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НАГРАДА ЗА ПРОФЕСОР МАРИО ХОСЕН,  
ВРЪЧЕНА ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

ЗА ДЕНЯ НА БУДИТЕЛИТЕ – 1.11.2015 ГОДИНА 
 

 
За 19-та поредна година Съюзът на българските музикални и танцови дейци 

(СБМТД) и Classic FM радио присъдиха наградите за ярки върхови постижения в 
музикално-изпълнителското и танцовото изкуство „Кристална лира”. 

Тържествената церемония по връчване на наградите се състоя на 1 ноември 
2015 в залата на Държавен музикален театър при ДМБЦ – София от 19:00 часа. 
Събитието бе част от Календара на културните събития на Столична община за 2015. 
Наградите „Кристална лира” са учредени през 1997 с цел създаване на система за 
обществено отбелязване на ярки върхови постижения в музикално-изпълнителското и 
танцовото изкуство. 

 

 
 
Наградите "КРИСТАЛНА ЛИРА" представляват статуетка и грамота. За 

определяне на номинациите се формират 15 (петнадесет) комисии по жанрове, 
отговарящи на 15-те направления, измежду които ще бъдат наградените. Всяка комисия 
се състои от председател и членове – общо 7 до 9 души. Председателите и членовете на 
жанровите комисии се определят от ръководствата на СБМТД и Класик ФМ радио в 
началото на всеки творчески сезон, за който ще бъдат определяни наградите. 
Съорганизаторът Класик ФМ присъжда награда на публиката, чрез гласуване по 
електронен път. Гласуването за наградата се извършва на сайтовете на СБМТД и 
Класик ФМ радио за посочените от жанровите комисии номинирани кандидати в 
периода 15-30 октомври. Компетентно жури, съставено от авторитетни музикални и 
танцови експерти в 17 различни жанра определя лауреатите. Наградата се присъжда на 
номиниран кандидат, който спечели максимален брой гласове. Заседанието на 
Централната комисия за присъждане на наградите "КРИСТАЛНА ЛИРА" се провеждат 
в деня на обявяването им. Ритуалът по връчване на наградите се извършва в 
тържествена обстановка и по специално разработен сценарий. Средствата необходими 
за цялостната реализация на наградите "КРИСТАЛНА ЛИРА" се набират от 
съорганизатори и спонсори. Министерството на културата на България участва с 
експертна и финансова помощ. 

 
Наградите КРИСТАЛНА ЛИРА в областта на музикалните и танцовите изкуства 

в България имат статута на Оскарите в киното и Икарите в театъра. Всяка година 
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Съюзът на музикалните и танцови дейци и Радио Класик ФМ дават тази висока и 
престижна на най-добрите, най-изявените, най-активните – тези които променят 
културата, обществото, които чертаят новите тенденции, влияят на публиките.  

През 2014-та година (9.10.2014) Столичният общински съвет взема решение за 
учредяването на ежегодна Специална награда, която да се дава на най-изявени творци 
от областта на музикалното и танцово изкуство, за високи постижения в 
изпълнителството. В регламента на наградата се изисква тя да бъде присъждана за 
постижения, които допринасят за културната политика на Столицата ни, за дейности, 
които подпомагат развитието на културата като ключов инструмент за просперитета на 
града. Само тези, които работят София да продължи да се утвърждава като културен 
център, които създават нов тип културни продукти, които насърчават развитието на 
младежкото музикално изпълнителско изкуство и непрекъснато осъществяват политика 
за развитие на публиките и на нови аудитории за висока музика. 

Тази година – младата, но престижна и важна за София, Специална награда бе 
връчена от заместник кмета на Столична община – д-р Тодор Чобанов на професор д-р 
Марио Хосен – преподавател в Нов български университет. Проф. Хосен е активен 
радетел на идеи, реализирането на които водят до приобщаване на българската публика 
към високите ценности на класическата музикална традиция на Европа. 

 

 
 
Това бе най-важната награда, която бе връчена в Деня на будителите. Тя е най-

новата, но и най-високата в областта на музикалното и танцово изкуство, защото се 
дава на творци, които имат особени заслуги за издигането на културната атмосфера в 
столицата ни. Единодушно бе мнението и на Почетното жури, в което бе и Директорът 
на Класик – ФМ радио – Васил Димитров. 

Музиката е най-лесният и достъпен комуникатор. Тя събира, тя вдъхновява, тя 
води, тя подкрепя. Наградата „Кристална лира” е единствена по рода си и чрез своята 
престижност ангажира вниманието на културната общественост в България. В годините 
тази награда се утвърди като една професионална оценка на най-добрите постижения в 
изминалия концертен сезон на музикалното и танцовото изпълнителство, педагогика, 
звуков и медиен дизайн, музикална критика.  

Получавайки статуетката от д-р Чобанов, проф. Марио Хосен каза, че в този 
светъл празник за него е чест и привилегия да получи тази награда и заяви, че ще 
продължи да работи със същия устрем и да защитава престижа на българската 
музикална култура. 



3 

 

 
 
Още в една категория – Млад изпълнител – бе отличена и студентката на Нов 

български университет – Зорница Иларионова. Младата талантлива цигуларка – 
студентка на проф. Хосен – развълнувано благодари от сцената на своите учители и на 
институциите, в които се е обучавала до сега – НМУ „Любомир Пипков, Нов български 
университет и Музикална академия „Рейна София“ в Мадрид, Испания. 
 

 
 

НОМИНИРАНИТЕ за престижното отличие и  
НАГРАДЕНИТЕ във всяка категорията са: 

 
„МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР” 

1. ПФА „Странджа” – Бургас – за празничния третомартенски концерт-спектакъл „Благослов за 
България” на сцената на Държавна опера – Бургас. 

2. НУФИ „Филип Кутев” – Котел – за Grand Prix и Победител с най-много точки на V 
Международен хоров фестивал и конкурс на Истанбул`2015 през месец юли 2015, получена от 
Оркестъра за народна музика при училището с диригент Цветан Георгиев; за полученото І място 
и купа в категория „Традиционна фолклорна музика (пеене)” от Вокалната група за народно 
пеене при училището с диригент Димитринка Динева. 

НАГРАДЕН – ПФА „Странджа” – Бургас 
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„ТАНЦОВ ФОЛКЛОР” 
1. Ансамбъл „Чинари” – за спектакъла „Траките”, премиерата на който се състоя на 27 ноември 

2014 г. в зала 1 на НДК. 
2. Николай Несторов – главен художествен ръководител на ФТА „София-6”и ДФТА „Искрица” – 

за Първо място в Столичен фестивал на танцовото изкуство „Въображение в ритъм” София 2015. 
НАГРАДЕН – Николай Несторов 

 
„БАЛЕТНО ИЗКУСТВО” 

1. Екип на балет „Арабеск” в състав: хореограф Боряна Сечанова, сценограф и костюми Никола 
Налбантов, диригент Пламен Джуров, с участието на Цветана Бандаловска, Евелина Христова, 
Даниела Димитрова – за спектакъла „Пандора” по музика на Пол ван Брюхе и Петър Дундаков 
през сезон 2014/2015. 

2. Балет на Държавна опера-Русе – за балетния спектакъл „Откровения”, поставен по повод 
Международния ден на балета и посветен на съвременната хореография на 29 април 2015 в Русе. 

НАГРАДЕН – Екип на балет „Арабеск” 
 
„ДЖАЗ” 

1. Теодосий Спасов – за цялостната му концертна дейност, включително участията му във 
фестивали като „Варненско лято” и „Жълтите павета”. 

2. Марио Станчев – за албума „Есенни листа в София”, записан с участието на Христо Йоцов и 
Димитър Карамфилов и представен на поредица от концерти в София и Варна, както и за албума 
„Фолклор и джаз", записан на живо с Веселин Койчев, Васил Василев и ръководения от 
Костадин Бураджиев Академичен народен хор при Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство – Пловдив. 

3. „Акустична версия” – за албума Timе in Time Out, издаден през м. юни 2015 и за поредицата 
концерти в София и страната, сред тях и бенефисния на Милчо Левиев. 

НАГРАДЕН – Теодосий Спасов 
 
„ДИРИГЕНТИ” 

1. Владимир Кираджиев – за концерта с Русенска филхармония, солист Людмил Ангелов на 4 
юни в Русе и на 6 юни 2015 в рамките на фестивала „Софийски музикални седмици”. 

2. Найден Тодоров – за изпълнението на операта „Катерина Измайлова” от Шостакович на 25 март 
2015 в рамките на фестивала „Мартенски музикални дни” и за изпълнението на „Жар птица” от 
Стравински в заключителния концерт на фестивала „Мартенски музикални дни” на 29 март 
2015. 

НАГРАДЕН – Владимир Кираджиев 
 
„ЗВУКОВ И МЕДИЕН ДИЗАЙН” 

1. Живко Марев, отговорен звукорежисьор в БНР - за постановки на радиотеатъра през сезон 
2014/2015: „Митарствата на Гърневи в материалния свят”, „Да нарушиш покоя на една 
подводница”, „Миш-Маш” и др. 

2. Катедра „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн” към ТКДФ на НМА „Проф. 
П.Владигеров” за иновации и креативност при подготовка на специалисти. 

3. Йонко Попов, звукорежисьор в БНТ – за концертите в рамките на Джаз-фест в Банско, 
Аполония и др. 

НАГРАДЕН – Катедра „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн” към ТКДФ 
на НМА 

 
„ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ” 

1. Пламена Мангова (пиано) – за рецитала й на 6 юни в рамките на Софийски музикални 
седмици, концерта й на 23 март в рамките на „Мартенски музикални дни” и концертите й в 
рамките на „Аполония” 

2. Мила Георгиева (цигулка) – за концерта й на 7 април 2015 в рамките на „Европейски 
музикален фестивал” с цигулков концерт от Брамс и концерта й със „Софийски солисти” в 
Пловдив на 28 септември 2014. 

3. Марио Хосен (цигулка) – за концертите му на „Софийски музикални седмици”, „Варненско 
лято”, Европейски музикален фестивал. 

НАГРАДЕН – Пламена Мангова (пиано) 
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„КАМЕРНИ АНСАМБЛИ” 
1. Струнен квартет „ФРОШ” – за концертите им на „Софийски музикални седмици” и 

„Варненско лято” през сезон 2014/2015 с програма Казанджиев, Волф, Барток и за концерта на 2 
март 2015 в Студио 5 на НДК с програма Диков, Райли, Шостакович. 

2. Дуо Йоанна Каменарска (цигулка) – Ирина Георгиева (пиано) – за издадения компактдиск 
Initio от Gega New и за концерта им в зала 9 на НДК през месец декември 2014 в рамките на 
Новогодишния музикален фестивал. 

3. Йоцов Кларинет Секстет – за проекта „Еуфория” в Студио 5 на НДК на 7 март 2015. 
НАГРАДЕН – Струнен квартет „ФРОШ” 

 
„МЛАД ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

1. Дуо Зорница Иларионова, цигулка – Асен Танчев, пиано – за концерта им на 12 май 2015 в 
зала на НМУ с програма: Л.В.Бетовен, Е.Шосон, К.Сен-Санс/Й.Изаи, К.Дебюси, Р.Щедрин и 
концерта в рамките на фестивала „Аполония`2015” на 28 август 2015 в Археологически музей с 
програма: Й.С.Бах, Й.Брамс, Н.Паганини, Р.Шуман, К.Сен-Санс. 

2. Духов квинтет WINDART – за концерта на 9 юни 2015 г. на фестивала „Софийски музикални 
седмици”. 

3. Фидоси Керчев (пиано) – за изпълнението на концерт № 1 от Чайковски със симфоничните 
оркестри на Русе, Шумен, Видин и Разград; за получения Диплом за виртуоз на Международния 
конкурс за пианисти в Париж през м. юни 2015; за ярките рецитали в Българския културен 
център – Париж и Френския културен център – София. 

НАГРАДЕН – Дуо Зорница Иларионова, цигулка – Асен Танчев, пиано 
 
„МУЗИКАЛНА КРИТИКА” 

1. Албена Безовска – за предаванията й в БНР 
2. Ангелина Петрова – за цялостната й публицистична дейност в сп.”Музикални хоризонти” 
3. Екатерина Дочева – за цялостното ù критично перо през сезан 2014/2015. 
НАГРАДЕН – Албена Безовска, БНР 

 
„ОПЕРНО И ОПЕРЕТНО ИЗКУСТВО” 

1. Мартин Илиев (тенор) – за ролите му на Зигмунд в операта „Валкюра” и Зигфрид в „Залезът на 
боговете” от Рихард Вагнер. 

2. Ирина Жекова (сопран) – за ролята на Норина в операта „Дон Паскуале” от Доницети на 
20.08.2015 на сцената на Държавна опера – Варна 

3. Мария Цветкова (сопран) – за ролята на Катерина Измайлова от едноименната опера на 
Шостакович на 25 март 2015 в рамките на фестивала „Мартенски музикални дни”. 

НАГРАДЕН – Мартин Илиев (тенор) 
 
„ОРКЕСТРОВО ИЗКУСТВО” 

1. Оркестър на Държавна опера – Пловдив – за концерта „150 години от рождението на Рихард 
Щраус” с диригент Емил Табаков на 30 януари 2015 в Концертната зала на гр. Пловдив. 

2. Оркестър на Държавна опера-Русе – за изълнението на операта „Катерина Измайлова” от 
Шостакович на 25 март 2015 в рамките на фестивала „Мартенски музикални дни”, за 
изпълнението на „Жар птица” от Стравински в заключителния концерт на фестивала 
„Мартенски музикални дни” на 29 март 2015, за участието в операта „Кармен” от Бизе на 30 
март 2015 и в операта „Аида” от Верди на 27 май 2015 в НДК – София. 

3. Камерата „Орфика” – за концертите на фестивалите „Софийски музикални седмици” и 
„Варненско лято”, в НДК - София и др. през сезон 2014/2015. 

НАГРАДЕН – Оркестър на Държавна опера – Пловдив 
 
„ПОП И РОКМУЗИКА” 

1. Силвия Кацарова – за концерта й „40 години на сцената”, състоял се на 05.01.2015. 
2. Маргарита Хранова – за новия й албум „Докога, Маргарито!”, промотиран на 10 март 2015. 
3. Вокална група „Траяна” – Страра Загора, като първа формация в България, която използва 

ансамбловото акапелно скат-пеене, за концертите й със „Спектрум ансамбъл”. 
НАГРАДЕН – Силвия Кацарова 

 
„ПОСТАНОВЪЧЕН ЕКИП” 

1. Постановъчен екип на Софийска опера и балет в състав: Пламен Карталов – режисьор, 
Миодраг Табачки – сценограф, Константин Тринкс и Велизар Генчев – диригенти, Вера Петрова 
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и Юлия Кръстева – асистент-режисьори, Виолета Димитрова – диригент на хора и Лео Кулаш – 
художник по костюми – за първата българска премиера на операта „Тристан и Изолда” от 
Рихард Вагнер, поставена на сцената на Софийска опера и балет през 2015. 

2. Екип на Държавна опера-Русе в състав: Вера Немирова – режисьор, Найден Тодоров – 
диригент, Соня Немирова – драматург, Стилияна Димитрова-Хернани – диригент на хора, 
Димана Латева – сценография и костюми, Силвия Томова – консултант сценична пластика – за 
постановката на операта „Катерина Измайлова” от Шостакович на 25 март 2015 в рамките на 
фестивала „Мартенски музикални дни”. 

3. Постановъчен екип на Държавна опера – Пловдив в състав: Евгени Господинов и Борис 
Панкин – режисьори, Иван Токаджиев – художник на декора, Петър Митев – художник на 
костюми, Боряна Сечанова – хореограф, Константин Добройков – диригент – за премиерно 
изпълнение на мюзикъла „Човекът от Ла Манча” от Дейл Васерман, Мич Лей и Джо Дариън на 4 
октомври 2014. 

НАГРАДЕН – Екип на Държавна опера-Русе 
 
„ХОРОВО ИЗКУСТВО” 

1. Детски хор на БНР с диригент Венеция Караманова – за юбилейния концерт по случай 55 
години от основаването му, състоял се на 21 март 2015 в зала „България” с участие на солистите 
Мария Радоева, Венеция Нецова, женски хор „Космическите гласове” с диригент Ваня Монева и 
Представителен гвардейски духов оркестър с диригент майор Ради Радев; за концерта в рамките 
на 25-те дни на японската култура в България в залата на НМА „Панчо Владигеров” на 25 
ноември 2014; за Коледното матине със Симфоничния оркестър на БНР и солисти Олга Динова и 
Васил Петров в зала „България” на 25 декември 2014. 

2. Хор на Държавна опера-Русе с хормайстор Стелияна Димитрова-Хернани – за участието в 
операта „Катерина Измайлова” от Шостакович на 25 март 2015 в рамките на фестивала 
„Мартенски музикални дни”, за участията в операта „Кармен” от Бизе на 30 март 2015 и в 
операта „Аида” от Верди на 27 май 2015 в НДК – София. 

3. Хор на Държавна опера при ТМПЦ-Варна с диригент Стефан Бояджиев – за премиерите 
спектакли на оперите „Макбет” от Верди, „Дон Паскуале” и „Любовен еликсир” на Доницети и 
„Адриана Лекуврьор” от Чилеа, както и на оперетата „Царицата на чардаша” от Калман, 
изнесени в рамките на шестото издание на „Опера в летния театър” – Варна`2015. 

НАГРАДЕН – Детски хор на БНР с диригент Венеция Караманова 
 
„ПЕДАГОЗИ” 

1. Мария Градешлиева, директор на НУФИ „Ф. Кутев” – Котел – за успешен мениджмънт в 
художествено-творческата и концертна дейност на училището през учебната 2014/2015. 

2. Любов Шишева, пиано – за лауреатски звания на нейните ученици през учебната 2014/2015, а 
също така и Диплома за Виртуозност на нейния възпитаник Фидоси Керчев, 10 клас, получена от 
авторитетно жури в Париж, Schola Cantorum. 

3. Валентин Митев Недялков, кавал – за спечелени награди от национални фолклорни конкурси 
на неговите ученици: VІІ национален фолклорен конкурс в гр. Русе – Първа награда за Борислав 
Алексиев, втора награда за Калоян Георгиев и трета награда за Светлин Михайлов; VІІІ 
национален фолклорен конкурс в гр. Русе 2015 – Втора награда за Борислав Алексиев; VІ 
национален детско-юношески конкурс за изпълнители на народни инструменти и народно пеене 
„Песенна дъга над Кутев” в гр. Котел; Първа награда във втора възрастова група за Калоян 
Георгиев и първа награда в трета възрастова група за Борислав Алексиев. 

НАГРАДЕН – Мария Градешлиева, директор на НУФИ „Ф. Кутев” – Котел 
 
„ДУХОВИ ОРКЕСТРИ И ФОРМАЦИИ” 

1. Общински духов оркестър – Русе (Биг Бенд – Русе), за организация и домакинтство на първия 
по рода си Международен Биг бенд концерт в рамките на Международен Биг Бенд парад Русе 
2015 г. на 5 май 2015. 

2. Софийски духов оркестър с диригент Юли Дамянов за коледния концерт, изнесен на 16 
декември 2014 в зала „България” с участието на Васил Петров, детска вокална група „Бон-Бон”, 
Олга Михайлова, Катерина Тупарова, Александър Мутафчийски; за пролетния Великденски 
концерт, състоял се на 16 май 2015 в зала „България” с участието на Поли Генова, Коцето-Калки 
и ансамбъл „Таласъмче”. 

НАГРАДЕН – Общински духов оркестър – Русе (Биг Бенд – Русе). 
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Бяха връчени и пет специални награди: 
 

„НАГРАДА НА СБМТД“ бе присъдена на проф. д-р Ганка Неделчева за представяне 
на творчеството на проф. Димитър Христов ,д.н. 
„НАГРАДА НА КРАСИК ФМ РАДИО“ бе присъдена на проф. д-р Борислава Танева 
за концерта „ЛУРИЕ“. 
„НАГРАДА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА“ бе присъдена на проф. 
Милчо Левиев за цялостната му дейност. 
„ИЗВЪНРЕДНА НАГРАДА“ бе дадена на Цвятко Благоев – посмъртно – за 100 
години от рождението му. 
„НАГРАДА ОТ СЪЮЗА НА МУЗИКАЛНИТЕ АРТИСТИ В СКОПИЕ, 
МАКЕДОНИЯ“ бе дадена на Музикалния театър – София. 
 

 
 

 
 

Доц. д-р Милена Шушулова 
4.11.2015 


