
Кирил Илиевски завършва 
Българска държавна 
консерватория през 1982 г. 
със специалност цигулка в 
класа на Михаил Чиликов и 
доц. Боян Данаилов. Учи 
композиция при проф. 
Парашкев Хаджиев. Работи 
като оркестрант в 
Симфоничния оркестър на 
БДК. Музикален редактор в 
БНР и композитор към 
редакция „Радиотеатър” 
(1989-1993). Директор на 
Българския културен институт 
в Братислава (1995-2000). От 
2001 г. е главен експерт в 
„Културни програми и 
събития” в дирекция 
„Култура“ на Столична 
община. Като цигулар е 
носител на Трета награда от 
конкурс за цигулари в гр. 
Мидълзброу, Англия. 
Творчеството му е отличено с 
наградата на Министерство 
на културата на Словакия за 
цялостна дейност по повод 
годината на Словашката 
музика (1997) и др. 

 

„Не помня кога за пръв път се запознах с Кирил Илиевски, но работих с него 
в системата на Столична община в продължение на 15 години. Той беше от 
широко скроените хора с разнопосочен размах на дейност, но във всичко 
което създаваше поставяше своя артистичен печат и човещина. Освен с 
творчеството си, в паметта на колегите си Кирил остана като музикант, 
чиято мисия като общественик и администратор беше да помага. Този 
негов вроден алтруизъм правеше впечатление с ненатрапчивост и 
дискретност. Преди време Пламен Джуров много точно беше споделил, че 
„много хора едва ли ще узнаят, че при работата си с Кирил Илиевски той 
им е помагал, без те да са разбрали“. 

Цигулар, музикален редактор в Българското национално радио, директор 

на Българския културен институт в Братислава, експерт в Столична 

община – това са етапите на неговия многопрофилен професионален път. 

Ако се вгледаме по-внимателно в творчеството му, ще забележим, че то 

 



също носи отпечатъка на широкоспектърността. Три балета, две хорово-

оркестрови произведения, инструментални концерти, симфонична, 

камерна и филмова музика. Българската културна общественост със 

сигурност ще има памет за Кирил Илиевски като автор на фонограмата 

към телевизионния шедьовър „Комитски времена“ с участието на 

незабравимия Кирил Варийски, Христо Гърбов и Маргарита Карамитева. 

Специално искам да отбележа парадоксалното му на пръв поглед решение 

да озвучи с авторска музика в бароков стил и виенска класика 

екранизацията на тази „дива“ македонска еротична приказка. И то със 

свежата находка да избере само дървени духови инструменти в съчетания,  

които рядко се срещат в споменатата епоха. Сред другите нестандартни 

творчески сполуки припомням сътрудничеството му с великолепния 

тубист от Симфоничния оркестър на Българското национално радио 

Николай Темнисков. Две от посветените на този инструменталист 

произведения ще прозвучат отново на тази възпоменателна вечер. 

Кирил Илиевски беше от спонтанните музиканти. Дори когато пишеше 
музика по поръчка, не работеше всекидневно като повечето му колеги, 
използвайки едни и същи клишета и изразни средства. Случваше се дълго да 
чака „своя час“ и сядаше да създава само когато бе в състояние на 
емоционален подем. Понякога поради служебна свръх ангажираност трудно 
спазваше договорените срокове или завършваше произведенията си 
буквално броени дни преди концерта. Беше любопитен към новите 
композиторски техники, но никога в творчеството си не демонстрира 
снобска претенциозност. Напротив, като че ли развиваше идеи от 
старата музика, „превеждайки“ ги по своя си самобитен вкус и език. 

Настоящият концерт беше заплануван от автора още от края на 2018 г. 
по повод неговата 65 годишнина. И в това свое решение Кирил Илиевски 
беше нестандартен. Вместо в зала „България“ или поне залата на Съюза на 
българските композитори, той избра подлеза на Ларгото. Искаше да 
сподели своя празник със случайни хора, търсеше по всякакъв начин 
провокацията. В своята дейност като завеждащ сектор в отдел 
„Култура“ на Столична община също беше ревностен радетел за изнасяне 
на концерти със сериозна музика в открити градски пространства. 

Уви, Кирил Илиевски не дочака своя юбилеен авторски концерт, а 
пандемията провали възможността събитието да се състои на желаното 
от него място. Дано тази вечер бъде щастлив Горе, както с прекрасните 
солисти Николай Темнисков и Росен Идеалов, така и с талантливия си син 
Константин Илиевски, който като диригент и композитор уверено върви 
по стъпките на своя уважаван баща и надгражда постиженията му.“  

Иван Стоянов 


