 
е така оплодена в цялата страна от нашите възпитаници на всички нива, не мога 
да не отдам дълбоката си благодарност на всички мои талантливи сътрудници 
през този дълъг съвместен път, които станаха и доктори, и доценти, и професо-
ри, и се изявиха така пълноводно, обогатявайки българската музикална култура 
със своите трудове.“

В организационната дейност на катедрата своя принос като секретари 

дават: проф. Милчо Василев, проф. д-р Костадин Бураджиев, доц. д-р Владимир 

Владимиров, доц. д-р Галя Петрова-Киркова и доц. д-р Рада Славинска.

Ето какво споделя проф. Милчо Василев, един от най-успешните и дейни члено-

ве на колектива ни, за първите години на специалността и катедрата: „Първона-
чално бяхме само трима щатни преподаватели – проф. Николай Стойков, доц. д-р 
Василка Йончева и проф-акад. Милчо Василев, а всички останали бяха хонорувани. 
Тези години бяха изключително трудни по отношение цялостното изграждане и 
утвърждаване на тази нова специалност. 

Липсата на достатъчно щатни колеги налагаше всеки един от нас да препо-
дава по много дисциплини. Проф. Николай Стойков водеше не само практически 
дисциплини, но и много от музикално-теоретичните такива. Доц. д-р Василка Йон-
чева бе обхванала изцяло всички теоретични дисциплини, а на мен ми се наложи да 
преподавам всички специални предмети – кавал, гайда, гъдулка и тамбура, както 
и „Методика на преподаване по  инструмент и народното пеене“. Все пак тези 
проблеми в следващите години постепенно бяха преодоляни, като след завършва-
не на висшето си образование към катедра „Музикален фолклор“ бяха привлечени 
да преподават Тодор Киров по гъдулка, Мария Стоянова по гайда, а впоследствие 
Любен Досев по кавал.“ 

През годините своите знания, умения и опит със студентите са споделили 

значителен брой щатни преподаватели към катедрата: проф. Николай Стойков, 

доц. Стефан Мутафчиев, проф. д-р Мария Самоковлиева, доц. д-р Василка Йончева 
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(Ректор на АМТИИ от 2008 до 2011 г.), проф. Милчо Василев (Ректор на АМТИИ от 

2012 до 2020 г.), проф. Василка Спасова, проф. Анка Кушлева, проф. д-р Тодор Киров, 

проф. д-р Любен Досев, проф. д-р Костадин Бураджиев, проф. д-р Светла Станилова, 

проф. д-р Дора Христова, проф. д. изк. Лозанка Пейчева, доц. Иван Делирадев, доц. 

Мария Стоянова, доц. д-р Владимир Владимиров, доц. д-р Галя Петрова-Киркова, доц. 

д-р Данка Цветкова, доц. д-р Рада Славинска, доц. д-р Зоя Микова, ст. преп. Христо 

Урумов, ас. Диана Иванова, преп. Александър Костадинов, гл. ас. д-р Иван Георгиев, 

гл. ас. д-р Васил Василев, ас. Пейо Пеев, ас. Стоян Пауров, гл. ас. д-р София Русева, 

ас. д-р Николай Гурбанов, ас. Деница Василева. Щатните корепетитори към катедра-

та са: д-р Мария Червенлиева, Светлана Перфанова, Гинка Паунова, Мария Акрабова, 

Надежда Петрова, Диана Стоева и Владимир Петков. 

П
осрещаме годината на юбилея с промяна в поколенията преподава-

тели. Смея да кажа, че днес катедрата ни е оптимално комплекту-

вана с високо квалифицирани, мотивирани и отдадени на работата 

си колеги. Разбира се, бих искал да имаме по-голям брой и разнообразни 

като натюрел преподаватели, защото от това само биха спечелили 

нашите студенти, но условията в момента не го позволяват. Да, няма 

да крия, че сме имали и нелеки моменти между генерациите, понякога и 

сме се поразгорещявали в общуването си. Навярно колегите преди нас 

са изпитвали и съмнения от рода на: „Дали новите са най-подходящите 

правоприемници, достатъчно ли сме ги подготвили, за да се справят!?“ 

В стремежа за себеутвърждаване по-младите вероятно „вътрешно“ са 

се бунтували срещу съветите на по-опитните колеги, но в колектива ни 

винаги се е усещал онзи дух на приемственост, подкрепа и уважение, за 

което бих искал да кажа: Благодаря Ви, колеги!

Такова ценно послание ми остави и проф. Киров, когато ми предаваше 

щафетата на ръководител: „Сплотявай колектива, само така ще преодо-
лявате неизбежните трудности!“ 



Да, на юбилей като този можем да изтъкнем множество поводи за гордост, като например: 

• През 2020 година в катедрата се дипломира хилядният ни студент, а нашите възпи-

таници съставляват осемдесет процента от фолклорните изпълнители, педагози и диригенти 

в страната;

• Публикували сме 147 цялостни издания – научна, нотна, методическа литература – 
един солиден фундамент, върху който се основава работата и на останалите колеги в 
страната; 

• Всяка година реализираме десетки стойностни изяви на сцена.

• Но най-важното е – продължаваме да сме екип, който гледа в една посока – ежедневно 

да заслужава доверието на своите възпитаници.

Защото ние сме тук именно заради тях. Тези, с които – споделяйки и хубави, но поняко-

га и трудни студентски преживявания и емоции – накрая много често се разделяме като 

приятели.

• Пожелавам на всички здраве и енергия;

• наситена със събития и емоции празнична година;

• да бъдем все така креативни и търсещи личности;

• и поне още 1000 студенти, които да ни се доверят да извървим заедно този важен 
път на израстването им, а сред тях да избуят достойни наши наследници в катедрата, на 

които да поверим мисията!

И в края ще си позволя да перифразирам Асен Диамандиев: Мемоарната ни книга остава 

отворена за нови попълнения, за нови постижения, за нови талантливи кадри... Вярвам, че 

ще бъде продължена!

На многая лета и нека пребъде Академията ни и Българският фолклор!
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А
кадемичният народен оркестър (АНО) при 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив е 

създаден през 1982 г. по идея на проф. Асен 

Диамандиев. Той включва най-добрите студенти, 

изпълнители на народни инструменти от специал-

ност „Изпълнителско изкуство – народни инстру-

менти и народно пеене“ (наричана тогава „Народни 

инструменти и народно пеене“). Основната цел на 

този състав е да представя чрез концерти, запи-

си и други художествени изяви най-съвременните 

тенденции в областта на фолклорното ни изпълни-

телско изкуство. Затова репертоарът му, освен че 

е много разнообразен, включва и най-съвременните 

оркестрови партитури на композитори от различ-

ни поколения и с различен творчески почерк. Чес-

то писани специално за този състав са пиеси за 

оркестър, за соло инструмент или глас със съпро-

вод на оркестър, песни за народен хор и оркестър. 

Първият диригент на АНО е проф. Николай Стой-

ков, а негов помощник диригент проф-акад. Милчо 

Василев. Репетициите се водят основно от проф. 

Василев, а проф. Стойков дирижира оркестъра на 

официални концерти и други представителни худо-

жествени участия. Под негово ръководство АНО 

изнася редица концерти в страната, като неколко-

кратно участва и в „Прегледите на художествена-

Академичният народен 
оркестър – творческата 
лаборатория на АМТИИ
проф-акад. Милчо Василев 
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У
частията на АНО в Прегледите „Нова Българска музика“ допринасят той да се 

утвърди трайно като един от най-добрите народни оркестри в страната, при-

знат изцяло от фолклорната ни общност и критика. В потвърждение на това ще 

цитирам изказването на известната ни музиколожка проф. д-р Димитрина Кауфман 

във вестник „Народна кулура“ от 1992 г. То е по повод поредното участие на АНО в 

прегледа „Нова Българска музика“, състоял се в емблематичната зала „България“ през 

същата година. За него Кауфман пише: „С цялостното си представяне и особено с про-

изведението на Милчо Василев „Концертино за пиано и народен оркестър“ (солист Мая 

Василева – дъщеря на автора), той извърши „революция“ по отношение цялостната ни 

П
рез 1984 г. ръководството на АНО е поето от проф-акад. 

Милчо Василев, който става и негов главен диригент. През 

този период (1984-2007) под палката на Василев АНО из-

нася над 300 концерта в България и чужбина. Има 10 участия в 

най-авторитетния музикален форум в България – прегледа „Нова 

Българска музика“, провеждан в най-хубавата концертна зала – 

зала „България“ в столицата, на който се прeдставят най-новите 

произведения на българските композитори. Гордост за състава 

е, че за него пишат произведения най-уважаваните композитори, 

творящи в областта на оркестровото фолклорно професионално 

изкуство. Така репертоарът на АНО се обогатява с произведения 

от първомайсторите: Коста Колев, Анастас Наумов, Красимир 

Кюркчийски, Иван Вълев, Николай Кауфман, Петър Крумов, Христо 

Урумов, Стефан Мутафчиев, Генчо Генчев, както и от по-младите 

композитори – Теодосий Спасов, Димитър Христов, Георги Андреев, 

Костадин Генчев, Петър Ралчев, Пейо Пеев, Стоян Пауров, Марек 

Дяков и др. Разбира се, в репертоара на АНО присъстват и произ-

ведения на диригентите Николай Стойков, Милчо Василев и Влади-

мир Владимиров, които предизвикват и разширяват творческите 

възможностите на състава и изпълнителите. 

та самодейност“ (провеждани под егидата на Министерство на Културата 

и градските центрове за художествена самодейност). В резултат на тези 

изяви АНО получава високото звание „Представителен“, което му дава право-

то официално да участва в най-престижните музикални форуми, организира-

ни от Държавните културни институции в България. 



представа за звучността и характерните особености при интерпретацията на народните 

ни оркестри.“. Тази оценка на проф. Димитрина Кауфман още веднъж доказва изключителни-

те художествени и професионални качества на АНО при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. 

През целия период под ръководството на проф-акад. Милчо Василев, оркестърът осъщест-

вява многобройни записи за Българско национално радио и Българска национална телевизия. 

Издава 10 компакт диска, 5 ДВД-та, включващи музикални произведения от различни поколе-

ния композитори. Осъществява много концерти не само в България, но и в чужбина, както и 

участия в различни фолклорни фестивали и конкурси, от които има получени награди като: 

„I-ва награда“ от Конкурса за Народни оркестри – гр. Силистра 1995 г., „I-ва награда“ от 

Прегледа на Студентските художествени състави – гр. София 1996 г., „Златна лира“ на СБ-

МТД, „Първо място“ от Международен фолклорен конкурс „Фолклор без граници“ гр. Добрич 

2010 г., „Кристална лира“ на СБМТД 2013 г. и др. 

О
т 2005 г. освен главния художествен ръководител проф-акад. Милчо 

Василев, диригент на АНО е доц. д-р Владимир Владимиров, с който 

продължава пълнокръвния творчески живот на оркестъра. За него, по 

повод Коледен концерт от 2006 г., доц. д-р Рада Славинска отбелязва в „Музи-

кални хоризонти“: „Младият диригент Владимир Владимиров ни показа огро-

мните възможности на народния оркестър за фино нюансиране, за стихийно 

нарастване на динамическите амплитуди, за крайно контрастни състояния. 

Владимиров успя да извади наяве от инструменталния състав както жизнена 

агресия, така и капризно изящество, както веселие, така и чувствена лири-

ка. Без излишно парадиране, с коректен и прецизен жест той бе навлязъл в 

детайлите до степен да усеща с върха на пръстите си диханието и фрази-

ровката на солистите.“

За всичките тези 40 г., от основаването му до днес, през оркестъра преминават много и 

вече напълно увърдени на национална и международна сцена изпълнители. Кавалджии: Вале-

рий Маринов, Тодор Тодоров, Михаил Парашкевов, Теодосий Спасов, Кръстю Димов, Николай 

Георгиев, Данчо Радулов, Димо Желев, Венелин Мутафчиев, Димитър Иванов, Георги Пенев, 
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Николай Генов, Огнян Христов, Ивайло Кучев, Никола Тосков, Недялко Недялков, 

Ангел Жеков, Тодор Глухов, Панайот Панайотов, Владимир Величков, Виктор Йор-

данов, Стефан Глухов, Ненко Цачев, Пламен Туджаров, Валентин Витлиемов, Петко 

Кънев, Васил Василев, Георги Добрев, Павел Мавродиев и др.; Гайдари: Енчо Пашов, 

Красимир Кондов, Красимир Рачев, Недко Царев, Драгни Драгнев, Димитър Геор-

гиев, Диню Маринов, Иван Варимезов, Щильон Неделчев, Людмил Сотиров, Сашо 

Джигов, Паскал Бакалов, Кольо Софенков, Божидар Симеонов, Светлин Ницов, 

Антон Георгиев, Димитър Червенаков, Костадин Атанасов, Румен Монев, Иван 

Георгиев, Георги Присадов, Петър Любчев, Росен Иванов и др.; Гъдулари: Димитър 

Иванов, Димитър Лавчев, Георги Петров, Цветан Цветков, Кольо Запрянов, Рангел 

Григоров, Георги Якимов, Константин Филипов, Тодор Петров, Цветан Георгиев, 

Ангел Добрев, Силви Сливенов, Любен Касабов, Атанас Панайотов, Лъчезар Йор-

данов, Никола Христев, Цанко Ненков, Петър Аркалиев, Борислав Иванов, Николай 

Паскалев, Диян Трендафилов, Христина Белева, Ганчо Гавазов, Иван Стефанов, 

Калин Кирков, Христо Христов, Пейо Пеев, Владимир Петков, Кристиян Неделчев, 

Николай Таслаков, Тодор Бакоев и др.; Тамбуристи: Тодор Кортелев, Любомир Вла-

димиров, Костадин Бураджиев, Георги Мановски, Красимир Бураджиев, Димитър 

Димитров, Валери Димчев, Асен Сираков, Желязко Жеков, Иван Пердухов, Валентин 

Янков, Ангел Димитров, Николай Тодоров, Владимир Владимиров, Димитър Христов, 

Вели Чаушев, Диан Колев, Явор Тасков, Радостина Симонова, Николай Коджабашев 

и др. 

И на края с пълно убеждение бих казал, че със своята цялостна художестве-

но-творческа и звукозаписна дейност АНО трайно се утвържава като състав, 

който в продължение на десетилетия защитава авторитета и името на наша-

та АЛМА МАТЕР – Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“.



разговор

Академичен фолклорен 
ансамбъл при АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“
проф-акад. Милчо Василев 

А
кадемичният фолклорен ансамбъл (АФА) при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

е създаден през 2008 г. Неговото формиране е естествено продължение на 

съществуващите щатни художествени състави към АМТИИ – народен хор, 

народен оркестър и танцов състав, които са в помощ на учебните процеси към 

специалностите „Дирижиране на народни състави“, „Изпълнителско изкуство – на-

родни инструменти и народно пеене“ и „Българска народна хореография“. През 2008 

г. – по предложение на тогавашното ръководство с Ректор доц. д-р Василка Йон-

чева – бяха обединени тези три състава като Фолкорен ансамбъл. Основната цел 

на този новосформиран състав бе чрез своите концертни програми и спектакли да 

пропагандира цялостната дейност на Академията в България и чужбина, и в част-

ност професионалния музикално-танцовия фолклор, който се практикува в учебния 

процес на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Освен това 

АФА е единственият фолклорен състав в страната, 

в който се изявяват едновременно преподаватели и 

студенти от специалностите „Изпълнителско изку-

ство-народни инструменти и народно пеене“ и „Бъл-

гарска народна хореография“. Това съвместо участие е 

гаранция за прогресивното им професионално развитие 

не само като изпълнители – музиканти, певци, таньори 

и хореографи, но като цяло и експерти в областта на 

музикално – танцовия ни фолклор. Ръководители на АФА 

от основаването са акад. проф. Милчо Василев – главен 

художествен ръководител и доц. д-р Стефан Йорданов 

– хореограф. Основната им творческа цел бе да под-

готвят програма, която да включва музикално-танцови 

произведения от всички фолклорни региони на България. 

Така за кратко време бяха създадени оркестрови, хоро-

ви и танцови произведения от Тракийската, Шопската, 
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Пиринската и Родопската фолклорни области. Музиката и хореографията на 

тези произведения са предимно на композитора акад. проф. Милчо Василев и 

хореографа доц. д-р Стефан Йорданов. По-късно в репертоара на АФА бяха 

включени и музикално-танцови произведения от други автори – композитори 

и хореографи, трайно утвърдили се във фоклорната ни практика. За пред-

ставянето на цялостната програма на Ансамбъла бяха ушити специални 

костюми, характерни за всяка фолклорна област. Така днес АФА притежа-

ва в своя репертоар богат арсенал от 

различни музикално танцови произве-

дения и постановки, които представят 

не само него, но и АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ по най-достоен начин пред 

българската и чуждестранна публика. За 

всичките тези години от създаването си 

Ансамбълът е изнесъл над 500 концерти 

и спектакли, които достойно го утвър-

диха сред най-изявените професионални 

фолклорни ансамбли в страната. АФА 

при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ е 

редовен участник във всички прeстиж-

ни прегледи и фестивали, организирани 

в България – „Националните прегледи на 

Професионалните Фолклорни Ансамбли 

в България“ – организирани от Община 

Пазарджик, участия в „Националната 

танцова панорама“ организирана от фондация „Български музикален и тан-

цов фолклор“, в „Международния фолкорен фестивал“ организиран от Община 

Пловдив, в Международен студентски фестивал „Срещи на приятелството“ 

– гр. Варна и др. За своите успехи и многобройни концертни изяви АФА е по-

лучил и редица престижни награди от различни фестивали и конкурси между 

които: „Гран При от Международния конкурс за фолклорни ансамбли гр. Агри-

дженто – Италия“, „Първа награда от Международния фолклорен фестивал“ 

организиран от общ. Струмяни, „Сребърна и Бронзова лира“ на СБМТД и др. В 

момента АФА подготвя нова концертна програма, чиято премиера ще бъде 

представена на неговия 15-годишен юбилей през 2023г. На добър час на АФА 

при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – гордост за нашата АЛМА МАТЕР.



А
кадемичният народен хор при Академия за 

музикално, танцово и изобразително изку-

ство – Пловдив е основан през 1972 г. със 

създаването на специалността „Народни ин-

струменти и народно пеене“ и обособяването на 

Филиала на Българската държавна консерватория 

в самостоятелен Висш Музикално Педагогически 

Институт. 

Хорът е единственият в България студент-

ски народен хор. Негов основател е проф. Асен 

Диамандиев, който използва таланта на новопри-

етите в специалността студенти, завършили 

първият випуск на средното музикално училище 

в гр. Котел. Още през 1974 г. народният хор при 

ВМПИ взема участие в IV-тия Републикански фес-

тивал на художествената самодейност, който се 

провежда в гр. Бургас. За представянето на хора 

композиторът Филип Кутев, председател на жу-

рито, се обръща към проф. Диамандиев и възкли-

ква: „Никога не съм слушал по-хубаво изпълнение 

на „Лале ли си, зюмбюл ли си”, както ти направи 

това с твоя студентски хор.“ 

От 1975 г. делото на Асен Диамандиев продъл-

жава доц. Стефан Мутафчиев, който ръководи 

хора до 1981 година. Под негово ръководство хо-

рът развива мащабна концертна дейност и взема 

участие в ежегодния преглед „Нова българска 

музика 76”, изпълнявайки песните „Сбрали смо се 

на седянка“ (Н. Кауфман), „Рафинка болна легнала“ 

(Кр. Кюркчийски), „Радул е ранко подранил“ (Ан. 

Наумов), „Въртяжка“ и „Слънце зайде“ (Н. Стой-

ков). Под диригентството на Стефан Мутафчиев 

хорът осъществява записи на изброените песни, 

както и на „Три песни от Сливенско“ (Ан. Наумов), 

изпълнени на прегледа през 1978 г.

МАГИЯТА
Академичен народен хор
проф. д-р Костадин Бураджиев
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От 1981 г. ръководството на хора е поверено на Василка Спасова, която е в 

основата на голямото професионално израстване на състава. Помощник дири-

гент и вокален педагог е Светла Станилова, Христина Вълева – корепетитор, 

а от 2000 г. вокален педагог и помощник диригент е Радка Стефанова.

Хорът разширява стиловата палитра на своя репертоар от изворната 

народна песен от различни региони на страната до многогласни обработки, 

авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства (вкл. алеатор-

ни и сонористични), старинни ортодоксални песнопения и др.

З
а Академичния народен хор са написани и посветени много творби от композиторите 

Иван Спасов, Стефан Мутафчиев, Асен Диамандиев, Кирил Стефанов, Николай Стойков, 

Николай Кауфман, Анастас Наумов, Красимир Кюркчийски и др., на които осъществява 

първи изпълнения. С тях хорът става родоначалник на явлението „нова фолклорна вълна”, 

характеризиращо се с интонации и метроритми, вградени в творчеството на българските 

композитори, с обогатяването на музикалния фолклор със съвременни изразни средства, как-

то и с високия професионализъм на интерпретация. Така Академичният народен хор става 

постоянен участник в ежегодните прегледи „Нова българска музика“ и търсен изпълнител за 

най-новите произведения на българските композитори заради изключителния си професиона-

лизъм.

Проф. Василка Спасова осъществява с хора мащабна звукозаписна дейност, 

като най-голяма част от записаните творби са на композитора Иван Спасов. 

Изключителни са успехите на хора в многобройните му концерти в страната и 

чужбина (Белгия, Швейцария, Италия, Франция, Русия, Финландия, Полша и др.).

От 2001 г. (с решение на катедра „Дирижиране”) за втори диригент на хора е 

привлечен Костадин Бураджиев, дългогодишен диригент и ръководител на Дър-

жавния ансамбъл „Добруджа”, който заедно с гл. диригент проф. Василка Спасо-

ва обогатяват значително репертоара. През декември 2002 г. хорът участва в 

големия европейски проект „ЕВРОПАЛИЯ”, покорявайки с изкуството си претен-

циозната западна публика.



О
т есента на 2004 г., с решение на ректора Анастас Славчев, за главен 

диригент на хора е определен проф. д-р Костадин Бураджиев. В новото 

ръководство на хора са и Данка Цветкова – пом. диригент и вокален пе-

дагог и Радка Стефанова – вокален педагог. Разгръща се значителна концертна 

и звукозаписна дейност, участие в национални и международни конкурси и фес-

тивали. В резултат на това са и реализираните CD „Български фолклорни хорови 

шедьоври“ с произведения на композитора Красимир Кюркчийски (2008); CD „Live 

in Concert“ (2011); CD „Магията“ (2014); „Фолклор и Джаз“ с Веселин Койчев (кита-

ра) и Марио Станчев (пиано) (2015). 

Висока оценка за своя висок професионализъм хорът получава 

и на ежегодния конкурс „Нова българска музика“ – 2008, 2010, 2011 

и на конкурса „Нова българска народна музика“ Чепеларе – 2007, 

2009, 2011 г. Академичният народен хор осъществява и съвмест-

ни концерти със Софийска филхармония, Оркестъра на Държавна 

опера – Пловдив, симфоничния оркестър на НУМТИ „Д. Петков“ – 

Пловдив и симфоничния оркестър на Музикалната академия от гр. 

Одрин, Турция.

Днес ръководството на хора е в състав: 

- гл. диригент: проф. д-р Костадин Бураджиев, 

- пом. диригент: ас. д-р Николай Гурбанов,

- вокален педагог: доц. д-р Данка Цветкова.

Хорът е носител на редица наши и международни награди, 

най-престижни от които са: Първа награда от международния 

фестивал „Фолклор без граници“ – Добрич-Албена 2005 г.; златнен 

медал от V-та хорова олимпиада в Грац, Австрия, 2008 г.; звание-

то „Световен шампион“ в категория „Фолклор“ от V-та хорова 
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олимпиада в Грац, Австрия, 2008 г.; Националната музикална награда 

„Кристална лира“ на СБМТД, Министерство на културата и Радио 

ФМ+, 2011 г.; Почетна грамота на Министертво на културата за 

висок принос в развитието на българската култура, 2010 г.; титла-

та Шампион на Grand Prix of Coral Music – Graz, Austria, 2011 г.; Ди-

плом „Лауреат II степен“ от X международен хоров фестивал „Маес-

тро Медникаров“ – Добрич, 2013 г.

Д
нес, въпреки световната пан-

демия, хорът продължава да 

радва със своите изпълнения и 

успехи многобройните си български и 

чуждестранни почитатели чрез живи 

изпълнения и платформите Facebook 

и You Tube. През 2021 г. на големия 

Международен хоров онлайн конкурс 

в Хонгконг Академичният народен хор 

спечели „Златен диплом“ – ново при-

знание за високия професионализъм на 

младите изпълнители. Предстоящите 

изяви през 2022 г., участието в Меж-

дународния хоров конкурс „Св. Св. Кирил 

и Методий“ в Москва и концертното 

турне в Нови Сад – Сърбия, европейска 

столица на културата, със сигурност 

ще потвърдят високата класа и обуче-

ние в Академия за музикално, танцово 

и изобразително изкуство „Проф. Асен 

Диамандиев“ – Пловдив.



В
секи, посветил живота си на музикалното изкуство, оставя най-важното 

място в сърцето си за своя първи учител. За мен тази фигура бе проф. Асен 

Диамандиев. Като ученичка в СМУ, сега НУМТИ „Добрин Петков“ и по-късно, 

като студентка във ВМПИ (сега АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“) в Пловдив, аз 

имах възможността да получа най-добрите уроци за фолклорното изпълнителство 

и за магията на народната песен. Това бяха години, в които Диамандиев търсеше 

пътя на методическо въздействие върху гласа на народните певици и твореше 

първите свои пособия за обучение по фолклорно пеене в нетрадиционна обстанов-

ка. Всичко ново, което напишеше, аз и моите съученички упражнявахме в часовете 

по народно пеене, търсехме най-доброто изпълнение. Беше трудно, но много инте-

ресно и полезно за нас. Правеха се корекции, издирваха се варианти, които пред-

полагаха вокално удобство за певеца. Впечатляващ бе начинът, по който самият 

Диамандиев демонстрираше песните – с прецизен нотен и литературен текст, 

с много чувство и артистизъм. Във всичко личеше желанието му да пресъздаде 

народната песен така, че да ни заинтригува и провокира у нас любов към фолклор-

ното изкуство. 

По пътя на песента – 
уроците на моя учител
проф. д-р Светла Станилова

Респектираща за нашата ученическа възраст бе способността му 

да се занимава с много дейности едновременно – общественик, пе-

дагог, диригент, композитор и какво ли не..., но в основата на всичко 

бе народната песен. Онази, която той слуша от майка си в детските 

години, онази, която пее на училищните тържества, а по-късно е лай-

тмотив в творчеството му – отражение на един неспокоен и търсещ 

дух. Той наблюдава как под напора на новите социално-икономически 

условия и културни влияния, постепенно народното певческо изкуство 

се развива в нови форми. Засилва се ролята на образователните ин-

ституции, на средствата за масова комуникация, създава се БН Радио, 

а измененията във фолклорната практика поставят нови изисквания 

относно изпълнителската техника на фолклорните певци и музикална-

та им култура. 

Развитието на музикалния живот в Пловдив от 50-те години на XX 

век се свързва с неговото име. През целия си творчески път Диаман-

диев има едно верую – народната песен и нейното опазване и разви-

тие. В тази насока той е новатор в някои начинания. Изключителна е 

заслугата му като преподавател по солфеж и теория в Музикалното 

училище (1946), като диригент на Пловдивското певческо дружество, 

като основател и художествен ръководител на Пловдивския ансамбъл 

за народни песни (1948), като директор на Музикалното училище от 1952 г. 

Чрез тази своя дейност той получава общественото признание и под-

крепата на видни професори по музика и композитори.
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Н
еспокойният му дух и новаторство се проявява и в нова идея: „От-

давна бях замислил едно произведение, което исках да реализирам на 

всяка цена в моя роден град, това е висшето музикално учебно заве-

дение“. (с.3) „Желанието ми за създаване на едно висше учебно заведение с 

три основни специалности – музикална педагогика, музикален фолклор и хо-

реография (хореографска режисура), у мене се роди още през 1952 г. Всъщ-

ност това беше идеята за едно тричастно голямо произведение с първа 

част музикална педагогика, а втора и трета – музикален и танцов фолклор“ 

(с.7). Пътят, по който Диамандиев тръгва не е лек, но усилената му дей-

ност сред музикалната общественост на Пловдив, контактите с профе-

сори, композитори и изпълнители в БДК му помагат да реализира първата 

задача – „основаване на Филиал в Пловдив, като Педагогически факултет на 

БДК, с първи декан Асен Диамандиев“ (с.9). След организацията на учебния 

процес във филиала той създава студентски народен хор, с който участва 

на фестивали и декади. „Така започна подготовката на втората част от 

моето монументално произведение – музикален фолклор.“ (с. 10) И тук се 

появяват препятствия. По искане на управата на гр. Сливен Комитетът за 

култура подготвя откриване на Висш фолклорен институт в града. Прозор-

ливостта и убедителните думи за превъзходството на Пловдив над Сливен 

като демографско, социално, музикално и стратегическо място, убеждават 

държавните ръководни кадри такъв ВУЗ да бъде открит в Пловдив. Асен 

Диамандиев получава пълна подкрепа от държавните ръководители в Пло-

вдив и през 1972 г. с указ на Държавния съвет се „разкрива самостоятелно 

висше учебно заведение (ВМПИ) с две специалности – „Музикална педагоги-

ка“ и „Народни инструменти и народно пеене“ (с. 12), обособява се катедра 

„Музикален фолклор“ [Асен Диавандиев, „Спомени“]. Поставя се ново начало 

за обучение на фолклорни изпълнители – певци и инструменталисти, като 

преобладаващи са народните певици. 

Първият випуск певици и певци (1972-76) са приети за редовни студенти 

след едногодишно обучение в подготвителен клас. Те, както и инструмен-

талистите, са без средно музикално образование. Изключението в тази 

група са Мария Стоянова (гайда) и Янка Денчева (тамбура), които идват 



след СМУ в гр. Котел. Имената на първите народни певици, обучавани в новата фол-

клорна специалност са: Албена Топалова, Анита Трифонова, Велина Софева, Виргиния 

Грозданова, Добрина Димитрова, Димитър Драганов, Елена Калудова, Жеко Ангелов, 

Маргарита Димитрова, Маргарита Чорбаджийска, Славейка Иванова, Стефка Таше-

ва и Таня Щерева. Всички те носят спецификата на песните и маниера от родните 

си места, но им липсва „школовка“ относно вокални навици и изпълнителска техника. 

Поради липса на квалифицирани преподаватели, пръв проф. Диамандиев преподава 

народно пеене. По-късно той привлича Анастас Дафов, който прави начални опити да 

структурира часа по специален предмет „Народно пеене“. Тъй като по това време аз 

бях ученичка в Музикалното училище, а часовете ми по народно пеене се провеждаха 

от проф. Диамандиев в сградата на ВМПИ, бях съпричастна на всичко, което се по-

ставяше като академични основи в народното пеене и неговото овладяване в нетра-

диционна обстановка във ВМПИ. Пътят, по който тръгваше обучението по народно 

пеене, не бе утъпкан, липсваше натрупан педагогически опит за вокално обучение на 

студенти, подходяща методика, репертоар и учебна литература. Правеха се пър-

ви опити за примерно разпяване на народни певици, търсеше се 

най-добрата структура на урока, в която студентите се обуча-

ваха не само гласово, но и музикално-теоретично. Това подтикна 

проф. Диамандиев пръв да напише упражнения за разпяване на 

народни певици, както и вокализи, а Анастас Дафов ги дообогати. 

По-късно техните идеи бяха публикувани в изданията „Вокализи за 

народни певици и певци“ (1974) и „Народно-песенният изпълнител-

ски стил и неговите вокално педагогически проблеми“ (1978).   

     

О
бучението по народно пеене набираше скорост с основна 

цел развиване гласовите и музикални заложби на студенти-

те и запазване на стиловата характеристика за всяка му-

зикално фолклорна област. В помощ на образователния процес се 

включиха и други преподаватели: Христо Урумов, Василка Йончева, 

а по-късно и сестрите Анка и Стефка Кушлеви. Постепенно ВМПИ 

се превърна в притегателен център за учениците, завършили СМУ 
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в гр. Котел, а по-късно и от музикалното училище в с. Широка лъка, и не само. 

Появи се дилемата какъв съпровод да се ползва в часа по пеене – с цел развиване 

на музикален, хармоничен слух, метроритмично чувство и музициране със съпро-

вод. Първоначалното предложение бе – с народен инструмент, но поради липса на 

ерудирани инструменталисти бе приложен клавирен акомпанимент. Въпреки раз-

ликата в строя – темпериран (пиано) и нетемпериран (глас), в учебния процес се 

установи обучение с клавирен съпровод. Опитът бе взет от първите часове на 

проф. Диамандиев, в които той „пробваше“ експериментите си в моите часове по 

пеене, във вокализи и песни с пиано с корепетитор Александра Тороманова. След 

това се включиха и други пианисти: Наташа Гюрова, Светлана Перфанова, а след 

тях в годините групата на акомпаняторите се увеличи с още щатни (д-р Мария 

Червенлиева, Мария Акрабова, Рада Славинска, Надежда Петрова, Владимир Пет-

ков) и хонорувани колеги (Снежана Сократова, Красимира Монова, Ралица Кънева, 

Мая Гунчева, Илияна Спирова и Диана Стоева).

О
сновният въпрос, който стоеше пред екипите бе: правилната организа-

ция и методична насока за развитие гласовата техника на студентите и 

запазване на регионалната специфика на песенния стил. В полза на учеб-

ния процес намериха приложение редица сборници с автентични песни от различ-

ни региони на страната, събирани от музиколози към БАН. В първите години се 

чувстваше недостиг на натрупан педагогически опит, методична литература 

и подходящ репертоар с клавирен съпровод. Това провокираше първите препода-

ватели-композитори Асен Диамандиев и Николай Стойков да започнат да аран-

жират народни песни в съпровод на пиано. В помощ на обучението бяха отпеча-

тани първите три помагала: „Вокализи за народни певици и певци“(1974) с автор 

Асен Диамандиев, „Солови народни песни със съпровод на пиано из репертоара на 

изтъкнати народни певици и певци“ (1974) в съставителство на Тодор Прашанов 

и „Солови народни песни със съпровод на пиано“ (1975) със съставители Цветана 

Чифчиева и Василка Имандиева. По-късно през 1984 г. се появи още едно пособие с 

вокализи на сестрите Анка и Стефка Кушлеви. 

Постепенно в годините броят на студентите, изучаващи народно пеене се уве-

личаваше. Това предполагаше включване на нови преподаватели в учебния процес. 



Така в различни години след успешно издържани конкурси са назначени: 

Светла Калудова-Станилова, Дияна Иванова, Ренета Георгиева, Данка 

Цветкова и Галя Петрова-Киркова. Като хонорувани преподаватели по 

народно пеене за кратко време работеха Зоя Микова, Елена Владова и 

Дарина Славчева. Всички ние бяхме преминали през школата на Стефка 

и Анка Кушлеви и следвахме тяхната методика, но всеки млад препода-

вател прилагаше своите музикално-теоретични знания и изпълнителски 

опит. Структурата на урока по народно пеене бе вече установена, а 

целите се свеждаха до: 

•съобразяване с природното богатство на гласа, като основание за професио-

нално певческо обучение;

•разпяване на народни певици, като необходим елемент от вокалното обучение;

•формиране на вокални навици;

•развитие на гласа и неговите вокални качества с усъвършенстване на всички 

елементи на гласовата техника – звукоизвличане, овладяване на певческо диша-

не, резонанс, артикулация и дикция със съобразяване на регионалната характе-

ристика на говорния диалект;

•овладяване на всички видове орнаменти, щрихи и нюанси – динамически, агоги-

чески, темброви и др., за да се достигне до художествената интерпретация със 

съответната регионална стилистика;

•прецизиране на нотния и словесен текст в песенния материал. 

В 
процеса на обучението наравно с увеличаване броя на студентите, с 

разширяването и обогатяването на учебните планове с нови дисциплини, 

прозираше остра необходимост от научно обяснение на вокалния процес 

и репертоар. Така се появявиха и първите методични издания на Анка Кушлева: 

„Звукоизвличане и орнаментика при народното пеене. Методи за тяхното овла-

дяване“ (1996) и „Постановъчни проблеми при развитието на гласа на народния 

певец от детска възраст до високия професионализъм. Традиция и съвременни 

тенденции“ (2000). От 2001 г. целенасоченото обяснение на постановъчните и 

методически проблеми в учебния процес заемат съществено място в педагоги-

ческата и научната дейност на Светла Калудова-Станилова. През 2003 г. тя за-
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щитава своя дисертационен труд (първи в областта на фолклорното пеене) на 

тема: „Вокално-изпълнителските способности на народния певец – формиране 

и развитие”, участва с доклади в конференции по проблемите в обучението по 

народно пеене и публикува редица статии в специализирани издания. След нея 

по същия път тръгват Ренета Георгиева, Данка Цветкова и Галя Петрова-Кир-

кова. Дисертациите, които те защитават, имат регионална насоченост за 

певческия процес в Тракия, Пазарджишко и Добруджа. През 2011 г. излиза от 

печат „Методика на обучението по народно пеене“ на Светла Калудова-Ста-

нилова. Така вокалното обучение в АМТИИ се поставя на научна основа със 

стойностна система от методи, които водят фолклорния певец и неговия глас 

към развитие. 

О
бяснението и практическото овладяване на спецификата на вокалната 

техника от различните музикално фолклорни области на България водят 

до овладяване на голям обем от знания, които спомагат за професио-

налната реализация на певците в различни сфери на изпълнителското изку-

ство и педагогика. В помощ на учебния процес са и многобройните издадени 

сборници „Песни с клавирен съпровод“, аранжирани от Н. Стойков, М. Василев, 

К. Бураджиев, Ст. Пауров, А. Кушлева, Л. Досев, З. Микова, Н. Балабанов, Н. Гур-

банов и др. Добрата организация на учебния процес, богатите учебни планове 

и стойностното обучение привличат много студенти по народно пеене от 

цяла България и не само. През вокалната школа са преминали и много чуждес-

транни студенти от САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Швеция, Финландия, 

Словения, Гърция, Великобритания, Австрия и др. Предоставя се възможността 

студенти по народно пеене от катедра „Музикален фолклор“ да се обучават по 

програма „Еразъм“ във Финландия и Швеция.

Днес със задоволство можем да кажем, че изминатият половинвековен път на 

школата по народно пеене в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ е успешен. Го-

ляма част от възпитаниците са посланици на българската народна песен по 

цял свят – солово, хорово във филмова музика и в съчетаване с други жанрове 

в изкуството. В този дълъг път всеки преподавател е оставил частица от 

себе си във възпитанието и обучението на своите студенти, поели по нелекия 

професионален път на певеца, диригента и педагога. Удовлетворението се 

чувства тогава, когато са налице резултатите от труда с принос за утвър-

ждаване и развитие на българското фолклорно песенно изкуство.



разговор

Кавалът в учебния 
процес на АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“ – 
Пловдив
акад. проф. Милчо Василев и гл. ас. д-р Васил Василев

50 години катедра „Музикален фолклор“, 50 години 

истински възрожденски ентусиазъм за опазване на 

народната ни музика, 50 години търсене на истината, 

постижения, признание, утвърждаване на академичното 

фолклорно обучение, 50 години световна уникалност... 

Юбилейната годишнина ни предизвиква да разгърнем 

старите архиви, да „поизтупаме“ спомените, да осмис-

лим извървяните стъпки по нанагорнището. В група-

та на изучаваните в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 

народни инструменти заслужено попада кавалът – един 

от най-любимите за българина „приятели“ и в радост, 

и в горест. Споменаван с топла обич в хиляди народни 

песни, този сладкозвучен медногласен инструмент, на 

който обича да свири дори и вятърът, не оставя без-

различни и поетите. Като се почне от незабравимото 

„Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна – запея...“ на 

Христо Ботев и се стигне до разтърсващите стихове 

на Андрей Германов: „Пред каси оперни съм чакал, във 

транс от джаза съм крещял, ала единствено съм пла-

кал, когато плакал е кавал.“ Именно това въздействие 

се опитваме да съхраним вече половин век.

„Изказваме благодарност на проф. д-р Любен Досев за пре-
доставената ни информация и материали за завършилите 
студенти-кавалджии.“ – авторите
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С откриването на специалност „Народни инструменти и народно пеене“ 

през 1972 г. към Академията за музикално, танцово и изобразително изку-

ство (АМТИИ), тогава Висш музикално-педагогически институт (ВМПИ), се 

слага началото на висшето образование по традиционните народни инстру-

менти кавал, гайда, гъдулка, тамбура и народно пеене. Кандидатите за тази 

специалност в продължение на първите двадесетина години са предимно 

завършващите ученици от специализираните фолклорни училища в гр. Котел 

и с. Широка лъка. По-късно кандидати започват да се явяват и от разкрити-

те фолклорни паралелки към Средните училища, както и от други музикални 

школи и музикални цетрове. 

Т
ъй като първоначално няма подготвени за академично преподаване кадри, за първи пре-

подавател по народни инструменти, в частност и по кавал, е привлечен работещият в 

ДАНПТ – София (сега НФА „Филип Кутев“) оркестрант-кавалджия Тодор Прашанов. Избо-

рът на Асен Диамандиев не е случаен. По това време Прашанов вече е известен във фолклор-

ните среди като създател на първите учебни пособия по народни инструменти, като обра-

зован фолклорен музикант, подпомагащ нотното ограмотяване на привличаните автентични 

изпълнители, като човек с изявена педагогическа дарба и не на последно място – като изпъл-

нител на стилна народна музика с различни инструменти. От позицията на времето спокойно 

можем да го наречем „основоположник“ на организираното, професионално, академично обучение 

по кавал. Изключителната заслуга на Тодор Прашанов е и фактът, че в този начален период 

на обучение той издава първата нотна литература за инструмента, без която бе немислимо 

да се провежда какъвто и да е учебен процес. Това са неговите „Начални школи за различните 

народни инструменти“, в това число и „Начална школа за кавал със съпровод на пиано“. С тези 

сборници, издадени през 60-те и 70-те години на 20-ти век, Тодор Прашанов се явява и осно-

воположник на обучението по народни инструменти в съпровод на пиано, което по това време 

се е смятало едва ли не за „престъпление“ спрямо традициите в българската традиционна 

фолклорна музика.

След Прашанов за известен период от време обучението по народни ин-

струменти е поето от току-що завършилия БДК млад преподавател Милчо 

Василев (понастоящем академик професор). Мултиспектърната ситуация 

продължава до пълното комплектуване с тясно профилирани преподаватели 

по различните инструменти. Така Василев поема само студентите-кавал-

джии за обучение, като един от тях е сегашният проф. д-р Любен Досев. 

След завършване на висшето си образование Любен Досев е назначен за 

асистент по кавал. В продължение на своята дългогодишна професионална, 



педагогическа и научна дейност, той достига до своето най-високо 

научно звание и научна степен. Само в периода 2007–2016 г. утвърде-

ният вече преподавател Любен Досев издава редица сборници за нуж-

дите на учебния процес като: „Автентични мелодии за кавал“; четири-

те части на „Пиеси за кавал без съпровод из репертоара на популярни 

народни изпълнители“; „Пиеси за кавал със съпровод на народен оркес-

тър“; „Пиеси за кавал със съпровод на народен оркестър из репертоара 

на кавалджията Георги Иванов“ и др.

В 
началните години след основаване на специалността „Изпълнителско изкуство 

– народни инструменти и народно пеене“ липсата на учебна, методическа и му-

зикална литература е един от най-големите проблеми в обучението. Налага се 

спешно да се сътворят и изработят учебни пособия и нотни издания, за да се провеж-

дат пълноценно заниманията със студентите. Така след първите учебни пособия на 

Тодор Прашанов, в периода 1976-1998 г. е създадена и отпечатана нова учебна лите-

ратура – учебни пособия и сборници за кавал и другите народни инструменти като: 

„Камерни ансамбли за народни инструмети“ – съст. Николай Стойков; „Пиеси за на-

родни инструменти със съпровод на пиано“ – съст. Николай Стойков и Милчо Василев; 

„Етюди за кавал и гайда“ – автор Милчо Василев; „Гами и технически упражнения за 

кавал“ – автор Милчо Василев; „Пиеси за кавал със съпровод на пиано“ – автори Мил-

чо Василев и Любен Досев; „Пиеси за народни инструменти със съпровод на народен 

оркестър“ – съст. Николай Стойков и Милчо Василев и др. Всичко това естествено 

доведе до необходимата висша степен в обучението по народните инструменти. 

Понастоящем преподавател по кавал е гл. ас. д-р Васил Василев, който 

започва преподавателската си дейност в НУФИ – с. Широка лъка, след това 

печели конкурс за солист към Щатния народен оркестър при АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев“ и хоноруван преподавател по кавал. След успешната защи-

та на докторската си степен през 2017 г. Василев е назначен за асистент, 

а по-късно защитава с конкурс и позицията на главен асистент по кавал 

и камерна музика към катедра „Музикален фолклор“. Автор е на моногра-

фии: „Характерни особености на съвременното кавалджийско изпълнителско 

изкуство“ и „Кавалът в Българската музикална практика“. В съавторство с 

проф. д-р Любен Досев Васил Василев издава и сборника „Безмензурни мело-

дии за кавал от репертоара на популярни майстори-свирачи“. 
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•Иван Антонов и Темелко Иванов – солисти на ФА „Тракия“; 

•Кръстьо Димов и Недяко Недялков – солисти на Оркестъра за народна музика 

(ОНМ) при Българско национално радио; 

•Любомир Христов – НФА „Филип Кутев“;

•Данчо Радулов, Николай Докторов и Венелин Мутафчиев – преподаватели по 

кавал във Варна; 

•Огнян Христов – преподавател по кавал в НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел; 

•Пламен Туджаров – ФА „Пазарджик“;

•Тодор Глухов – солист на ФА „Родопа“ – гр. Смолян и ръководител на оркестъ-

ра при Ансамбъла; 

•Николай Георгиев, Иван Киришев, Владимир Величков и мн. др. 

Да бъдат изброени всички успешни кавалджии, свързали житейския си път с 

академията и завинаги останали нейни възпитаници в сърцата си, е невъз-

можно. И все пак искаме да отличим няколко имена от най-младите поколения 

кавалджии, но вече утвърдили се във фолклорната кавалджийска практика: 

Стефан Глухов (ФА „Родопа“); Павел Мавродиев (ФА „Пирин“); Ненко Цачев; 

Георги Добрев – солист на Академичния народен оркестър (АНО) и Академич-

ния фолклорен ансамбъл (АФА) при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и Дамян 

Йорданов – солист на ФА „Тракия“ и преподавател по кавал в НУФИ – с. Ши-

рока лъка. Не трябва да бъдат забравяни и чуждестранните ни възпитаници, 

разнасящи славата на българския кавал, като Александър Еплер (САЩ, който 

за съжаление вече не е между живите), Араз Пойраз и Батухан Айдън (Турция), 

Лазарос Панайотис и Михалис Маракомихалакис (Гърция); Александър Тодоров 

(Украйна) и др. 

Завършваме тази статия с пълното убеждение, че обучението по кавал ще 

продължи своето професионално развитие, за да се създават и в бъдеше висо-

ко квалифицирани и подготвени за музикалния ни фолклор кадри – изпълнители 

на кавал. И с вярата, че тези 50 години са само първите 50!

П
рез всичките години на обучение в АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – от основаването 

на специалност „Изпълнителско изкуство 

– народни инструменти и народно пеене“ досега 

са преминали над 200 студенти, обучаващи се в 

специалност кавал. Всички те днес са утвърдени 

музиканти не само като изпълнители на кавал, 

но и като музиканти от висока професионална 

класа. С голяма гордост бихме споменали някои 

от тях, чиито имена отдавна са се утвърдили и 

получили призвание и известност не само в Бъл-

гария, но и в чужбина:

•Теодосий Спасов, наричан още „Кавалът на 

Планетата“ – главен солист на Българско нацио-

нално радио (БНР) и доктор „Хонорис кауза“ на 

АМТИИ; 

•Димо Железов – бивш солист и диригент на ФА 

„Варна“;

•Георги Пенев – бивш солист на ФА „Тракия“ и 

директор на НУФИ „Филип Кутев“ – гр. Котел; 

•Валентин Недялков – преподавател в НУМТИ 

„Панайот Пипков“ – гр. Плевен; 



С тамбура в ръцете – 
към хармония и ритъм в 
музиката и живота
доц. д-р Владимир Владимиров

Т
амбурата е онзи инструмент сред традиционните ни фолклорни, 

който благодарение на уникалната си възможност да изпълня-

ва акордови последвания, се наложи в последните десетилетия 

като олицетворение на хармонията в оркестъра от български народни 

инструменти. Неслучайно Тодор Прашанов /първият ментор в катедра 

„Музикален фолклор“ във ВМПИ/ я определя като свързващото звено 

между струнната и духовата група в оркестъра. Подобна медиаторска 

функция инструментът изпълнява още от началото на миналия век чрез 

навлезлите тогава тамбурашки оркестри, които – макар носещи чужди 

европейски практики – популяризират значително тамбурата в град-

ската ни музикална среда. Още тогава тя се явява своеобразен посред-

ник между различни противопоставяния: традиционно/модерно, селско/

градско. Днес трудно бихме си представили фолклорна инструментална 

група или оркестър без звънливия, ритмичен съпровод на тамбурата. 

Никак не е пресилено да се каже, че чрез основната є функция да аком-

панира и подпомага самите тамбурджии поемат отговорната роля на 

своеобразна опора на останалите изпълнители на сцената.

З
а изминалия половин век условно бихме могли да определим три поколения 

изпълнители на тамбура, преминали през катедра „Музикален фолклор”. Пред-

ставителите на първото поколение полагат основите на съвременното 

тамбурджийско изкуство, в голяма степен повлияни от стила на доайените Румен 

Сираков и Йордан Цветков. Стил, характерен с виртуозност, орнаментика и хармо-

ничен акомпанимент, отличаващ се от автентичното и семпло свирене дотогава. 

Голяма част от тези първи тамбурджии се реализират успешно както като препо-

даватели, така и като изпълнители в набиращите популярност тогава фолклорни 

ансамбли. 

Още в първия випуск в катедра „Музикален фолклор“ завършват 

трима тамбуристи – Янка Денчева, Кирил Иванов и Славейка Стоева. 

Следват имената на Димитър Динев, Кирил Трайков и Димитър Колев, 

като последните двама създават свои емблематични школи в Благоев-

град и Стара Загора.
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В 
първите двадесет години от създаването на катедрата ни се дипло-

мират и реализират професионално още познати и обичани днес имена: 

Цветан Радков (работил в СМУ „Филип Кутев“ и ДФА „Габрово”), Георги 

Мановски (ОУ „Антон Страшимиров“ – Варна), Костадин Бураджиев (ПФА 

„Добруджа“ и АМТИИ); Любомир Владимиров (ОНМ при БНР); Тодор Кортелев 

(АМТИИ); Христина Койчева (НУФИ „Филип Кутев“ Котел); Маргарита Кай-

кова и Стефка Гайдева (НУФИ „Широка Лъка”); Катя и Йордан Ангелови (ПФА 

„Мизия“ Търговище); Асен Сираков (ФА „Родопа”); Апостол Маронов (ФА „Тра-

кия“ и СУ „Л. Каравелов“ Пловдив); Сергей Стойнов; Валери Димчев (ЮЗУ „Не-

офит Рилски”); Валентин Янков (БНР и ТВ „СКАТ”); Йосиф Калпачки; Димитър 

Димитров; Пламен Петракиев (СМУ „Широка Лъка“ и СУ „Л. Каравелов“ Пло-

вдив); Божидар Гошевски; Нели Несторова; Руслан Колев; Желязко Жеков (ПФА 

„Странджа“ и СУ „Добри Чинтулов“ Бургас); Николай Богданов „Калеца“ (ФА 

„Тракия”); Бисерка Начева (СУ „Л. Каравелов“ Пловдив); Красимир Бураджиев 

(ПФА „Добруджа”). Голяма част от изброените са и автори на пиеси, превър-

нали се в емблематични за тамбурашкото изкуство образци. 

През 90-те идва и второто поколение изпълнители на тамбу-

ра, които вече в голямата си част са възпитаници на първото. 

Това поколение в известна степен се стреми да се еманципира 

от пионерите чрез търсенето на свой собствен изпълнителски 

стил, повлиян по-скоро от виртуозните тракийски сватбарски 

музиканти. Открояващ се представител на тази генерация е 

Ангел Димитров (тамбурист в Оркестъра за народна музика 

при БНР), който – подобно на Румен Сираков – се превръща в 

еталон за подражание на по-младите изпълнители. Неговите 

първи солови пиеси, записани с Академичния народен оркестър, 

стават неотменна част от съвременния тамбурашки реперто-

ар, а емблематичните му „Стъпки“ продължават да оттекват 

и тридесет години по-късно. Други професионално реализирали 

се колеги от този период са: Петър Захариев (ФА „Тракия”); 

Веселинка Боянова (създала своя школа в Благоевград); Боян 



Боянов (ФА „Пирин”); Мирослав Стоянов (”Музикален свят”); Николай Тодоров 

„Карнобата”; Даниела Инджова (НУИ „Добри Христов“ Варна); Владимир Вла-

димиров (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев); Валентин Атанасов (БНР); Тодор 

Василев (СУ „Л. Каравелов“ Пловдив); Димитър Христов (ОНМ при БНР и НМА 

„П. Владигеров”); Стоян Богданов (НУФИ „Широка Лъка”); Веселин Колев (НХГ 

„Св. св. Кирил и Методий“ Благоевград); Вели Чаушев (НМУ „Л. Пипков“ София); 

Константин Фиданчев (144 СУ „Народни будители“ София); Николай Лачев (ФА 

„Пирин”); Ивелин Божанов (АНПТ „Пазарджик”).

В 
последното десетилетие изпълнителите на тамбура са изправени пред нови предизвикател-

ства – не само да съхранят и развият традицията, но и да успеят да є  вдъхнат нови идеи, за 

да възродят наново интереса към инструмента. Представители на тази млада и талантлива 

генерация са: Николай Коджабашев и Станимир Михайлов (АНПТ „Сливен”); Явор Тасков (НУМТИ „До-

брин Петков“ Пловдив); Диан Колев (ФА „Тракия”); Велизар Манджовски (ФА „Пирин”); Марчо Шарков, 

Радостина Симонова, Ваня Атанасова, Андреас Триандафилидис, Ивайло Костадинов и др.

Обучението на студентите по инструмента тамбура през годините винаги е била поверява-

но на достойни и отдадени педагози. Веднага след дипломирането є за хоноруван преподавател 

е привлечена Янка Денчева, която преподава до началото на този век. В края на 80-те Тодор 

Кортелев също отдава няколко години от творческия си живот на катедрата. От началото на 

90-те до 2003 г. редовен преподавател по тамбура е Александър Костадинов. Около 15 години 

клас по тамбура към катедрата води и Апостол Маронов. От 2004 г. мисията е поверена в ръ-

цете на Владимир Владимиров, доцент по тамбура от 2015 г.

Генерираният през годините опит в катедра „Музикален фолклор“ се тран-

сформира в множество теоретико-практични издания – научни, художестве-

ни, инструктивни. Те стават фундамент на обучението в школи, училища и 

други висши учебни заведения в цялата страна. Като се започне с пособията 

на Николай Стойков и неговите сборници за народни инструменти, през пие-

сите за тамбура и пиано на Янка Денчева и Мария Червенлиева и се стигне 

до етюдите на Тодор Киров и Тодор Кортелев. След период на затишие през 

деветдесетте, в началото на века идва истинска вълна, свързана с работа-

та на Костадин Бураджиев и Владимир Владимиров в катедрата. На бял свят 

излизат първата методика по тамбура, множество сборници със солови пие-

си, пиеси със съпровод на пиано и оркестър, редица теоретични разработки, 

които споделят ценно знание и опит.
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През хилядолетното си съществуване този „прост“ инструмент, който може 

да бъде разказан в няколко изречения, разкрива големите си тайни в ръцете 

на безброй майстори-гайдари. В световен план българските гайдари допри-

насят изключително много за поддържане на интереса към гайдарската 

музика. Още повече, че запазеният ни музикален фолклор дава възможност на 

човечеството да се докосне до старинни пластове, неподвластни на време-

то. Уникалната възможност за академично обучение и образование по гайда, 

реализирана преди пет десетилетия във ВМПИ, поддържането на жив инте-

ресът към гайдарските изпълнения, звук и музика основно от възпитаници на 

тази единствена по рода си специалност, превръщат гайдарите в живата 

връзка с древността.

Г
айдата е един от най-старите и разпространени в света инструменти. Нейна-

та повсеместна популярност показва, че в звука и начина на свирене на гайда 

има нещо универсално, пренесено през хилядолетията и дълбоко присъщо на 

човешката природа. Много са споровете откъде идва гайдата – от Бога или от 

Дявола? Изображенията на гайдари явно носят в себе си есенцията на антихриста 

и затова не са включвани в последните хилядолетие и половина във фреските на Бо-

жиите храмове. А може би гайдата е толкова стар инструмент, че изначално носи 

в себе си белезите на езическото, на първичното, на безбожното. Какъвто и да е 

произходът, едно, обаче, е безспорен факт – пренасян от поколение на поколение, от 

континент на континент, от народ на народ, в продължение на хилядолетия този 

инструмент вълнува, опиянява, разплаква, развеселява, ядосва, успокоява. В ръцете 

на умел свирач гайдата не може да остави слушателя безразличен. 

Гайдарите – живата връзка 
с древността
гл. ас. д-р Иван Георгиев



Е
тапът от развитие на българския фолклор – във времето на 50-те години 

съществуване на катедра „Музикален фолклор“ – е етап на трансформации. 

Фолклорът загубва малко по малко своята утилитарна същност и неотде-

лимост от битието, и започва активно своето сценично житие. Това е началото 

на нова епоха. Епоха, в която се създават институции за представяне на българ-

ската култура, традиционни практики, характерни обичаи, музикален и танцов 

фолклор, между които и тогавашния ВМПИ (днес АМТИИ „Проф. Асен Диаманди-

ев“). Епоха, в която на фолклора започва да се гледа като на национално богат-

ство, заплашено от загуба, и в която битката за неговото опазване е поверена 

на триединството „образование, наука, култура“ в лицето на нашата академия.

Ако трябва накратко да бъде разказана историята на акаде-

мичното гайдарско обучение, то тя би изглеждала простичко, 

но всъщност пътят е бил труден и трънлив. Все пак българско-

то гайдарско изпълнителство е било свързано основно с жити-

ето на народа ни, с неговите радости, скърби, неволи, ритуали, 

а не с образованието. През 1972 година е открит фолклорният 

отдел към ВМПИ – гр. Пловдив и катедра „Музикален фолклор“, 

обединила различните автентични изпълнителски вокални и 

инструментални практики. Какво по-логично продължение на 

курса, поет от държавата за съхранение, развитие и повиша-

ване на нивото на музикалните дейци. Нуждата от квалифици-

рани кадри в областта на фолклорното ни изкуство довежда 

до естественото надграждане в образователна насока. След 

откриването през 1967 г. на фолклорното училище в град Ко-

тел, техният I-ви випуск продължава образованието си в ново-

откритата специалност. Началото е било трудно, но голямата 

амбиция и нестихващият ентусиазъм сред преподаватели и 

студенти допринасят за изграждането на истинска академична 

среда. Набавянето на необходимите материали е ставало „в 

движение“.
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Първи преподавател по практическите инструментални дисциплини е бил Тодор 

Прашанов – личност с невероятна мултиспектърна насоченост във фолклора. 

Създател е на първите пособия за обучение по народни инструменти, а специ-

ално за гайдата това са: „Ръководство за свирене на гайда“ (1966); „Народни 

хора и ръченици за соло гайда със съпровод“ (1971) и специално за ВМПИ през 

1974 г. – „Начална школа за гайда“. В предговора на пособието самият автор 

е написал: „С големия успех, който българските народни инструменти пока-

заха на нашите и международни фолклорни конкурси, нараства и грижата за 

обучението на изпълнители на кавал, гайда, гъдулка и тамбура… Тя е опит да 

се съчетае обучението на този инструмент по слухово-подражателен път с 

нотното ограмотяване на учещия се.“ 

Специалността се развива с бързи темпове. Веднага след завършването си 

през 1979 г. като хонорувани преподаватели по гайда са привлечени Енчо Пашов 

и Мария Стоянова. След успешно издържан конкурс три години по-късно Мария 

Стоянова е назначена на постоянен договор. Така тя става първият щатен 

преподавател по гайда във висше учебно заведение, а след близо две десетиле-

тия и първият хабилитиран гайдар в България.

Нуждата от обучителна литература се превръща в жизнена необходимост за 

учебния процес и в нейното съставяне се включват младите, тогава все още 

асистенти, проф. Николай Стойков – първият ръководител на катедра „Музи-

кален фолклор“ („Етюди за български народни инструменти“ от 1979 г.) и проф. 

Милчо Василев („Етюди за кавал и гайда“ от 1984 г.). 

Общите усилия за попълване на учебна литература довеждат до издаването 

на „Автентични мелодии за народни инструменти“ през 1988 г., а издадената 

същата година школа – „Пиеси за гайда със съпровод на пиано“ и до днес се 

използва в учените часове по гайда в читалища, музикални паралелки, училища 

и висши учебни заведения. В създаването на базова литература за този от 

български по-български инструмент се включват и бившите възпитаници на 

ВМПИ, гайдарите Кольо Софенков и Диньо Маринов. Като преподаватели в СМУ 

„Филип Кутев“ – гр. Котел те издават през 1990 г. школата „Пиеси за гайда“. 

След завръщането си във Варна, Маринов заедно с Димо Железов и Данчо Ра-

дулов стават основен двигател за превръщането и утвърждаването на Варна 

и региона като най-голям гайдарски център. Наследството, което оставят, са 

стотиците гайдари, развиващи и съхраняващи българският фолклор. Неслучайно 

и техните наследници от по-младото поколение като Драгни Драгнев (препод-

вател в СУ за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“), Недко 

Царев (НУИ „Добри Христов“), Алексей Енчев (НУИ „Добри Христов“) завършват 

висшето си образование в АМТИИ. Академията е преминала дългия път на се-

беутвърждаване и е изградила образа на най-високото стъпало в образовател-

ната музикална система по фолклорни инструменти.

Нарастващият брой на желаещите да изучават инструмент гайда в АМТИИ 

довежда до назначаването през 1999 г. на двама хонорувани преподаватели по 

гайда – Красимир Рачев и Иван Георгиев. Това става и по изричната молба на 

Мария Стоянова. Усетът на „Гайдарката“, както я наричат всички, отново е 

безпогрешен. Като представители на по-младото поколение те ще отговорят 

на съвременните търсения във фолклорното изпълнителство. „Новите млади“ 

не остават безразлични към нуждите от репертоар за академичното обучение 



на студентите по гайда. Така през 2006 г. излиза сборникът на Краси-

мир Рачев – „Изкуството на гайдата“, а през 2008 г. на Мария Стояно-

ва и Иван Георгиев „Пиеси за гайда с клавирен съпровод“. 

През 2010 г. Иван Георгиев е назначен за асистент на доц. Мария 

Стоянова, а през 2014 г. защитава образователната и научна степен 

„Доктор“ с тема „Еволюция на гайдарския стил в България“. За кратък 

период от време към преподавателското гайдарско звено в катедра 

„Музикален фолклор“ е привлечен като хоноруван преподавател и Милко 

Нягулов. През 2018 г. и той също съумява да защити докторска степен 

с труда си „Гайдарското изпълнителско изкуство във Варненско и Шу-

менско“. Примерите са пряко доказателство за възможностите, предла-

гани от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и специално катедра „Музика-

лен фолклор“. Дали искат да бъдат изпълнители, педагози, ръководители 

на състави или научни работници – нашите студенти получават 

най-доброто обучение. И това е благодарение на годините „шлифоване“ 

на учебни програми, обратна връзка между студент – преподавател, 

не на последно място – помощта на утвърдените преподаватели към 

новопостъпилите такива.

Опитът, който сподели с всички нас, нейните възпитаници, Мария 

Стоянова, може да се сумира в следните є думи: „Аз съм приятел с моите 

студенти. Изграждам специална връзка с тях. Никога не съм гледала на 

тях отвисоко, те са ми равни. Ние свирим заедно, учим, празнуваме и се 

радваме на живота. Трябва да си близък с тях. Идват от различни места 

на България и имат нужда да почувстват комфорт и спокойствие, за да се 

развиват. На никого не съм променила стила на свирене, той си е избрал 

по какъв начин да свири. Целта ми е да ги направя по-добри професионали-

сти и най-важното – човеци“.

Това верую споделям и аз в моята работа като преподавател. Авто-

ритет се гради с години, знания, умения и опит. А приемствеността, 

предаваща се през годините, сплотената и творческа среда сред 

гайдарите винаги е била видима, като резултатите не закъсняват. 

Упоритата работа изгражда специалността „Изпълнителско изкуство 

– фолклор“ във водещ фактор в музикалния живот на България. През 

50-те години на своето съществуване в катедра „Музикален фолклор“ 

академичното си образование са получили най-добрите съвременни гай-

дари на България. Гордост за АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ е, че във 

всички ансамбли, музикални училища, музикални паралелки, читалища 

и школи работят наши възпитаници. Защото ние сме пазителите на 

това древно изкуство и защото гайдарите са живата връзка с древ-

ността.
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Катедра „Музикален фолклор“ – 
основен фактор в 
съвременното гъдулково 
изпълнителство в България
ас. Пейо Пеев

С
трунните музикални инструменти са познати на Балканският полуостров от 

дълбока древност. Гъдулката е музикален инструмент, олицетворяващ струн-

но-лъковото изпълнителско изкуство в българското фолклорно творчество. 

През 50-те години на миналия век се появяват предпоставки за създаването на профе-

сионални и самодейни състави за народна музика с цел нейното издирване, съхранение 

и популяризиране. Допреди тридесет години местата, на които можеше да се види 

гъдулка, бяха специализираните учебни заведения, детските, самодейните и профе-

сионалните ансамбли, любителските групи, както и семейните тържества и събори. 

Днес, благодарение на възпитаниците на катедра „Музикален фолклор“, този инстру-

мент е неделима част от световната етно-култура. Гъдулката е включена в наши и 

световни шоу-спектакли, в рок-групи, в огромен брой джаз и етно проекти, в колабора-

ция със симфонични оркестри. 

През 1967 година се открива Средното музикално училище „Филип Кутев“ в град Котел, 

а четири години по-късно и НУФИ – с. Широка лъка. За 50 години са изградени като 

професионалисти хиляди музиканти, певци, танцьори и лютиери, като реализацията на 

много висок процент от тях е в професионалните ансамбли, в частни трупи и фор-

мации, в детски музикални школи, като читалищни деятели, ръководители на оркес-



три,хорове и танцови състави, преподаватели в средни и висши учебни заведения. Конкурент-

ната и възпитателна среда насърчава всеки един в стремежа му към творческо и личностно 

развитие. Естественото продължение за голяма част от възпитаниците на тези училища е 

обучението по музикално-фолклорни дисциплини след 1972 година, когато пловдивският филиал 

на Българската държавна консерватория се преобразува в самостоятелен Висш музикално-пе-

дагогически институт. Сред най-големите имена, възпитаници на музикалните училища и 

АМТИИ, и с принос за развитието на съвременното гъдулково изпълнителско майсторство са 

Димитър Лавчев, Цветан Цветков, Ангел Добрев, Николай Петров, Димитър Гайдаров, Георги 

Петров, Константин Филипов, Георги Беделев, Бисер Соколов, Цанко Ненков, Виолета Петкова 

Николай Паскалев, Пейо Пеев, Добромир Велев, Димитър Гугов, Христина Белева, Борислав Гълъ-

бов, Ганчо Гавазов, Мартин Димитров, Иван Стоянов и много други.

През изминалия половин век в катедра „Музикален фолклор“ основен фактор 

сред гъдулковите педагози и създател на базисната литература по този 

толкова български инструмент е проф. д-р Тодор Киров. За кратко време 

в различни периоди като хонорувани преподаватели са работили Цветан 

Цветков, Николай Паскалев и Калин Кирков. Днес гъдуларите в Академията 

черпят от опита и уменията на ас. Пейо Пеев. Преди да отделя нужното 

внимание на доайена на гъдулковото академично изпълнителство Тодор Ки-

ров, ще си позволя да спомена накратко тримата хонорувани преподаватели:

•Цветан Цветков завършва специалност „Гъдулка“ в Музикалното училище 

„Филип Кутев“ – Котел през 1972 г. През 1977 г. завършва и Висшия музикал-

но-педагогически институт в Пловдив. Качествата му на отличен изпъл-

нител, аранжор и оркестратор са забелязани още в студентските години. 

През 1974 г. постъпва на работа като солист-гъдулар, а по-късно става 

и диригент на оркестъра при ДФА „Тракия“. Като такъв Цветан Цветков 

създава някои от най-хубавите си произведения за гъдулка, пиеси за наро-

ден оркестър, солови народни песни със съпровод и други. От 1977 година 

съчетава работата си в ДФА „Тракия" с преподавателската си дейност в 

катедра „Музикален фолклор“. Автор е на сборника „Пиеси за гъдулка със съ-

провод на пиано“ и на книгата „Някои похвати и орнаменти в гъдуларското 

изкуство“, които са плод на дългогодишната му творческа дейност като 

гъдулар.
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академична
библиотека

Но както казах и по-горе – безспорен е огромният принос за развитието на съвремен-

ното гъдуларското изкуство именно на проф. д-р Тодор Киров. Неговият труд „Еволюция 

на гъдулката и гъдулковото изпълнителство в България“ е „първото по рода си цялостно 

и обобщено научно изследване на гъдулката и гъдулковото изпълнителско изкуство в 

България, включващо „крайните точки“ и междинните поколения на неговата еволюция. 

Оригинална научна разработка, в която са разгледани теоретико-практически проблеми 

на съвременното гъдуларско изпълнителство и гъдулкова педагогика, трудът обхваща 

многообразието в начина на свирене, основите на гъдулковата постановка и проследява 

пътя на настъпилите промени, започвайки с първообраза на гъдулката – до съвременния 

професионален вид на този инструмент.“ [Киров,Тодор – Еволюция на гъдулката и гъдул-

ковото изпълнителство в България, Пловдив, 1999]

•Николай Паскалев също е възпитаник на СМУ „Филип Кутев“ – гр. Котел. 

По време на обучението си в училището (1988-93), той изучава изкуство-

то на големите майстори на гъдулката Атанас Вълчев и Михаил Маринов 

и има щастието да се среща и учи лично от тях. През 1996 г. Паскалев е 

приет в АМТИ, в класа по гъдулка на проф. д-р Тодор Киров. Свири в Акаде-

мичния народен оркестър под ръководството на проф. Милчо Василев като 

оркестрант и солист. По време на следването си той е един от най-изяве-

ните студенти. Показател за това е двукратното завоюване (през 1998 

и 1999 г.) най-високото отличие – ПРИЗ на името на големия гъдулар от 

близкото минало Янко Петров, на Националния събор на гъдуларите в град 

Гълъбово. От 2000 г. Николай Паскалев работи като оркестрант, а от 2010 

г. и като диригент на оркестъра при Фолклорен Ансамбъл „Тракия“ – гр. 

Пловдив. Паралелно с това (2001-2010) е преподавател по гъдулка в Акаде-

мията. През пролетта на 2009 г. със средства от субсидията за научна и 

художествено-творческа дейност на АМТИИ реализира сборник с пиеси за 

гъдулка и пиано, озаглавен „От Дунав до Ропотамо“.

•Калин Кирков е също възпитаник на музикалното училище по фолклорни 

изкуства в Котел. След завършване на висшето си образование в АМТИ 

е привлечен за оркестрант във ФА „Тракия“, а няколко години по-късно – и 

като гъдулар в щатния народен оркестър към академията. 



Монографиите на Тодор Киров ”Гъдуларството в Добруджа 1 – Малката гъдулка на Добру-

джа“ и „Гъдуларството в Добруджа 2 – Инструменталната народна музика, изпълнявана 

на малка добруджанска гъдулка“ представляват едно завършено представяне на този, за 

съжаление, почти изчезнал от нашия бит и култура инструмент. Неговите ”Основи на 

обучението по гъдулка“ са отправна стъпка за всеки човек, решил да поеме трудния път на 

гъдуларското изкуство и огромна помощ за неговия преподавател и ментор. Също негова-

та „Обща методика по струнни народни инструменти“ е водещо ръководство за създаване 

на програми за обучение както в средните музикални училища, така и във висшите учебни 

заведения. От голяма помощ на всички, свързани не само с гъдулката, а и с фолклора и цяла-

та музикална култура, са написаните от проф. д-р Тодор Киров учебно-методична литера-

тура и монографични книги.

Изпълнителската дейност на проф. д-р Тодор Киров датира от 1964 г. Като 

инструменталист той преминава през различни музикални състави и прес-

тижни ансамбли. Работил е като художествен ръководител на редица фол-

клорни състави. С педагогическа работа проф. д-р Тодор Киров се занимава 

от 1972 г. – бил е преподавател в ДМШ и СМУ, а от 1976 г. е преподавател в 

АМТИИ – Пловдив. Той е в основата на професионалното обучение по гъдулка 

в България. По време на многогодишния си педагогически стаж е подгот-

вил над 600 млади изпълнители и преподаватели, голяма част от които са 

изявени имена във фолклорното изкуство. Проф. д-р Тодор Киров е издал 

значителна по обем научна, инструктивна, художествена, етюдна и техни-

ческа литература по гъдулка и струнни народни инструменти. Не по-малка 

е дейността му в областта на публицистиката – има редица монографии, 

публикации, доклади и научно-теоретични разработки. Събрал и дешифрирал 

е огромен по количество звуков материал, чрез който учебният процес и 

развитието на гъдуларското изкуство са обезпечени за години напред.
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Проф. д-р Тодор Киров е автор на 5 основополагащи за гъдулковото изпълнител-

ство научни и научно-методически трудове; на 16 сборника с гъдулково-мето-

дическа нотна литература; на 3 монографични книги и на множество статии в 

специализирани издания.

Огромното количество създадена и публикувана литература от проф. Тодор 

Киров, както и нейната доказана във времето полезност, говорят повече от 

всякакви суперлативи. Но той не е само научен работник или педагог. Като 

изпълнител проф. д-р Тодор Киров има издадени два компакт-диска с наименова-

ние „Bulgarian Folk Musik presented by Todor Kirov – №1 и №2”. Автор е на пиеси и 

обработки за гъдулка, народни инструменти, камерни народни състави, народен 

оркестър и др. Комплектувал е поредица от десет компактдиска със записи 

на популярни изпълнители на гъдулка за нуждите на учебния процес в АМТИИ. 

Участието му като председател и член на жури в различни престижни фолклор-

ни фестивали и конкурси са показател за неговата популярност и уважение в 

средите на фолклорните специалисти. Тодор Киров години наред изнася лекции 

и презентира български музикален фолклор в България, Европа и САЩ. Гордост 

за катедра „Музикален фолклор“ е, че проф. Киров е споделил с всички нас чети-

ри десетилетия и половина от активния си концертен, научен и педагогически 

потенциал и ни е оставил толкова богато наследство.

Като негов „наследник“ в прекрасното дело на съвременното обучение по гъдул-

ка съм убеден, че солидната теоретична и практическа основа на обучението, 

огромният поток от информация, до която имаме достъп, „допирът“ с други му-

зикални стилове, музиканти и инструменти, както и любовта към гъдулката ни 

провокират – мен и студентите – да я усъвършенстваме и да откриваме все 

по-нови хоризонти пред гъдуларското изпълнителско майсторство. На многая 

лета!



Да акомпанираш 
във фолклорните специалности –
предизвикателство и гордост
Надежда Петрова

Т
ази година катедра „Музикален фолклор“ чества своя 50-годишен юбилей – го-

дини, изпълнени с много творческо вдъхновение и гордост от това да предста-

вяш българския фолклор не само в страната, а и пред света. С обособяването 

на нашия университет в самостоятелно учебно заведение (1972 г.), наречено Висш 

музикално-педагогически институт (ВМПИ), се открива и фолклорната специалност 

„Народни инструменти и народно пеене“, която по-късно се трансформира в „Ръко-

водство на народни състави“, а от 1999 г. се профилират две направления – „Изпъл-

нителско изкуство – фолклор“ и „Дирижиране на народни състави“. Основател на 

новата фолклорно насочена специалност през далечната 1972 г. е Асен Диамандиев. 

Създадената катедра „Музикален фолклор“ предполага наличие както на преподава-

телски състав, така и на корепетиторско звено. 

Акомпаниментът на фолклорни изпълнители датира още от 1936 г., когато по Радио 

София тракийската певица Атанаска Тодорова и котленският певец Жечо Долчинков 

пеят наживо под акомпанимент на пиано. Съпровождащи пианисти са Любомир Роман-

ски, Парашкев Хаджиев и Цанко Цанков. За Атанаска Тодорова пианото е инструмент, 

който по нейни думи я „спъва“ и не є  дава възможност да се изяви като народна певица. 

Тогавашният опит пианото да се наложи като акомпаниращ инструмент на народните 

певци, по подобие на класическите, се оказва недобре приет от самите изпълнители. 

Това се дължи на факта, че спецификата на звукоизвличане и нетемперираният автен-

тичен маниер на пеене не кореспондират достатъчно добре за тогавашните слухови 

възприятия с темпериран инструмент като пианото. Въпреки това, тази идея намира 

своята успешна реализация близо 40 години по-късно със създаването на фолклорните 

специалности във ВМПИ. 

И
деята за въвеждане на пианото като акомпаниращ инструмент в 

обучителния процес се реализира по подобие на класическия про-

фил в БДК-София. Интересен факт е, че в самото начало липсва 

щатен корепетиторски състав. И докато в първите години обучението 

по народни инструменти се осъществява без клавирен акомпанимент, 

то при народните певци се наблюдава друга тенденция – с присъствие 

на пианото в учебния процес. 

Сред първите преподаватели по народно пеене са Асен Диамандиев и 

Анастас Дафов. Още през 1971 г., преди разкриването на специалност 

„Народни инструменти и народно пеене“, народните певици и певци се 

обучават в едногодишен подготвителен курс. Първият хоноруван коре-

петитор, работил с Диамандиев, е Александра Тороманова. В часовете 

по народно пеене на Анастас Дафов, той самият съпровожда певците 

на пиано, но това по-скоро е импровизационен тип акомпанимент, тъй 

като по това време все още няма издадена нотна литература за народ-
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ните певци. Първият сборник за народни певци със съпровод е дело на Тодор Прашанов от 

1970 г., но акомпаниментът е оркестров. Четири години по-късно той откликва на нужда-

та от учебен материал с клавирен съпровод в новата специалност и публикува „Солови 

народни песни със съпровод / Из репертоара на изтъкнати народни певици и певци“, като 

голяма част от акомпаниментите са клавирни извлечения. Началото на академичното 

разбиране за обучението е поставено. Малко по малко се създават различни методически 

пособия – включващи в ансамбловото музициране и пианото – за нуждите на различните 

вокални и инструментални класове и необходимостта от пианисти, разбиращи специфи-

ката и проблематиката на народната музика, нараства.

Липсата на щатен корепетиторски състав за първите пет години от създаването на 

специалността може да се обясни и с още един факт. По спомени на проф. Недялчо Тодо-

ров, тогавашен заместник-ректор, основната идея на Асен Диамандиев е била да привли-

ча добри студенти-пианисти, които на „добра воля“ да акомпанират на народните певци с 

клавирни съпроводи, които той – като водещ специалист – им предоставя. По този начин 

те биват привлечени към фолклорното изкуство. Първоначално Диамандиев се е съпроти-

влявал срещу идеята за щатен корепетиторски състав, тъй като изключително много е 

толерирал всякакви студентски формации и изяви, но за няколко години сам осъзнава, че 

професионализирането на тази толкова специфична дейност е в оновата на високо ака-

демичното образование. Изключителното насищане на клавирите с неравноделни раз-

мери, свободата на безмензурността, условността на украшенията, пределността на 

водещата роля на солиста, съобразяването с регионалната характеристика и ред други 

специфики превръщат работата на пианиста в катедра „Музикален фолклор“ в изключи-

телно специфична и със „задължителна“ предразположеност и познание върху народната 

ни музика. 

Основите на щатния корепетиторски състав се полагат през 1977 г., 

когато към специалността е привлечена Мария Червенлиева, по-късно защи-

тила и своя докторска дисертация по проблемите на акомпанимента. Освен 

в часовете и на концертната сцена със солови фолклорни изпълнители – пе-

вци и инструменталисти, корепетиторите са неделима част и от препода-

вателския тандем в дисциплините „Дирижиране на народен хор от клавир“ и 

„Дирижиране на народен оркестър от клавир“. През годините за нуждите на 

катедра „Музикален фолклор“ са работили както щатни, така и хонорувани 

корепетитори. Това са класически обучени пианисти, посветили голяма част 



от живота и таланта си на българския 

музикален фолклор – д-р Мария Червенли-

ева-Гелева, Светлана Перфанова, Гинка 

Паунова, Илияна Спирова, Христина 

Вълева, Рада Славинска, Мария Акрабова, 

Петя Петрова, Наташа Гюрова, Ралица 

Кънева, Мая Гунчева, Снежана Сократова, 

Елена Тепавичарова, Красимира Монова. 

Понастоящем щатни корепетитори в 

катедра „Музикален фолклор“ са Мария 

Акрабова, Надежда Петрова, Владимир 

Петков и Диана Атанасова-Стоева. 

Нотната литература с клавирен 

съпровод, създадена за фолклорни изпъл-

нители – певци и инструменталисти – 

обхваща над 40 самостоятелни издания, 

обхващащи над хиляда и двеста творби, 

като чувствителна част от тях са дело 

на преподаватели, чийто професионален 

творчески път е пряко свързан с академията или пък на техни възпитаници. Неоспорим 

факт е, че основните инициатори за създаването на базисни пособия за народни музи-

канти с клавирен съпровод, от които в днешно време се ползват фолклорните класове из 

цяла България, са именно преподавателите в АМТИИ. Много често реалният коректив на 

бъдещите клавири са именно корепетиторите в катедра „Музикален фолклор“. До този 

момент единственият акомпанятор, участвал като съставител на едно от методически-

те издания е д-р Мария Червенлиева Гелева – „Пиеси за тамбура и пиано“ (1983 г.) 

Акомпаняторската дейност е широкоспектърна. Съпровождащите пианисти са недели-

ма част както от учебния процес – индивидуални уроци, приемни и държавни изпити, така 

и в различни концертни изяви. За разлика от акомпаняторите в класическите специално-

сти, които имат възможност да участват със солиста в различни конкурсни програми, 

корепетиторите на фолклорни изпълнители са лишени от тази привилегия. Независимо от 

факта, че вече десетилетия академичното фолклорно обучение, наложило се именно в АМ-

ТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, се осъществява с участието на клавирен акомпанимент, 

присъствието на пианиста в конкурсни програми все още не е наложено в практиката и 

това донякъде прави присъствието им невидимо за широката публика. Но тяхното място 

в обучението на фолклорни изпълнители вече отдавна е аргументирало своята стойност. 

Системата на фолклорно инструментално или певческо обучение в съпровод на пиано – 

предложена, затвърдена и доказвана в продължение на 50 години в АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“, с основополагащото си значение за академичната подготовка, днес е заим-

ствана в музикални училища, школи, в други университети с подобни специалности. Голяма 

роля в този процес винаги са играли акомпаняторите в катедра „Музикален фолклор“. 

Да бъдеш акомпанятор на фолклорни специалности изисква по-различен тип подго-

товка, която в повечето случаи пианистът развива сам в процеса на работа. Част от 

спецификите, които крие фолклорът – разнообразие от неравноделни размери и богато 

орнаментирани безмензурни мелодии – налагат този тип акомпанятори да имат естест-

вено предразположение и афинитет към народната музика. Веднъж докоснал се до фолк-

лора, всеки пианист остава пленен от неговата магия и го кара да се чувства горд, че е 

българин. Възможността да надникнеш дълбоко в корените си и да се докоснеш до тези 

старинни пластове е нещо, което прави професията на акомпаняторите на фолклорни 

изпълнители изключително интересна и пленителна вече десетилетия.
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Панорама на музикално-теоретичните 
и музикално практически дисциплини, 
изучавани през 50-те години съществуване 
на катедра „Музикален фолклор“
доц. д-р Галя Петрова-Киркова

К
атедра „Музикален фолклор“ се вписва в историята на АМТИИ „Проф. „Асен Диа-

мандиев“ от 1972 г., когато създаденият през 1964 г. Педагогически факултет в гр. 

Пловдив (филиал на БДК – София) официално е преобразуван във Висш музикално-пе-

дагогически институт с ректор проф. Асен Диамандиев. Същата година, през месец 

декември, се разкрива нова специалност „Народни инструменти и народно пеене“. И това 

е началото. Начало, което очертава уникалност на институция, запазила своята иден-

тичност и днес; с една съвременна визия на Арт Академия, обединяваща музика, танци и 

изобразителни изкуства в едно цяло – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 

Катедра „Музикален фолклор“, с включените към нея специалности „Изпълнителско изку-

ство“ (кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене) и „Дирижиране на народни състави“, 

в своята 50-годишна история се доказва като най-престижната „школа“ за академично 

обучение по фолклор, чиито цели са както неговото съхраняване и развитие, така също 

и издигане на фолклорното изкуство до най-високо ниво на професионална подготовка в 

квалифицирането на кадри за изпълнителската и педагогическа практика.



Катедра „Музикален фолклор“ е средище за обучение на изявени таланти в областта 

на фолклора, място за опазване на фолклорното ни наследство, за популяризиране 

на художествените ценности и национална духовна култура. Специалностите към 

катедрата са обособявани във времето последователно като „Народни инструменти 

и народно пеене“; „Ръководство на народни състави“; „Дирижиране на народни съста-

ви“; „Инструментално изкуство“. Днес са структурирани в две направления: „Изпъл-

нителско изкуство“ и „Дирижиране на народни състави“. Студентите се обучават в 

акредитираните специалности в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ в 

направление „Музикално и танцово изкуство“. 

Освен изучаването на специален предмет – народно пеене или народни инструменти, 

в учебния план са включени още дисциплини (в две категории): І. Задължителни дис-

циплини: музикално-теоретични, музикално-практически и педагогически дисциплини; 

ІІ. Избираеми дисциплини. За цялостната музикално-теоретична и практическа под-

готовка на студентите към катедрата са привлечени изявени и ерудирани педагоги-

чески специалисти и творци, автори на специализирана литература за обучението 

по народни инструменти и народно пеене, на публикации, монографии, експерти със 

защитени академични длъжности и научни степени. 

Сред първите преподаватели, които поставят основите и чертаят пътя, по който 

се развива обучението в катедрата и на които дължим признателност и днес са: 

Тодор Прашанов, проф. Николай Стойков, проф. Милчо Василев, проф. д-р Тодор Киров, 

проф. Анка Кушлева, проф. д-р Любен Досев, доц. Мария Стоянова, проф. д-р Мария 

Самоковлиева и др. Те съставят първите учебни планове и учебни програми, създават 

учебни пособия, които са включени в обучението и днес. 

Музикално-теоретичните и музикално-практическите дисциплини в специалностите 

към катедра „Музикален фолклор“ са изложени по-долу, групирани в съответните кате-

гории. Имената на преподавателите са представени последователно през годините, 

в хронологичен ред.

Дисциплини в ОКС „Бакалавър“

І. Категория „Задължителни дисциплини”:

1. Музикално-теоретични дисциплини. В това направление се изучават пряко свързаните с 
фолклора области от музикознанието: 

•„Музикален фолклор“ (първоначално „Българска народна музика“) – проф. д-р Мария Само-
ковлиева; доц. д-р Василка Йончева; проф. д. изк. Лозанка Пейчева; доц. д-р Зоя Микова; гл. 
ас. д-р София Русева. 

•„Дешифриране на музикален фолклор“ – проф. д-р Мария Самоковлиева; доц. д-р Василка 
Йончева; доц. Мария Стоянова; доц. д-р Зоя Микова.

•„Българска етнография“ и „История на народното изпълнителско изкуство“ – проф. д-р 
Мария Самоковлиева; доц. д-р Василка Йончева; доц. д-р Зоя Микова.

•„Пеене в народен хор с хорознание“ (Курсов хор) – доц. Стефан Мутафчиев; проф. Василка 
Спасова; доц. Иван Делирадев; проф. Светла Калудова-Станилова; доц. д-р Рада Славин-
ска.

•„Инструментознание“ – проф. Николай Стойков; проф. д.и. Ангел Ангелов; проф. Милчо Василев.

•„Обработка и оркестрация за народни състави“ – проф. Николай Стойков; проф. Милчо 
Василев.

2. Музикално-практически дисциплини:

•„Камерни състави“:

- инструментални – проф. Милчо Василев; хон. преп. Ради Радев; гл. ас. Стоян Пауров; 
гл. ас. д-р Васил Василев.

- вокални – проф. Анка Кушлева; проф. д-р Дора Христова; хон. преп. Ганчо Гавазов.

•„Свирене в народен оркестър“ (курсов оркестър) – ст. преп. Христо Урумов; проф. 
Милчо Василев, хон. преп. Ради Радев, ас. д-р Николай Гурбанов.
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•„Курсов ансамбъл“ – ст. преп. Христо Урумов; проф. Милчо Василев; проф. д-р Любен 
Досев; проф. д-р Костадин Бураджиев.

3. Педагогически дисциплини. Те включват основно:

• „Методика на обучението по народен инструмент/народно пеене“ – проф. Милчо Ва-
силев и проф. Анка Кушлева. 

По-късно дисциплината се разделя на:

•„Методика на обучението на духови инструменти“ – проф. Милчо Василев; проф. д-р 
Любен Досев.

•„Методика на обучение на струнните инструменти“ – проф. д-р Тодор Киров.

•„Методика на обучението по народно пеене“ – проф. д-р Светла Калудова-Станилова.

Групата от дисциплини, свързани с педагогическата практика включва:

•„Педагогическа практика по народен инструмент/народно пеене“. 

Дисциплината се води от преподавателите по специален предмет; всеки от тях пре-
подава съответната педагогическа практика. В годините, както следва:

•по кавал – проф. д-р Любен Досев; гл. ас. д-р Васил Василев.

•по гайда – доц. Мария Стоянова; гл. ас. д-р Иван Георгиев.

•по гъдулка – проф. д-р Тодор Киров; хон. преп. Калин Кирков; ас. Пейо Пеев.

•по тамбура – ст. преп. Александър Костадинов; доц. д-р Владимир Владимиров.

•по народно пеене – проф. Анка Кушлева; гл. ас. Диана Иванова; хон. преп. Елена Владо-
ва-Нора; д-р Ренета Георгиева; проф. д-р Светла Калудова-Станилова; доц. д-р Данка 
Цветкова; доц. д-р Галя Петрова-Киркова.

ІІ. Категория „Избираеми дисциплини“:

•„Академичен народен оркестър“ – ст. преп. Христо Урумов; проф. Милчо Василев; доц. 
д-р Владимир Владимиров.

•„Свирене на партитури“ – в началото дисциплината се води от преподаватели от 
факултет „Музикална педагогика“; гл. ас. Стоян Пауров; доц. д-р Рада Славинска.

•„Свирене в народен оркестър“ (Курсов оркестър) – ст. преп. Христо Урумов; проф. 
Милчо Василев; хон. преп. Ради Радев, ас. д-р Николай Гурбанов.

•„Дирижиране на народен хор от клавир“ – доц. Стефан Мутафчиев; проф. Василка Спа-
сова; доц. Иван Делирадев; проф. д-р Светла Калудова-Станилова, доц. д-р Рада Славин-
ска.

•„Дирижиране на народен оркестър от клавир“ – ст.преп. Христо Урумов; проф. Милчо 
Василев; доц. д-р Владимир Владимиров; доц. д-р Рада Славинска.

•„Пеене в народен хор“ – доц. Стефан Мутафчиев; проф. Василка Спасова; доц. Иван 
Делирадев; доц. д-р Рада Славинска.

Дисциплини в ОКС „Магистър“

І. Категория „Задължителни дисциплини”:

•„Свирене в народен (академичен) оркестър или Пеене в народен (академичен) хор“ – проф. 

Милчо Василев; проф. Василка Спасова; проф. д-р Костадин Бураджиев.

ІІ. Категория: „Избираеми дисциплини”:

•„Изпълнителска практика в щатни състави на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

проф. Милчо Василев; проф. д-р Костадин Бураджиев.

•„Арт-мениджмънт“ – доц. д-р Живка Бушева; проф. д-р Емилия Константинова.



В изложената информация за изучаваните музикално-теоретични и музикал-

но-практически дисциплини от създаването на катедра „Музикален фолклор“ – 

в ретроспекция и до наши дни – се забелязва, че очертаните параметри и ос-

нови на обучението по народни инструменти и народно пеене отстояват във 

времето. Създаден е фундамент с опора в традиции, обуславящи най-добрите 

резултати в теоретичната подготовка и музикално-изпълнителска практика 

за обучението на високо квалифицирани музикални специалисти. 

Всички преподаватели в настоящия момент към катедра „Музикален фолклор“ 

са възпитаници на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Радваща е тенденцията 

за една изключителна приемственост и продължение на създаденото от осно-

ваването на катедра „Музикален фолклор“ до днес. 

Наш дълг е да съхраним и надграждаме във времето създаденото от нашите 

преподаватели и духовни учители, съобразявайки се с новите тенденции и въ-

веждането на иновативните подходи и методи в образователната система, 

новите форми на обучение в дигитална среда и адаптиране към цялостната 

промяна в житейски и творчески аспект. 

Благодарим ви! 

Нека Катедра „Музикален фолклор“ да пребъде във времето и силно да отстоя-

ва чрез дейността си огромното национално богатство, което ни е завещано 

да обичаме, пазим и популяризираме с най-чисти помисли – това е Българският 

фолклор! 

И накрая, но не на последно място, нека си спомним думите на един от доайе-

ните на Катедра „Музикален фолклор“ – проф. Николай Стойков. По повод раз-

криването на фолклорната специалност през 1972 г. във ВМПИ (и респективно 

– на катедрата) той пише, че това е „отправна точка за развитието на това 

изкуство”, а през 2014 г. прави равносметка: „Младите специалисти, изграде-

ни с една солидна академична основа и носители на богат автентичен фолк-

лор, предизвикаха поврат в мисленето на народния музикант. Този музикант с 

инвенция, която навлиза в съприкосновение с образците на световната култу-

ра поновому, осмисли параметрите на съвременното състояние на фолклора.“ 

(Стойков, Н. „Фолклорът и ние българите”. В: „Студии, статии, интервюта.1”. 

Пловдив, 2014, с. 21).

На многая лета!
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Наследството на катедра
„Музикален фолклор“
доц. д-р Рада Славинска

Полагане на основите на академичното обучение на народните музиканти и „разораване на 
фолклорната педагогическа и методическа целина“ – така се започна. 

Половин век градация, натрупване на знания и умения, утвърждаване на фолклорните специ-
алности, доказване пред света – така се продължи. 

Създател на базовия фолклорно-педагогически материален и нематериален фонд на Бълга-
рия. Академичен еталон на обучение във фолклорни специалности. Идеен и практико-при-
ложен съхранител на изпълнителското фолклорно изкуство в многобройните му стилови 
и диалектни измерения. – Това е днес, след 50 години съществуване, катедра „Музикален 
фолклор“ при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Юбилейната годишнина ме провокира да се опитам да синтезирам създаденото във вре-
мето от членовете на катедрата, защото това е реалното „наследство“ за поколенията. 
Задачата се оказа почти невъзможна. Ако преподавателите бяха само педагози – бих ги 
изброила поименно. Ако бяха само изследователи – бих изредила научните им разработки. 
Ако бяха само изпълнители – бих сумирала концертните им изяви и световните сцени, на 
които са концертирали. Ако бяха само композитори – бих разказала за творчеството им. 
Ако бяха само инициатори на събития – бих изредила форумите, начинанията, проектите и 
журиранията, като проявления на тяхната деятелност. Ако бяха само добри хора с възрож-
денска нагласа – бих им направила кратки словесни „портрети“. Но те са всичко това... и 
цялостната панорама на тяхното творческо съществуване в катедра „Музикален фолклор“ 
се оказа огромна, многоцветна, разнопосочна трудноизпълнима мисия, която не може да се 
побере в една статия.

Няма как да бъдат описани хилядите концертни изяви на преподавателите в катедрата 
по сцените на България и света. Неоспоримо е, че тук са работили и работят някои от 
най-именитите фолклорни изпълнители на страната ни. Десетките издадени албуми (CD) 
с техни участия са потвърждение за нивото, продуктивността, моженето на фолклорната 



Научна и учебно-методическа литература, 
създадена от преподаватели в катедра „Музи-
кален фолклор“

1978 – Анастас Дафов: Народно-песенният изпъл-
нителски стил и неговите вокално-педагогически 
проблеми

1983 – Тодор Прашанов: Българският оркестър от 
народни инструменти

1994 – Любен Досев: Методическо ръководство за 
овладяване орнаментиката на Южнотракийския ка-
валджийски стил

1996 – Анка Кушлева: Звукоизвличане и орнаментика 
при народното пеене. Методи за тяхното овладяване 

1999 – Тодор Киров: Еволюция на гъдулката и гъдулко-
вото изпълнителство в България 

2000 – Анка Кушлева: Постановъчни проблеми при 
развитието на гласа на народния певец от детска 
възраст до високия професионализъм. Традиция и 
съвременни тенденции

------ – Иван Делирадев: Проблеми на репертоара на 
народните хорове 

2002 – Светла Калудова-Станилова: Книга „Живот и 
песен”

------ – Рада Славинска: Техника на хоровото дирижира-
не – учебник 

2003 – Тодор Киров: Гъдуларството в Добруджа 1 – 
Малката гъдулка на Добруджа

2004 – Дора Христова: Изкуството на фолклорните 
камерни ансамбли

2005 – Тодор Киров: Основи на обучението по гъдулка

------ – Костадин Бураджиев/ Владимир Владимиров: 
Методика на обучението по тамбура

2006 – Светла Калудова-Станилова: Монография 
„Огреяло ясно слънце“ теоретико-практическо изслед-

ване 

------ – Светла Калудова-Станилова: Студия „За тра-
диционното фолклорно-песенно изпълнителство“ 

------ – Тодор Киров: С песните и спомените за Мита 
Стойчева

2007 – Тодор Киров: Гъдуларството в Добруджа 2 – 
Инструменталната народна музика, изпълнявана на 
малка добруджанска гъдулка

------ – Любен Досев: „Орфеят“ от Ямбол. Житието и 
битието на един кавалджия

------ – Дора Христова: Мистерията на българските 
гласове

------ – Любен Досев: Теоретичен и спектрален анализ 
на орнаментите в традиционната кавалджийска 
практика

2008 – Милчо Василев: Оркестърът от български 
народни инструменти

2009 – Светла Калудова-Станилова: Студия „Непре-
съхващ извор“ (с. Тополи дол – Пазарджишко)

------ – Тодор Киров: Обща методика по струнни народ-
ни инструменти

------ – Рада Славинска: Хронология и характеристика 
на жанра „песен за народен хор”

------ – Тодор Киров: Именити гъдулари – Янко Петров

------ – Тодор Киров: Именити гъдулари – Димитър 
Лавчев

2010 – Костадин Бураджиев: Малка книга за тамбура-
та

2011 – Светла Калудова-Станилова: Методика на 
обучението по народно пеене 

------ – Костадин Бураджиев: Пловдивските композито-
ри и българският музикален фолклор

------ – Костадин Бураджиев: Румен Сираков: Тайните 
на „сиромашкото пиано“

2012 – Светла Калудова-Станилова: Вокалното изку-

колегия. Само като пример ще посоча приблизителния брой концертни изяви с различни състави на 
диригентите – Николай Стойков, Стефан Мутафчиев, Василка Спасова, Милчо Василев, Христо Уру-
мов, Иван Делирадев, Светла Станилова-Калудова, Костадин Бураджиев, Владимир Владимиров, Рада 
Славинска, Николай Гурбанов – работили в катедрата през годините. Общият брой надхвърля 7 000 
– над седем хиляди заявявания по всички точки на планетата на способността на катедрата да раз-
нася славата на българския музикален фолклор и да го заявява пред света. И това са само диригенти-
те. Ако прибавим и соловите изяви на народните певци и инструменталисти, преподавали специален 
предмет през тези 50 години, списъкът се увеличава неимоверно.

По всички тези причини ще изброя само публикуваните цялостни издания, създадени от преподавате-
лите в катедра „Музикален фолклор“ – защото писаното остава. В двата предложени списъка не са 
включени стотиците статии в специализирани издания и научните доклади в различни форуми, не са 
включени неиздадените дисертационни и хабилитационни трудове. И все пак обемът е впечатляващ. 
Зад всяко едно от тези цялостни самостоятелни издания стоят стотици часове труд, усилия, науч-
на и учебно-методическа мисъл, познание, споделен опит на конкретен преподавател. Затова няма да 
ги представя безлично сумирано, а ще ги опиша с имената на техните създатели. 

Тази „панорама“ дава възможност и на онези, които не познават детайлно работата на катедра „Му-
зикален фолклор“, да проследят хронологично научните, педагогически, учебно-методически натрупва-
ния в общата съзидателност на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.
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ство в Родопите – традиция и съвременност

2013 – Николай Гурбанов: Минко Костадинов – майсто-
рът на двугласната гайда

2015 – Владимир Владимиров: Тамбурата – пътеки към 
изпълнителското майсторство

2017 – Любен Досев: Методика на обучението по 
кавал

2018 – Галя Петрова-Киркова: Музикално-фолклорните 
традиции и съвременни тенденции в Добруджанската 
празнична и обичайно-обредна система 

------ – Данка Цветкова: Монография: Мъжкото 
фолклорно изпълнителство в Сливенско – познато и 
непознато

------ – Рада Славинска: Кратък курс по хорознание

------ – Данка Цветкова: Студия: Фолклорното певче-
ско изкуство на Пазарджишко 

------ – Данка Цветкова: Студия: Локалната проява 
на Пазарджишкия фолклорно-певчески стил в селата 
Беловица, Любен и Драгомир

2019 – Васил Василев: Характерни особености на 
съвременното кавалджийско изпълнителско изкуство 

------ – Рада Славинска: Предпоставки за възникване 
на жанра „песен за народен хор”

------ – Любен Досев: Малка книга за кавалджиите в 
България

2020 – Костадин Бураджиев/ Любен Досев: Игнат 
Куков: Моите щастливи години с музиката и с там-
бурата

2021 – Васил Василев: Кавалът в българската музи-
кална практика

2021 – Милчо Василев: Ръководство по обработка 
и оркестрация за оркестър от български народни 
инструменти

2022 – Рада Славинска: Я, помълчете – биографична 
монография за Красимир Кюркчийски

------ – Иван Георгиев: Непостижимия звук на гайдата 
– биографична монография за Никола Атанасов

------ – Рада Славинска: Песните на Красимир Кюркчий-
ски за народен хор – специфика и значимост

Пособия в обучението, създадени от преподаватели 
в катедра „Музикален фолклор“

1973 – Тодор Прашанов: Леки народни мелодии и хора 
за ученически оркестър от народни инструменти

1974 – Тодор Прашанов: Солови хора и ръченици със съ-
провод из репертоара на изтъкнати народни инстру-
менталисти

------ – Асен Диамандиев: Вокализи за народни певици 
и певци 

------ – Тодор Прашанов: Солови народни песни със съ-
провод на пиано из репертоара на изтъкнати народни 
певици и певци 

------ – Тодор Прашанов: Начална школа по гъдулка 

------ – Тодор Прашанов: Начална школа за гайда

1975 – Асен Диамандиев: Христоматия за народни 
хорове и ансамбли

------ – Цветана Чифчиева и Василка Имандиева: Соло-
ви народни песни със съпровод на пиано

------ – Тодор Прашанов: Начална пкола по тамбура

1975 – Николай Стойков: Солови народни песни със 
съпровод на народен оркестър

1977 – Василка Имандиева/ Стефан Мутафчиев: Песни 
за смесен народен хор

------ – Николай Стойков: Пиеси за народен оркестър, св. 1

------ – Василка Спасова: Сборник песни за народен хор 
по „Техника на дирижирането”

------ – Николай Стойков: Концертино за гъдулка и 
народен оркестър

1978 – Николай Стойков: Концертино за гайда и наро-
ден оркестър 



1979 – Николай Стойков: Етюди за български народни 
инструменти

1980 – Василка Спасова: Песни за народен хор

1981 – Василка Имандиева: Песни за смесен народен хор

------ – Николай Стойков: Ансамблови пиеси за тамбу-
ра, ч. III

1981 – Николай Стойков: Концертни пиеси за кавал и 
народен оркестър

1982 – Николай Стойков: Ансамблови пиеси за 
кавал 

1983 – Тодор Киров: Гами и технически упражне-
ния за гъдулка I част

------ – Василка Спасова: Песни за мъжки и женски 
народен хор

------ – Янка Денчева/ Мария Червенлиева: Пиеси 
за тамбура и пиано

1984 – Анка и Стефка Кушлеви: Вокализи за на-
родни певици и певци 

------ – Тодор Киров: Етюди за гъдулка I част

------ – Николай Стойков/ Милчо Василев: Етюди 
за кавал и гайда

------ – Николай Стойков: Камерни ансамбли за 
глас и народни инструменти

1986 – Тодор Киров: Етюди за гъдулка II част

------ – Милчо Василев/ Любен Досев: Пиеси за 
кавал със съпровод на пиано

1987 – Анка и Стефка Кушлеви: Народни песни 
със съпровод на пиано

------ – Тодор Киров: Гами и технически упражне-
ния за гъдулка II част 

1988 – Николай Стойков/ Тодор Киров: Пиеси за 
гъдулка със съпровод на пиано

------ – Николай Стойков/ Тодор Киров: Автентич-
ни мелодии за народни инструменти

1989 – Тодор Киров: Технически упражнения за 
гъдулка

------ – Иван Делирадев: Христоматия за народен 
хор, т. I

1990 – Анка и Стефка Кушлеви: Вокални камерни 
народни ансамбли

1991 – Тодор Киров: Пиеси за гъдулка

------ – Тодор Киров/ Тодор Кортелев: Етюди за 
тамбура

1993 – Иван Делирадев: Христоматия за народен 
хор, т. II

1994 – Тодор Киров: Школа за гъдулка

------ – Иван Делирадев: Христоматия за народен 
хор, т. III

1999 – Иван Делирадев: Христоматия за народен 
хор (ансамблови творби), т. IV

2001 – Диана Иванова: Солови народни песни със 
съпровод на пиано 

2002 – Анка Кушлева: Солови народни песни със 
съпровод на пиано

2003 – Любен Досев: Народни песни с клавирен 
съпровод 

------ – Тодор Киров: Български музикален фолклор 
представен от Тодор Киров I част 

------ – Стоян Пауров: Сън сънувах – солови народ-
ни песни със съпровод на пиано, I и II част 

------ – Зоя Микова: Дъх от Плевенско – солови 
народни песни със съпровод на пиано 

2004 – Николай Балабанов: Юначе лудо и младо

------ – Тодор Киров: Български музикален фолклор 
представен от Тодор Киров, II част 

------ – Костадин Бураджиев: Солови пиеси за 
тамбура, I част

2004 – Диана Иванова: Запели ми са млади момци 
– солови народни песни с клавирен съпровод (за 
мъжки глас), част I

2005 – Тодор Киров: Български музикален фолклор 
представен от Тодор Киров, III част 

------ – Владимир Владимиров: Пиеси за тамбура и 
пиано, I част 

------ – Стоян Пауров: Ансамблови пиеси за бъл-
гарски народни инструменти

2006 – Данка Цветкова: Песен синор няма 

------ – Красимир Рачев: Изкуството на гайдата

------ – Данка Цветкова: Народни песни от Пазар-
джишко 

------ – Ренета Георгиева: Популярни народни 
песни със съпровод на пиано – Тракия, I част

------ – Дарина Славчева: 22 солови тракийски 
песни със съпровод на пиано

------ – Тодор Киров: Пиеси от популярни изпълни-
тели на гъдулка 

------ – Владимир Величков: Пиеси за кавал и пиано

------ – Тодор Киров: Пиеси за гъдулка и пиано, I 
част

2007 – Тодор Киров: Пиеси за гъдулка и пиано, II 
част

------ – Любен Досев: Автентични мелодии за 
кавал

------ – Тодор Киров: Пиеси за гъдулка и пиано, III 
част

2008 – Дарина Славчева: Солови тракийски песни 
със съпровод на пиано 
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------ – Мария Стоянова/ Иван Георгиев: Пиеси за 
гайда с клавирен съпровод 

2009 – Светла Калудова-Станилова: Солови на-
родни песни с клавирен съпровод 

------ – Елена Владова: Любе, любе… 

------ – Любен Досев: Средногорски народни песни 
„Из репертоара на народната певица Тинка Ней-
чева“

------ – Костадин Бураджиев: 40 песни за народен 
хор

------ – Костадин Бураджиев: Пиеси за народен хор 
и оркестър

2011 – Владимир Владимиров: Пиеси за тамбура и 
пиано, II част

------ – Любен Досев: Пиеси за кавал със съпровод 
на народен оркестър

------ – Любен Досев: Пиеси за кавал със съпровод 
на народен оркестър из репертоара на кавалджи-
ята Георги Иванов 

2012 – Костадин Бураджиев: Песни от равнината 
– Добруджански народни песни с клавирен съпро-
вод 

------ – Костадин Бураджиев: Орфееви цветя 

2013 – Галя Петрова-Киркова: Миличка ми е До-
бруджа 

------ – Николай Гурбанов: Народни песни с клави-
рен съпровод (2013)

------ – Рада Славинска: Творчеството на Николай 
Кауфман – Български народни песни за камерни 
състави – I част 

------ – Костадин Бураджиев: Солови пиеси за 
тамбура и пиано

------ – Николай Гурбанов: Народни песни с клави-
рен съпровод

------ – Костадин Бураджиев: Пиеси за народни 
инструменти и пиано

2014 – Рада Славинска: Творчеството на Николай 
Кауфман – Български народни песни за камерни 
състави – II част

------ – Дора Христова: Пиеси за вокални камерни 
ансамбли 

2015 – Костадин Бураджиев: Фолклорни ескизи I 

------ – Светла Калудова-Станилова: Популярни 
родопски песни

------ – Владимир Владимиров: Солови пиеси и 
етюди за тамбура

------ – Николай Гурбанов: Песни за народен хор от 
съвременни автори  

2016 – Данка Цветкова: Народни песни от Шоплу-
ка с клавирен съпровод, I част 

------ – Галя Петрова-Киркова: Вила се’й лоза… – 
Добруджански народни песни

------ – Костадин Бураджиев/ Николай Гурбанов: 
Пиеси за народен оркестър

2017 – Данка Цветкова: Дено са солзи капали, 
тамо са песни никнали – народни песни с клави-
рен съпровод 

------ – Николай Балабанов: А бре юначе, каматно 

2018 – Рада Славинска: 30 песни за смесен наро-
ден хор в помощ на учебния процес

------ – Рада Славинска: 20 песни за мъжки наро-
ден хор в помощ на учебния процес

2021 – Костадин Бураджиев: Фолклорни ескизи II 



Васил Василев и 
книгата му за медения кавал 
проф. д.н. Венцислав Димов

Е
дна нова книга осветява емблематичен за българската традиция и култура музикален 

инструмент. Авторът Васил Василев се насочва към кавала и ключовата му роля в 

инструменталната традиция в българския фолклор неслучайно. Той е един от изявени-

те съвременни кавалджии с доказани умения по пресътворяването на различни технико-из-

пълнителски похвати, стилове и репертоари. От години участва в пресътворяването на 

тази традиция като солист-музикант, кавалджия с високо оценени концертни и студийни 

изяви, преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Наследил е мисията да служи на 

кавала като родова традиция и дълг да продължи поколения изтъкнати майстори: внук е на 

тракийския кавалджия Васил Милев от с. Синапово, Елховско, който изявява таланта си в 

Пловдив, като солист на Ансамбъла за народни песни в Пловдив, основан от Асен Диаманди-

ев; син е на Милчо Василев – кавалджия, композитор, диригент, автор на книги за народния 

оркестър и кавалджийския репертоар, дългогодишен ректор на Академията за музикално, 

танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив.

Монографията „Кавалът в българската музикална практика“ е плод на 

дългогодишен труд, опит, умение и знания, натрупани в професионалната 

ми педагогическа и творческа дейност. Авторът организира изложението 

си в раздели за кавала и развитието на българската народна и инструмен-

тална музика, за кавалджиите и ролята им за развитието на инструмен-

тална народна музика, за употребата на кавала в камерните групи за на-

родна музика, за употребата на кавала в съвременния оркестър за народна 

музика. В монографията са включени десетки нотни примери, източниците 

показват висока осведоменост и компетентност. Книгата осветява 

кавала многопосочно. От една страна – музиката, „мелодиите за кавал“ и 

тяхната роля и развитие в българската народна инструментална музика. 

От друга – инструментално-изпълнителските стилове в различните фол-

клорни области и техните характеристики, вникването в които води до 

изводи за доминацията и „влиянието на Тракийско-Странджанския инстру-

ментално-изпълнителски стил“ върху общата картина на кавалджийския 

стил в съвременна България. От трета, като резултат от собствена 

професионална и педагогическа практика като музикант – солист, оркес-

трант, преподавател, Василев стига до важни изводи за употребата на 

кавала в камерните групи за народна музика и в съвременния оркестър за 
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народна музика. Приносите на автора 

са в това уникално за него съчета-

ние на родова традиция и съзнате-

лен избор; на музикантски умения и 

преподавателски практики; на поглед 

отвътре (в музиката и традицията) 

и дистанциран прочит отвън (зна-

нието за нея, функционирането є  в 

нови и различни културни контексти). 

Затова тази книга е ценна – тя за-

пълва празнина в знанието за кавала 

в традицията и в съвременната бъл-

гарска музикална практика, предлага 

едновременно задълбочен и широк 

поглед върху процеси от последните 

няколко десетилетия, които бележат 

сложната картина на динамиката на 

музикалната традиция в съвременна-

та българска култура.

О
т такъв поглед имаме нужда. Стъпил на раменете на надарени предходници и ос-

ъзнаващи заветите на традицията майстори, Васил Василев с тази книга доказва, 

че е един от тях. С книгата си отдава дължимото на „медения кавал“, който оглася 

и бита, и празника, и мита, и ритуалната идентичност на българина. Кавалът, с който 

овчарите могат да омагьосват самодиви, а митичните герои на коледните песни („Напред 

върви Свети Петър, в лява ръка с меден кавал“ – се пее в една коледна песен) да вършат 

чудеса. Кавалът, с който калушарите играят магическите си танци, извършват шаманско-

то си пътешествие и целебните си ритуали. Кавалът, с който като фалически символ за-

месват ритуалния сватбен хляб и като спътник и мамник на душата изпращат мъртвите 

с кавалджийско оплакване. Кавалът, през който ни говори традицията и с „песни юнашки, 

хайдушки“, както е в Ботевата поезия. Кавалът, без който няма нито камерен, нито голям 

оркестър с народни инструменти в подмладената ни българска традиция. 



СТЕФАН 
МУТАФЧИЕВ 
(1942-1997)

проф. д-р Костадин Бураджиев

Т
ази година катедра „Музикален фолклор“ навършва 50 години от своето създава-

не. През всички тези години в нея са работили изключителни преподаватели по 

народни инструменти и народно пеене, композитори и диригенти. Сред плеядата 

прекрасни професионалисти ярко блести името на композитора и диригента доц. Сте-

фан Мутафчиев.

Да пиша за този талантлив творец, мой преподавател и приятел, е лесно и много 

трудно. Познанството ни постепенно прерасна в дългогодишно истинско семейно прия-

телство продължило до неговата кончина.

Никога не мога да забравя уроците, творческите ни срещи, безкрайните ни разгово-

ри, обсъждането на нови творчески сполуки.

Стефан Мутафчиев обичаше и ценеше своите студенти. И се вълнуваше от твор-

ческите им изяви. Един такъв случай завинаги ще остане в съзнанието ми. През далеч-

ната 1986 г. в Толбухин (сега Добрич) се провеждаше ежегоден форум, под егидата на 

Община Добрич и Съюза на българските композитори, на който се представяха произ-

ведения на членове на СБК. Този форум беше и моята първа публична сценична изява с 

хора на Ансамбъл „Добруджа“. Песента, която представихме, беше неговата „Листни се 

горо“. Стефан през цялото време се вълнуваше, макар на репетицията да беше останал 

доволен от изпълнението. Преди да изляза на сцената постоянно ме оглеждаше – оп-

равяше ми ръкавелите, папийонката, смокинга. Не седна при другите композитори и 

представители на местната власт, а до края на нашето изпълнение стоя зад кулисите, 

вълнувайки се за моето представяне.

След това лирично отклонение е редно да се напишат и някои повече или по-малко 

известни факти от биографията и творчеството на Стефан Мутафчиев (информация 

за новите поколения студенти и колеги).

Стефан Мутафчиев е роден на 27. 10. 1942 г. в Търговище. Още като ученик във Вар-

ненското музикално училище пише песни, пиеси за обой, флейта и други инструменти. С 

тези първи опити в областта на композицията, контролирани от преподавателя му по 

солфеж Мирчо Мирчев, той участва в концерти на училището. По време на редовната 

си военна служба в Черноморския флот активно работи в областта на музикално-ху-

дожествената самодейност. Завършва БДК със специалност композиция при проф. 

Веселин Стоянов, по-късно е студент и при проф. Парашкев Хаджиев и проф. Димитър 

Тъпков. След дипломирането си четири години работи във Варна като диригент на ор-

кестъра на Ансамбъла на БМФ и инспектор-методист при ОСИК. 

От 1976 г. до смъртта си Стефан Мутафчиев е преподавател по дисциплината 

„Ръководство на народен хор“ във ВМПИ (сега АМТИИ). Под вещото му ръководство са 

обучени редица студенти, реализирали се като диригенти на професионални и любител-

ски народни хорове и оркестри в цялата страна.

По това време му е поверено ръководството на студентския народен хор към ВМПИ, 

с който участва на прегледа „Нова българска музика 76“. Но името му става известно 

с постъпването му като диригент на народния хор при новооснования Ансамбъл „Тракия“ 

(1976). Това дава възможност на младия творец да изяви пълно своя творчески потен-
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циал като диригент и като автор на немалка част от песните и танците в 

първата програма на ансамбъла, представени на Първия преглед на Държавни-

те ансамбли за народни песни и танци в Благоевград (1976). Написаните хоро-

ви творби „Седнало е Гьоре дос”, „Леле Яно”, „Казаци“ и музиката към музикал-

но-танцовите произведения „Тъжачки”, „Овчар и Юда девойка“ стават емблема 

на ансамбъла. 

Като диригент той притежава своеобразна мануална техника. „Вниманието 

му е насочено към смислово-емоционалната страна и всеки момент меките, 

плавни жестове и чупещи се китки на ръцете изискват уж някакъв детайл, 

а всъщност нещо много съществено за цялостната характеристика на пе-

сента”, пише за него В. Кръстев.  Работата на Мутафчиев с народния хор е 

неговата истинска страст. Хорът е неговата творческа лаборатория, там 

той свободно експериментира своите идеи. Търсенията му са както към звука, 

така и към разширяване диапазона на хора. Едни от най-високите теситурно 

песни (до gis2 и h2) са негови – рефлекс от търсене на пределни възможности на 

народния хор. Неслучайно хорът под диригентството на Мутафчиев е определен 

от чуждата преса като „вокален феномен“ и е сочен като един от най-големите 

български хорове. 

Я
рко доказателство за изключителните диригентски по-

стижения на Стефан Мутафчиев са изявите и огромната 

му с звукозаписна дейност с хоровете и оркестрите на 

Ансамбъл „Тракия“ – Пловдив, Ансамбъл „Родопа“ – Смолян, народ-

ния хор при ВМПИ – Пловдив, Ансамбъла за народни песни при 

Българското радио и телевизия, Ансамбъл „Пазарджик“ – Пазар-

джик, хора и оркестъра на СМУ с. Широка лъка.

За значителна част от своите произведения композиторът 

получава престижни наши и международни отличия – Диплом 

и златен медал от VIII-я Европейски радиоконкурс за народна 

музика – Братислава (1977), I-ва награда на СБК за хорови песни 

(1978), I-ва награда на СБК за народна музика (1983), I-ва награда 

за музика за камерен танц (1983), номинация „Грами“ за участи-

ето му като композитор и диригент в поредицата на Марсел 

Селие „Мистерията на българските гласове“ – 3-та част и 

много други.



Трудно може да се отдели диригентската работа на Стефан Мутафчиев от 

неговата композиторска дейност. В началото на творческите си търсения Му-

тафчиев следва пътя начертан от Филип Кутев – внимателно подбира фолклор-

ния материал, отбягва хроматизмите при хармонизиране на народните мелодии, 

постига плавни мелодични линии във втори и трети глас, но по-късно (явно под 

влияние на Красимир Кюркчийски) значително усложнява фактурата и хармонич-

ния език на песните, разширява формата им, използва често полифонични при-

йоми, разширява обема на хора (вследствие на творческите си експерименти 

с пределните възможности на женския народен хор), чрез релефно очертаната 

музикална образност той постига ярки резултати с подбора на материала и 

методите. Към гореказаното ще добавя, че от него научих да търся драматур-

гията във всеки един текст и чрез това да изграждам диригентски всяка една 

песен. Тук ще добавя и един любопитен детайл. През 1991-1992 г. Мутафчиев 

работеше в тясно сътрудничество с ръководения от мен Държавен ансамбъл 

за народни песни и танци „Добруджа“ – Добрич. Преди години, на прегледа „Нова 

българска музика ‘84“ бях силно впечатлен от неговата творба „Еркечки ритми”. 

Силна и въздействаща музика. С хореографа на ансамбъла Здравко Даскалов 

бяхме единодушни, че искаме да създадем музикално-танцова картина по тази 

музика. В задушевен разговор с композитора етнографът на ансамбъла Стоян 

Маринов сподели, че знае историята на създаването на песента „Юнак през 

гора вървеше, вързана мома водеше, вързана и окована”. Мутафчиев толкова се 

„запали“ по идеята и драматургията на песента, че дописа своята музика, като 

добави въведение и финал, силно драматични и разтърсващи

Обработките на Стефан Мутафчиев носят печата на зряло и внушително 

авторско присъствие – името му се свързва с едни от най-самобитните и ярки 

примери в тази област, породени от задълбочено вникване във фолклорните 

образци и предопределящи трайни естетически внушения. Оркестрациите на 

инструменталните му пиеси са много пестеливи и въпреки това фактурата им 

е много свежа и прозрачна. Той никога не злоупотребява с масови „tutti“ и използ-

ва пълните възможности на щрайха и хоралите в духовите инструменти.

В периода 1977-84 г. Стефан Мутафчиев е консултант на Държавен ансамбъл 

„Родопа”, а през 1983 г. оглавява ръководството на Ансамбъла за народни песни 

при Българското национално радио.

От началото на 1989 г. до смъртта си през 1997 г. Стефан Мутафчиев е 

Главен художествен ръководител на Ансамбъл „Тракия”. Тук вече изцяло се изявя-

ва огромният му талант на композитор и диригент. Премиерната програма на 

ансамбъла „Картини от Стария Пловдив“ е нещо ново и неочаквано за публика-

та. Един истински фолклорен театър. Интересните композиторски хрумвания, 

новите музикални идеи и неподправен хумор правят спектакъла уникален. 

 В периода 1990-1993 г., с хора на ансамбъл „Тракия”, Стефан Мутафчиев осъ-

ществява мащабна концертна дейност във Франция и Швейцария, постигайки 

феноменалните успехи с хора в зала „Олимпия“ в Париж, на „Гранд Микс”, на фес-

тивала „Гласовете на Европа”, запис на музиката за филма „В кръга на Първия“ 

по Солженицин. 

Освен в сферата на фолклорната музика Стефан Мутафчиев има успехи и 

в класическия жанр. Композициите му „Симфония за морето“ (за двама четци и 

симфоничен оркестър), „Балада за войните на Самуила“ (за смесен хор, две пи-

ана и ударни), „Соната за цигулка и пиано“ са само част от неговите творчески 

търсения.
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Спомен за една искрена усмивка
доц. д-р Рада Славинска

В
инаги усмихнат, винаги позитивен, винаги настроен да помогне и да сподели опит 

и знание, зареден със свои и чужди истории от живота, обичащ преподавател-

ската професия и студентите, влюбен в народното творчество – и словесно, и 

музикално, и танцово, детайлен и задълбочен познавач на обработения фолклор, събрал 

диригентския си опит по най-трънливия път на работа със самодейни колективи – 

това са само няколко щриха от слънчевата природа на доцент Иван Делирадев. Обичан 

и от студентите, и от колегите, Делирадев съчетаваше компетентност – без да я 

афишира агресивно; огромно знание – деликатно ненатрапвано, но предлагано в помощ 

на хората; технически и компютърни умения – постоянно предоставяни на разположе-

ние на „съучастниците в педагогическото дело“; душевна ведрина – озаряваща всички и 

всичко около него. 

Ако беше все още сред нас, щеше да се включи абсолютно всеотдайно и раздаващо се 

в отразяването на Юбилейната годишнина на катедра „Музикален фолклор“. И самият 

той щеше да е юбиляр. Тази година се навършват 80 години от неговото рождение. И 

сигурно щеше да събере десетки випуски да пеят заедно с него. А те щяха да дойдат, 

за да уважат „учителя“, както го наричаха. Щяха да дойдат, за да му благодарят за на-

ученото и за прекрасните спомени. Щяха да дойдат, за да се посмеят заедно и заради 

топлината на споделените си младости. Щяха да дойдат, за да го „дръпнат за пеша“ и 

да послушат гальовните обръщения „чедо“, „девойче“, „младежо“. Щяха да дойдат, за да 

ги похвали за постиженията, които ревниво следеше и с които от сърце се гордееше... 

Познавах го 40 години. Двадесет и шест от тях работихме рамо до рамо в екип. Той 

беше мой ментор и приятел, беше човек, от когото се учех непрекъснато.

Малцина знаят за трудния път на неговото житейско израстване. Останал без баща 

в крехка детска възраст, Делирадев нарамва акордеона още 13-годишен и тръгва да 

изкарва трудните пари на сватбарското свирене – за да помогне на семейството да 

преодолее истинския глад на мъчителните следвоенни години и национализацията на 

семейното имущество. Както той самият казваше: „Няма работа, която да не съм 
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пробвал – сватбарски музикант, преподавател по акордеон, инструктор по плува-

не, автомобилен състезател, лаборант, фотограф, диригент на народни хорове, 

таксиметров шофьор, „тръбач“, снабдител, „разкладчик“, компютърен специалист... 

Толкова много неща съм се научил да правя, толкова много неща съм научил от жи-

вота, че никой не може да ми вдигне хляба нависоко. Но от всичко най-много обичам 

фолклора и работата с младите хора.“

Роден през 1942 г. в Чирпан, Иван Делирадев попада в полезрението на видния акор-

деонен капацитет Веселин Джанкардашлийски още в ранна детска възраст. Малко 

по малко акордеонът за него се превръща в страст, доживотна любов, средство за 

препитание, пряката връзка с голямата музика. Ранното му заболяване от тубер-

колоза вследствие трудния начин на живот го отклонява от военна повинност и 

го запраща в туберколозната болница-санаториум в Радунци, където се запознава 

с изключителни ерудити и литературни ценители в лицето на лекарския колектив. 

Променя се цялостния му мироглед. Започва усилено самостоятелно доограмотя-

ване. След излекуването започва работа в Детската музикална школа в Чирпан, 

приема да дирижира и ръководи самодейните народни хорове в няколко села (както 

той казваше: „в Чирпано-старозагорската яка“) и в Стара Загора, посещава раз-

лични квалификационни курсове по дирижиране и хорознание при Георги Делиганев, 

Димитър Русков, Самуел Видас. Стотиците концерти и призови места в Градски 

и областни прегледи на художествената самодейност утвърждават името му на 

високо стойностен музикант. Спечелва уважението, признанието и приятелство-

то на такива колоси в сферата на фолклорната хорова музика като Филип Кутев, 

Николай Кауфман, Кирил Стефанов, Иван Вълев, Петър Крумов, Стоян Гагов, Стефан 

Мутафчиев, Кирил Тодоров...

Иван Делирадев е единственият преподавател в катедра „Музикален фолклор“, за-

вършил висшето си образование след своето утвърждаване на българската сцена. 

За него получаването на академично знание и компетентност, както и надгражда-

нето на професионализма бяха осмислено зряло решение и той запази уважението 

си към университетската институция до последния си дъх. Забелязан от Асен Ди-

мандиев като изключително интересуващ се и способен студент (десетина години 

по-голям от останалите), той е привлечен като хоноруван преподавател във ВМПИ. 

Първоначално колегията използва огромните му познания в областта на техниката 

и в продължение на няколко години Делирадев преподава ТСО (технически средства 
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за обучение) във всички специалности. След успешно издържан конкурс за преподавател по 

Ръководство на народен хор, през 1984 г. е назначен на щат. Така той преподава в про-

дължение на повече от три десетилетия дисциплините „Дирижиране на народен хор от 

клавир“, „Дирижиране на народен хор“ и „Курсов хор“. Същевременно, обаче, страстта му 

към съвременната техника не угасва. Той е най-големият радетел на дигитализацията в 

АМТИ, първият компютърен програмист в музикантската гилдия, създателят на първото 

компютърно нотно издателство в България, създател на първата компютърна програма 

за търсене на репертоар в помощ на обучението на диригентите в специалност „Дири-

жиране на народни състави“, основен инициатор на създаването на компютърната мрежа 

на академията... и то във времето, когато никой не вярваше в бъдещето на компютрите.

Позволявам си да разкажа накратко някои биографични факти от живота на Иван Дели-

радев по една простичка причина. Досега за него няма публикуван дори ред и никой, инте-

ресуващ се от неговия живот, няма откъде да получи информация. А всъщност за кате-

драта и за уникалната специалност „Дирижиране на народни състави“ това е човекът, 

създал основната и базова литература за обучението на бъдещите диригенти. Неговият 

публикуван хабилитационен труд „Проблеми на репертоара на народните хорове“ и досе-

га – двадесет и две години след издаването си – е настолна книга за обучаващите се в 

трудното изкуство на диригента на народен хор. В труда е събран опитът и познанието 

на диригент, занимаващ се от 40 години с осмисляне на жанра „обработка“ и на събития-

та в него. А четирите тома на „Христоматия за народен хор“ са изключително постиже-

ние и до момента. На базата на повече от 8000 публикувани в поредицата „Народни хоро-

ве и ансамбли“ обработени народни песни, Иван Делирадев успява да създаде изумително 

задълбочен капитален учебно-методически труд, отговарящ на всички изисквания за 

ХРИСТОМАТИЯ – като учебно помагало, обезпечаващо петгодишен курс на обучение с все-

възможни песенни единици, обхващащо всички възможни диригентски метроритмически, 

темпови, мануални, интерпретационни казуси, с препратки към още 280 песни. Подобни 

основополагащи кардинално обемни издания са дело на големи творчески колективи и плод 

на дългогодишни терзания. А тази първостепенна четиритомна хорова литература бе 

дело на един-единствен човек, на десетилетията търсене, експериментиране, убеденост. 

Единственото удовлетворение за него самия беше скромното: „Това са най-ползваните в 

Академията библиотечни единици. От употреба чак са взели да се разпадат. Какво по-го-

лямо признание за смисъла на съществуването ти и на труда ти?“ 

И онази незабравима искрена усмивка – усмивката на Иван Делирадев.
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Снимки: архив на катедра Музикален фолклор
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