
От 17 до 21 октомври в Държавна опера Бургас се състоя първото издание на 
конкурса за млади оперни певци "Стоян Попов". Явиха се 46 певци от 
Австрия, България, Кипър, Китай, Полша, Русия, Украйна.  
В първия тур на конкурса всеки трябваше да изпълни задължителна 
бъбгарска песен или ария и ария от опера на славянски композитор. Имаше 
абсолютно стандартно избиране на най-лесното - например поредица от 
Ленски, Алеко, Русалка, Лиза, "Вино пия", но имаше и много интересни 
търсения като арии от "Крал Рогер" на Шимановски, "Страшният двор" на 
Монюшко, "Откраднато щастие" Майтус, "Тарас Булба" от Лисенко, "Бунтовна 
песен" на Г. Златев-Черкин, както и песни от Ив. Маринов, Ал. Текелиев, Р. 
Бояджиев. 
След първия тур журито избра състезанието да продължат 24 певци. По 
регламент те трябваше да изпълнят ария от опера на Джузепе Верди и още 
една ария по избор, но различна от тази представена на Първия тур.  
Туровете бяха в безплатен вход за публиката, която аплодираше и 
окуражаваше младите певци. 
След втория тур имаше един ден почивка, за да може да се подготви 
тържествената вечер. 
Вечерта на 21‐ви октомври - рожденият ден на големия български баритон 
със световна слава - Стоян Попов, патрон на Първия национален конкурс за 
млади оперни певци "Стоян Попов", бе не само под знака на празничност, 
тържественост и изключителност. 
Едно проектирано в мечтата на доц. Александър Текелиев събитие се 
осъществи - в точния момент, акумулирал енергията на приемствеността в 
изкуството - за да го има, в неговата висша чиста форма, като пътеводител, 
коректив и източник на смисъл и духовен растеж. 
Маестро Стоян Попов е сред плеядата светли личности, които продължават 
духовния си път, проправяйки нови писти за развитие на неговите 
последователи. 
Присъстващите в залата на Бургаската опера имаха привилегията да чуят 
запис на видеостена на изключително въздействащото изпълнение на 
маестро Стоян Попов на Te Deum из операта "Тоска" от Джакомо Пучини. 
Записът е от същата сцена, която е домакин на събитието в негова чест и е по 
случай 70‐годишнината му, като изпълнението е под диригентската палка на 
Михаил Ангелов. 
Доц. Текелиев, който е бил ученик на именития Маестро, не скри вълнението 
си при откриването на престижния форум - галата на лауреатите на конкурса, 
като подчерта, че е щастлив от реализирането на една дългогодишна мечта. 



Председателят на журито - маестро Калуди Калудов, поздрави финалистите в 
оспорваната конкурсна програма, в която 46 млади оперни изпълнители от 8 
държави показаха комплексни качества и завидно майсторство. 
Водеща на тържествената гала бе известната и обичана актриса Гергана 
Стоянова. . 
Дипломи и цветя бяха поднесени на щастливите призьори от Калуди Калудов 
- председател на авторитетното жури, Стефка Минева - оперна певица със 
световна кариера, Огнян Драганов - оперен режисьор, директор на Държавна 
опера Стара Загора, Йорданка Ананиева - заместник‐кмет на Община Бургас, 
с чието партньорство се проведе конкурсът, Светлана Димитрова - дъщеря на 
маестро Стоян Попов, проф. д-р Григор Паликаров - един от най‐успешните 
български диригенти, главен художествен ръководител на Симфоничен 
оркестър - Пазарджик, доц. Александър Текелиев - оперен режисьор, 
директор на Държавна Опера Бургас. 
Като своеобразен поклон пред светлата памет на Стоян Попов, оставил 
значима диря в съвременното културно пространство, бе тържественият 
концерт на лауреатите - забележителни оперни певци от България, Украйна, 
Китай и Полша. 
Осезаем бе не само техният талант, стабилна подготовка и професионално 
отношение към високото ниво на форума. А и искрената радост, че са част от 
събитие, което постави едно успешно начало. 
Адмирации и за чудесното изпълнение на музикантите на Държавна опера - 
Бургас, които бяха впечатляващо обединени в изграждането на великолепно 
то звучене на произведенията.  
В програмата прозвучаха: 
- Увертюра на операта „Луиза Милер“ от Джузепе Верди; 
- Ария на Леонора от първо действие на операта „Трубадур“ от Джузепе 
Верди в изпълнение на Гергана Георгиева – България. 
- Ария на Каварадоси от трето действие на операта „Тоска“ от Джакомо 
Пучини изпълни Емил Павлов – България 
- Ария на Семирамида от едноименната опера на Джоакино Росини  в 
изпълнение на Румяна Костова – България. 
- Ария на Леонора от Четвърто действие на операта „Силата на Съдбата“ от 
Джузепе Верди изпълнена от Ю Тинг – Китай. 
- Ария на Фиордилиджи из операта „Така правят всички“ от Волфганг Амадеус 
Моцарт в изпълнение на Виктория Мелник – Украйна; 
- Сцена и ария на Родриго из операта „Дон Карлос“ от Джузепе Верди 
представи Юрий Григораш – Украйна; 



- Ария на Графа из операта „Сватбата на Фигаро“ от Волфганг Амадеус 
Моцарт в изпълнение на Дзан Юнян – Китай; 
- Ария на Далила от Трето действие на операта „Самсон и Далила“ от Камий 
Сен-Санс изпълни Йоана Кадийска; 
- Ария на Ренато из Трето действие на операта „Бал с маски“ от Джузепе 
Верди в изпълнение на Матеуш Михаловски – Полша. 
Публиката реагира с възторжени аплаузи - напълно заслужено, след всяко от 
изпълненията на лауратите. И заслужи бис - бравурна кода на вечерта бе 
емблематичната "Наздравица" из операта "Травиата" от Джузепе Верди, в 
изпълнение на маестро Калуди Калудов и всички участници в галаконцерта. 
Усещането за бляскава празничност бе пълно! 
В края на вечерта, която несъмнено ще остане в аналите като блестящ финал 
на едно от значимите събития в културния живот на Бургас, бяха поднесени 
цветни поздрави от името на проф. Мария Нейкова, областен управител на 
Област Бургас, Димитър Николов, кмет на Община Бургас, и проф. Магдалена 
Миткова, ректор на Университет "Проф. д‐р Асен Златаров" - гр. Бургас. 
Мащабното събитие се осъществи със съдействието на Община Бургас, която 
осигури половината от наградния фонд за лауреатите. Проектът, по който се 
реализира конкурсът, е финансиран от Национален фонд „Култура" по 
програма "Подкрепа за възстановяване и развитие на държавни, регионални 
и общински културни институти", ще продължи в рамките на една година и 
включва изложба в памет на маестро Стоян Попов, каталог със снимков 
материал от негови изпълнения на наши и световни сцени, честване на 
90‐годишнината от рождението му и др. 
Вечерта завърши с коктейл в изисканото пространство на фоайето на 
Операта, където участници в конкурса, членове на журито и гости имаха 
възможност да споделят впечатления от форума. 
Ето и носителите на награди: 
Жени: 
Първа награда – Йоана Кадийска, България 
Втора награда и участие в спектакъл на Държавна опера – Бургас през сезон 
2023/2024 година – Виктория Мелник, Украйна 
Трета награда – Румяна Костова, България 
Трета награда – Ю Тинг, Китай    
Гергана Георгиева, България  - Специална награда на Държавна опера Стара 
Загора – участие в оперния спектакъл „Евгений Онегин“ 
  
МЪЖЕ 



Първа награда и участие в спектакъл на Държавна опера – Бургас през сезон 
2023/2024 година - Матеуш Михаловски, Полша 
Втора награда - Дзан Юнян, Китай   
Трета награда - Юрий Хрихораш, Украйна   
Емил Павлов – България –  Специална награда на Настоятелството на 
Държавна опера – Стара Загора в размер на 1000 лева. 
 
  


