
 

Хорът на софийските момчета при читалище "Цар Борис ІІІ - 1928" е първият в България 
момчешки хор, създаден през 1968 г. Диригент от създаването му до 1989 г. е Лиляна Тодорова.  

От 1989 г. до днес диригент на хора е проф. д-р Адриана Благоева, завършила Националната 
музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София със специалност хорово дирижиране. 
Под нейно ръководство хорът развива активна концертна и записна дейност в страната и 
чужбина и печели редица престижни награди. 

Традиционни са Коледните и Великденските концерти на състава, както и участията му в редица 
национални музикални форуми. 

Репертоарът на хора е многообразен. Много български композитори пишат песни специално за 
него. Освен българска музика (включително фолклор и ортодокс), се изпълняват произведения 
от различни музикални стилове и жанрове от 14 век до наши дни. 

Българското национално радио и Българската национална телевизия разполагат с много записи 
на Хора на софийските момчета. От 1993 г. до сега съставът има издадени 11 самостоятелни 
компакт диска и участия в други 8 диска, съвместно с други изпълнители. 

От 1993 г. до сега Хорът на софийските момчета с диригент проф. Адриана Благоева е спечелил 
една Голяма, пет Първи и пет Втори награди от седем международни хорови конкурса. 

На 1 ноември 1997 г. Адриана Благоева създава към състава Младежка формация, съставена 
само от бивши възпитаници на момчешката формация. 

Хорът на софийските момчета под диригентството на проф. Адриана Благоева е реализирал 
огромен брой първи изпълнения на хорови творби в България от български и чуждестранни 
композитори. 
Съставът е първият български детски хор, носител на Голяма награда от Международен хоров 
конкурс. 

Той е първият български хор, който извоюва правото и участва в супер конкурса за Голямата 
награда на Европа за хорово пеене през 1994 г. в гр. Толоса, Испания. 

Той е и първият български хор, участвал във фестивала на хорове - лауреати от международни 
конкурси във Везон ла Ромен, Франция през 1995 г. 



 

През април 2006 г. смесената формация на Хора на софийските момчета бе специален гост на 
Първия международен симпозиум по хорова музика в гр. Патра, Гърция. 

Хорът на софийските момчета е единственият представител на българското детско хорово 
изпълнителство в представителния сборник на Детските хорове на Европейския съюз – „Ние сме 
бъдещето”, публикуван през 2014 г. 

Хорът участва многократно в постановки на Националната опера и балет, на Музикалния театър 
„Стефан Македонски”, на Младежкия театър „Николай Бинев” и др. Работи с оркестрите на 
Софийската филхармония, на Българското национално радио, на Класик ФМ радио, на 
Националната опера и балет, Нов симфоничен оркестър и др. 

Носител е на Сребърна, Златна и два пъти на Кристална лира на Съюза на музикалните и 
танцовите дейци в България; два пъти на наградата „Златното перо”; на Златен плакет на 
Българския хоров съюз; на Почетен плакет на Министерството на културата; на Почетен плакет 
на СБК и Специални грамоти на Столичната община за принос към българската култура, на 
Почетен плакет на Вицепрезидента г-жа Маргарита Попова.  

На 17 септември 2018 г. Хорът на софийските момчета бе награден с „Почетен знак на Столична 
община” по повод 50 години от създаването си. 

На 21 ноември 2018 г. Св. Синод на Българската православна църква удостои Хора на 
софийските момчета и проф. д-р Адриана Благоева с орден за църковни заслуги „Св. Йоан 
Кукузел”. 

Съставът е носител и на престижната награда на Българското национално радио "Музикант на 
годината - 2002" в категорията "Активна творческа дейност". 

Адриана Благоева е носител на Специалната награда за диригент от Международния хоров 
конкурс в Болцано, Италия. През 2018 г. е удостоена с наградата „Златен век” – звезда на 
Министерството на културата на Република България за значим принос в развитието и 
утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Наградена е и със „Златна 
лира” на СБМТД за многогодишната си диригентска дейност с Хора на софийските момчета. 
Наред с активната си диригентска дейност Адриана Благоева е професор по хорово дирижиране 
и Декан на Теоретико-композиторския и диригентски факултет в Националната музикална 
академия «Проф. Панчо Владигеров» в София, доктор по музикознание и музикално изкуство.  

Хорът на софийските момчета е концертирал с голям успех в Русия, Сърбия, Гърция, Полша, 
Германия, Италия, Испания, Франция, Словения, Словакия, Молдова, Унгария, Босна и 
Херцеговина, Швейцария, Белгия, Турция, Румъния и Япония. 

Повече от 2500 момчета са преминали през хора за 50-годишното му съществуване. Някои от тях 
са направили музиката своя професия, благодарение на хора. Сред тях има инструменталисти, 
певци, диригенти, педагози, композитори. С гордост трябва да се споменат имената на Огнян 
Митонов, Росен Балкански, Николай Темнисков, Милчо Боровинов, Борислав Вълчев, Ясен 
Зердев, Драгомир Драгиев, Явор Каров, Кирил Веселинов, Виктор Ибришимов, Теодор Попов, 
Мартин Илиев, Тодор Бакърджиев, Григор Григоров, Георги Стойков, Юлиан Бояджиев и много 
други. 

 



    

ИЗ «ЗЛАТНАТА КНИГА» НА ХОРА НА СОФИЙСКИТЕ МОМЧЕТА 

«Професионализмът на диригента и хора ми направиха изключително впечатление – перфектност, 
интонационна стабилност и колорит в гласовете, висока изпълнителска култура!» 

Едвард Славик, диригент, Швеция 

«Звукът на хора е изключително красив, дикцията е чудесна, всяка песен е изпълнена с много висок  
професионализъм. Диригентката Адриана Благоева е много талантлива, с възможно най-прецизния 
стил на дирижиране, с красиво движение и с голямо разбиране на материята.» 

Д-р Джийн Брукс, изпълнителен директор на 
Асоциацията на американските хорови диригенти 

«Моите поздравления за вокалното качество на Хора на софийските момчета! Възхищавам се на тази 
неподправена звучност!» 

Вик Неес, композитор, Белгия 

«Прекрасни гласове, невероятно музикално майсторство, богата изразност от най-високо световно 
ниво!» 

Нобухито Цубакино, диригент, Япония 

«Щастлив съм, че имах шанса да усетя и чуя вашата красота. Хорът е отличен, ангелски!» 

Родолфо Деларменте, диригент, Филипините 

 



 

ХОР НА СОФИЙСКИТЕ МОМЧЕТА 

ДИРИГЕНТ: АДРИАНА БЛАГОЕВА 

20 май 2019 г., 19.00 ч., Катедрала Св. Анна – гр. Будапеща 

 

 

Програма на концерта  

 

„РОЖДЕСТВО ТВОЕ”  

Аноним 

„ТЕБЕ ПОЕМ”  

м. Петър Динев /1889 – 1980/  

„ДА ИСПРАВИТСЯ МОЛИТВА МОЯ”  

източен напев, глас първи 

„ДОСТОЙНО ЕСТ”  

м. Василий Титов /1650 – 1715/ 

„ОТЧЕ НАШ”  

м. Добри Христов /1875 – 1941/  

„РАДУЙТЕСЯ, ЛЮДИЕ”  

м. Джузепе Сарти /1729 – 1802/  

„ДОСТОЙНО ЕСТ”  

м. Стоян Бабеков /1936/ 

„С ВЫШНИХ ПРИЗИРАЯ”  

м. Александър Архангелски /1846 – 1924/ 

„ДНЕС ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ”  

м. Степан Дегтярьов /1766 – 1813/ 

„РАЗБОЙНИКА БЛАГОРАЗУМНАГО”  

м. Петър Динев /1889 – 1980/ 

Солист – Александър Митев, баритон  



„СВЯТЫЙ БОЖЕ”  

м. Стоян Бабеков /1936/  

„ПРЕЧИСТОМУ ОБРАЗУ ТВОЕМУ”  

м. Сергий Трубачов /1919 – 1995/  

„ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ”  

м. Александър Касталски /1856 – 1926/  

„ТОРЖЕСТВУЙТЕ ДНЕС”  

м. Алексей Туренков /1886 - 1958/  

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

- През 2019 г. се навършват 130 години от рождението на големия български църковен композитор, 

диригент и музиковед Петър Динев. 

- през 2019 г. се навършват 100 години от рождението на известния руски композитор и диригент Сергий 

Трубачов. 

- през 2019 г. се навършват също 290 години от рождението на известния италиански композитор, 

педагог и теоретик Джузепе Сарти.s 

 


