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На 20 август 2011 г. се
проведе  заседание  на
разширеното общинско
ръководство на Движе-
нието за права и свобо-
ди –Балчик. Обявени бя-
ха номинациите за кмет
на  Община Балчик,  за
кметове на населени ме-
ста в Община Балчик и
за общински съветници.

 За кмет на Община
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Балчик  бе  номиниран
д-р  Урал  Бекиров.  За
кметове на селата бяха
предложени  следните
кандидатури: с.Ляхово
– Реджеб Ибрямов Ре-
джебов; за с.Соколово
– Исмаил Ахмед Исма-
ил;  за  с.Стражица  –
Шукри  Али  Шукри;
с.Оброчище  –  Камен
Трендафилов Спиров.

За общински съветници:
Бедри Кемалов Му-

стафовч д-р  Урал Бе-
киров, Ерджан Тургут,
Исмаил Исмаил, Гюр-
сел Февзиев, инж.Ме-
лих  Хаджиев,  Камен
Спиров, Решад Руше-
нов, Назми Алиш, Ре-
джеб Аптиев, Мехмед
Хасан, Шукри Али
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Състезание между ри-
бари от Балчик и Кавар-
на предвиждат организа-
торите на тазгодишния
рибено-миден фест, кой-
то ще се проведе от 3 до
5 септември в съседната
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община. Старта на трид-
невните кулинарни и арт
изяви ще бъде даден с го-
твене на открито, в което
ще  се  включат  кметът
Цонко Цонев, актрисата
Мартина Вачкова и певи-

цата  Марияна  Попова.
Техните умения ще бъ-
дат оценявани от жури с
председател  Никола
Анастасов  и  членове
Данчо Караджов и  му-
зиканти от Ахат. В кули-

нарната  надпревара  за
пръв  път няма участва
кметове на други общи-
ни.  Предстоят  обаче,
много други нови изне-
нади.

Анелия ИВАНОВА

На 20 август, събота, в
двора  на  училището  в
с.Гурково  се  проведе
родова  среща  на  рода
Джилянови. От София,
Пловдив,  Русе,  Варна,
Добрич, Балчик, Кавар-
на и много други градо-
ве и села на България в
Гурково се събраха сто-
тина представителя на
иначе големия род Джи-
лянови- общо 887 чове-
ка. Главен инициатор на
събитието беше Георги
Джилянов, който в про-
дължение на 4г. е изгот-
вил 15- метрово родос-
ловно дърво на Джиля-
нови. Съвсем естестве-
но, то привличаше най-
много  вниманието  на
сродниците- всеки бър-
заше да открие себе си
в  гората  от  имена  и
снимки, да изчисли кой
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точно  братовчед му  се
пада съседа, учителката,
колегата или съученика,
с когото не са и предпо-
лагали, че са роднини.

Гурково не беше изб-
рано случайно за място
на родовата среща. Око-
ло  1830г.  там  е  роден
смятания за основополо-
жник на рода Тодор Ата-
насов Джилянов. Той се
жени за София, с която,
към днешна дата, имат
над 800 наследника.

Събралите се родни-
ни  бяха  поздравени  от
вокална  група  “Едел-
вайс” към Клуба на пен-
сионера  в  с.Гурково  и
от най- малките жители
на Гурково-  група “Бу-
ратино”, които изпълни-
ха  кратък  рецитал  по
стихове на Евтим Евти-
мов.  Беше  прочетен  и

поздравителен адрес от
кмета  на  община  Бал-
чик- Николай Ангелов.
“Вие изпълнявате заве-
та на Паисий- “Българи-
но, знай своя род и език”
се казваше в него.

Корените  на  рода  са
проследени до края на
ХVІІв. Родът Джиляно-
ви  е  дал  на  България
имена като Дора Джи-
лянова-  многократна
шампионка  на  Бълга-
рия по тенис, доц. д- р
Любен Джилянов - дъл-
ги години представител
на България във ФАО-
Световната организация
по прехрана към ООН,
ст.н.с.  д-р  Димитър
Джилянов - ръководител
на  лабораторията  за
ГМО в България, полк.
доц д- р Красимир Ге-
нов- главен републикан-

ски консултант по нев-
рология и р-л на Невро-
логична  клиника  към
ВМА- София, проф. Ве-
нелин Иванов- ТУ- Вар-
на,  художници,  поети,
композитори...

Предстои издаване на
книга за рода Джиляно-
ви, която да събере на ед-
но място съдбите на сто-
тиците сродници. В нея
ще бъде разказано както
за случки от историята на
рода, така и за съвремен-
ни събития и личности.

През целия ден споме-
ните  от  миналото  се
преплитаха с настояще-
то и плановете за бъде-
щето.  На  изпроводяк
всички  си  пожелаваха
скоро виждане.

Ивайло ДЖИЛЯНОВ
прапрапраправнук

на Тодор А. Джилянов

Ивайло Джилянов събира средства за отпечатване на книга за Джиляновия род. Всички от рода
Джилянови с умиление се отзоваха и на есен книгата ще бъде факт                             Фото: М. КОСТОВА

На 15-метров плакат е отбелязано родословното дърво на Джилянови, което съдържа имената на 887
наследници, много от които живеят в чужбина.

Изследователският  труд е на Георги Джилянов, който се занимава с Родословното дърво от десетилетия

Примата на българс-
ката поп музика Лили
Иванова ще пее отново
за добричлии. Концер-
тът ще се състои в Лет-
ният театър на 30 август
от 20 часа.

Лили, както винаги ще
зарадва почитателите си и
с най-новите си песни, и с
хитовете, обичани от ня-
колко поколения българи.

Лили Иванова е родена
в гр. Кубрат. Завършила е
медицински техникум във
Варна,  а по-късно работи
като медицинска сестра в
родния  си гр.  Кубрат.

През 1961 г. е  одобрена
за прослушване в „Концер-
тна дирекция”, София, коя-
то организира първото зад-
гранично  турне  заедно  с
Емил  Димитров,  Ирина
Чмихова и Мария Косева в
Румъния.

През 1963 г. тя участва
в  програмата  на  хотел
„Амбасадор” и театър „Та-
насе”  в Букурещ. Блестя-
щото й  представяне е от-
разено в четири директни
предавания по  румънска-
та държавна телевизия.

Първия  си албум  Лили
Иванова  издава по  пред-

ложение  на  румънската
фирма  Electrecord  през
1963 г., която е и първата
дългосвиреща  плоча  на
български изпълнител.

Първата й песен е „Ви-
тоша” по музика и текст
на  Михаил  Манолов.
Следват  „Адажио”  по
музика на Ангел Заберс-
ки     и  аранжимент  на
Иван Пеев и “Събота ве-
чер”  с  музиката  на  пат-
риарха  на  българската
забавна  музика  Йосиф
Цанков  и  текста  на  Ди-
митър  Василев,  която
става първият голям хит
на звездата.

Първият  си  концерт  в
България  Лили  Иванова
изнася през  1964 г.  в зала
Универсиада  заедно  с
Джейн Сверт  и рок група
“Северните  тигри”.

Следващият  й  албум
“Море на младостта” е из-
даден  от  Балкантон  през
1967 г.

Третият й албум е изда-
ден  в Москва  (“Поет  Ли-
ли  Иванова”,  Мелодия,
1968 г.).

Албумът “Камино” е из-
даден  от  Балкантон  през
1968 г. Едноименната пе-
сен в изпълнение на Лили
Иванова с аранжимент на
Иван Пеев  има дълга  ис-
тория, свързана  с начало-
то  на  кариерата  й.  През
2005 г. песента „Камино” в
изпълнение на Лили Ива-
нова беше класирана на 40
място в престижната кла-
сация на вечните световни
хитове на „Сони Ериксон”.

От 1966 г. започва  ней-
ният успех, който в следва-
щото  десетилетие е  фено-

менален и е белязан както
от  получаването на прес-
тижни награди, така и с ра-
ждането на едни от най-ху-
бавите български  песни,
наричани днес “златни”.

Първата  си  награда
“Златен ключ” Лили пече-
ли през 1966  г.  в Братис-
лава.  Следват  още  десет
награди от цял свят  като
Първа  награда от  фести-
вала във Варшава (1967 г),
Награда  за най-добър  из-
пълнител  на фестивала  в
Барселона (1968  г.), “Зла-
тна  плоча”  за  най-много
продадени плочи в собст-
вената  си  държава  от
MIDEM  в Кан,  Франция
(1969 г.), “Златна плоча” от
“Olimpiada de Musica Pop”
в Атина (1970 г.), Трета на-
града на фестивала  в Рио
де  Жанейро,  Бразилия
(1970 г.), Трета награда  с
песента “Панаири” в Токио
(1973 г.). През 1996 г. Ли-
ли Иванова е удостоена с
голямата награда  “Златен
Орфей”  за цялостен  при-
нос През 1997 г. междуна-
родната асоциация на же-
ните я номинира за една от
най-прочутите жени на XX
век. През 1998 г. Лили по-
лучава най-високия орден
на фондация “Св. Никола
Чудотворец” за принос за
доброто  на  света.  През
1999 г. президентът Петър
Стоянов  връчва на  Лили
Иванова  орден  “Стара
планина”  за  заслуги  към
българската поп музика. В
досегашната  си  кариера
Лили  Иванова е реализи-
рала у нас и по света над
10 хиляди концерта.

Ангел РАДИЛОВ
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Проект на Община Балчик
е одобрен за финансиране по
ОП „Регионално развитие”
2007-2013  година,
BG161PO001/3.1-03/2010
“Подкрепа за развитието на
природни, културни и исто-
рически атракции”.

Проектното предложение,
с което бе кандидатствано, е
“Подобряване на туристи-
ческите атракции и свърза-
ните с тях инфраструктури
на територията на Община
Балчик”.

Общата  стойност  на
спечеления проект е 5 539
370,58 лева.

С тези средства местната
власт ще се погрижи за кон-
сервирането,  реставрира-
нето и експонирането на не-

движими културни ценнос-
ти и разкриването на бога-
тото  културно–историчес-
ко наследство на региона.

Основна част от сумата
ще бъде вложена в рестав-
рирането  на старата  мел-
ница на брега на морето и
превръщането  й в  среди-
щен информационен цен-
тър.

Средства от проекта ще бъ-
дат насочени и към среднове-
ковната крепост в кв.”Хори-
зонт” в Балчик, както и към
Текето в с.Оброчище.

На 9 август кметът на Об-
щина Балчик Николай Ан-
гелов ще подпише договор
за финансиране на друг спе-
челен проект - „Подкрепа за
създаване и промотиране на

иновативни културни съби-
тия” по Оперативна програ-
ма „Регионално развитие”.
Със средствата от него, над-
хвърлящи половин милион
лева, ще бъдат финансирани
културни събития и фести-
вали, провеждани на тери-
торията на общината.

Община Балчик ще по-
лучи  221  064  лева за  ре-
монт на  брегоукрепваща-
та дамба в частта й между
буни 206 и 207. Сумата се
отпуска  след решение  на
Междуведомствената  ко-
мисия за възстановяване и
подпомагане към  Минис-
терски съвет,  ръководена
от вицепремиера  Цветан
Цветанов.

                                /Б.Т/
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