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Стартът на най-силно-
то музикално събитие в
Балчик за годината ще
бъде на 29-ти юли, кога-
то  под  диригентската
палка на маестро Мар-
тин Пантелеев ще проз-
вучат едни от най-краси-
вите  произведения  на
Лудвиг ван Бетовен.

В дните до 6 август на
открита сцена край мо-
рето ще се изявят музи-
канти от различни дър-
жави,  привлечени  от
очарованието на Белия
град и предизвикани от
специфичния  формат
на фестивала.

Предвид разнообраз-
ната публика и очаква-
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нията й за стилна и бо-
гата програма, органи-
заторите  от  „Музика
Арт” са изпълнили афи-
ша с интригуващи загла-
вия и атрактивни артис-
ти от цял свят.

Сред най-ярките уча-
стници в Balchik Classic
Days тази година е ос-
нователят на междуна-
родния оркестър “Фил-
хармония  на  нациите”
Юстус Франц - артист с
над 50-годишна карие-
ра, работил многократ-
но с всички легендарни
музиканти  като  Хер-
берт  фон  Караян,  Ле-
нард  Бърнстейн,
Джордж  Сел,  Серджу
Челибидаке и др. През
80-те  години  основава
един  от  най-големите
музикални фестивали -
“Schleswig  Holstein
Musikfestival”,  заради
което  получава  редица
награди от германското
правителство за особен

принос  към  немската
култура. Ученик на Вил-
хелм Кемпф и дългого-
дишен професор по пи-
ано  в Хамбург,  той ще
изпълни на сцена „Мис-
трал”  произведения  от
Моцарт, Хайдн и Брамс.

Потвърждение за уча-
стието си в музикалния
форум отново са дали и
виртуозите Ласло Феньо
/Унгария/ и Дерек Хан /
САЩ/. Тяхното връщане
на  сцената  в  Балчик  е
благодарение на много-
то  суперлативи от пуб-
ликата, станала съприча-
стна на миналогодишно-
то издание на фестивала.

Бандонеониста Никола
Мило е друг ярък изпъл-
нител, който заедно с Ли-
да  Кънчева,  Андреас
Еделман и Младен Стоя-
нов ще срещнат очаро-
ванието на класиката със
страстта на тангото.

Поканата  за  участие
със самостоятелни кон-

церти са приели любим-
ците на българската пу-
блика -  проф.Йосиф Ра-
дионов /цигулка/ и Лю-
дмил Ангелов /пиано/.

Почти всяка вечер гости-
те на фестивала ще имат удо-
волствието да се насладят на
брилянтния звук от цигулка-
та на музиканта на 2010 го-
дина Веско Ешкенази.

Balchik Funky Night е
наречен един от концер-
тите, който ще бъде по-
верен на музикантите от
група Акага.

Във финалната  вечер
ще  звучат шедьоври  на
мюзикъла, операта и опе-
ретата,  интерпретирани
от музикантите на Spirit
Еnsemble и изтъкнатите
гласове  на  Валентина
Корчакова, Русалина Мо-
чукова  /сопран/,  Марио
Николов  /Тенор/  и  Иво
Йорданов /баритон/.

Всички концерти отно-
во ще бъдат безплатни.

Сава ТИХОЛОВ

Няколко  умни  глави
обявиха, че преходът в
България е приключил.
Може и така да е. Дори
преходът да е приклю-
чил,  жестоките  рефор-
ми в  нашето общество
тепърва  предстоят.  Ре-
форми  в  най-болезне-
ните сектори- здравео-
пазване,  правосъдие,
пенсионно  осигурява-
не, образование и адми-
нистрация.

Като се огледа човек ка-
кви услуги  получава  от
държавата и с какво ка-
чество са те, започва да
се пита защо въобще тря-
бва  да  плаща  данъци.
Всеки втори българин е
пропищял от “бързината
и качеството” на админи-
стративните услуги. Ни-
вото на образованието е
трагично. Реформите  в
здравеопазването и пра-
восъдието са доникъде. И
всички тези структури, от
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една страна, искат все по-
вече  пари,  а,  от  друга,
яростно се  противопос-
тавят на всякакви опити
за  реформирането  им.
Така наречената полити-
ческа класа ожесточено
словоблудства за необхо-
димостта от промени, но
когато  дойде  време  за
приемането им, започва
да се ослушва. И прави
това,  преследвана  от
единствената мисъл да не
падне рейтингът й, а наз-
начените от нея чиновни-
ци да не загубят топлата
държавна служба.

И българските, и ме-
ждународните експерти
не се уморяват да пов-
тарят в различни докла-
ди, че някои обществе-
ни сфери у нас, в това
число и образованието,
се нуждаят от реформи.

Те  в  образованието
пак започнаха… Въпре-
ки увеличените разходи
за един ученик в Бълга-
рия качеството на обра-
зованието  по  никакъв
начин не съответства на
познанията, които ще са
му нужни, за да се “оп-
рави” в реалния живот.
Те са далеч под нивото

в  другите  страни  от
Централна  и  Източна
Европа при аналогични
нива на разходите, твър-
дят правителствени екс-
перти.Сред европейски-
те  страни, участвали в
програмата за междуна-
родно  оценяване  на
ученици България, отбе-
лязва най-сериозен спад
в усвояването на мате-
матическите и природ-
ните науки. Нещо пове-
че, съществуват доказа-
телства, че образовател-
ната система не развива
и не обучава онези уме-
ния, които се търсят на
пазара на труда, с което
допринася  за  високата
безработица на излиза-
щите от нея.

А реформите обикно-
вено са свързани с нама-
ляване на броя на заети-
те в една област и пови-
шаване на качеството на
тяхната работа. Едва кога-
то това се случи, ще има
възможност и за увели-
чаване на заплатите, без
да се налага разходите, ко-
ито  бюджетът  прави  за
определена  обществена
сфера, да растат.

Мария ЙОЛОВА
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Окръжен  съд  –  Доб-
рич, потвърди решение-
то на Районен съд – Доб-
рич, с което е отхвърлен
предявеният  от  граж-
данка   на   Русе   срещу
Сдружение с обществе-
нополезна дейност „ГЕР-
М АНО -БЪ Л ГАР С КА
ПОМОЩ  ЗА  ЖИВОТ-
НИТЕ”  със седалище  в
гр. Добрич, иск за приз-
наване на правото й на
собственост  на  кучето
Мима, както й за осъж-
дане на ответното сдру-
жение да предаде владе-
нието върху него.

Гражданското дело в
Окръжен  съд  –   Доб-
рич,   е   образувано  по
жалба на  гражданката
на Русе, с която оспор-
ва решението на първо-
инстанционния съд ка-
то  незаконосъобразно
и неправилно.

След като разгледа въз-
зивната жалба, становища-
та на страните, доказател-
ствата по делото и реше-
нието на Районен съд – До-
брич, Окръжен съд – Доб-
рич, намери за безспорно
установено, че кучето Ми-
ма е било безстопанствено,
намерено е на 8 - 9 март
2010 г. в гр. Дряново, на-
силствено осакатено с от-
рязани четири лапи. То е
било предадено на ищцата
с  протокол  от  30.03.2010
г., който показва, че тя го е
приела  в  качеството  на
представител на организа-
ция за защита на животни-
те Сдружение с нестопан-
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ска цел „ГРИЖА И ПОД-
СЛОН ЗА ВСЕКИ” –  гр.
Русе. Приема се, че доку-
ментът няма характер на
самостоятелна сделка с ве-
щно-правни  последици,
няма вещно прехвърлите-
лен  ефект  и  не  може  да
служи  като  основание  за
придобиването на вещта.
Въззивният съд констати-
ра като неправилно твър-
дението на ищцата, че соб-
ственост на куче се уста-
новява съгласно регистра-
ционния режим по Закона
за ветеринарно-медицинс-
ката дейност. Законодате-
лят е възложил надзора и
грижата за бездомните ку-
чета на общините, органи-
зациите за защита на жи-
вотните и други лица  по
реда на Закона за защита
на животните. Затова Ок-
ръжен съд – Добрич,  на-
мира,  че  доказването  на
правото на собственост мо-
же да стане по реда на За-
кона за собствеността – със
сделка,  давност  или  по
друг начин, установен със
закона. А издаването на па-
спорт и поставяне на чип
са  действия,  свързани  с
идентификацията на живо-
тното по реда на ЗВМД.

Въззивният съдебен със-
тав не установява по кате-
горичен  начин  волята  на
русенката да стане собстве-
ник на пострадалото куче.
Тя е действала при приема-
нето му и е извършвала пла-
щания за лечението му от
името на организацията, ко-
ято представлява  –  Сдру-

жение  с  нестопанска  цел
„ГРИЖА И ПОДСЛОН ЗА
ВСЕКИ”, а не от свое име.
Търсила е форма за обгри-
жването му, при която да не
бъде оставено в приют, и на-
чини за осъществяване на ле-
чението му чрез организа-
цията на ответника Сдруже-
ние  „ГЕРМАНО  –  БЪЛ-
ГАРСКА  ПОМОЩ  ЗА
ЖИВОТНИТЕ” – гр. Доб-
рич.

След като ищцата не е
доказала, че е собственик
на кучето, и че животно-
то е във владение или дър-
жане  от  ответника  без
правно основание, искът
е отхвърлен.

По делото е установе-
но, че кучето се намира
в Германия под надзора
и грижите на германско-
то  Сдружение  „НЕМС-
КО-БЪЛГАРСКА  СПЕ-
ШНА  ПОМОЩ  ЗА
УЛИЧНИТЕ  ЖИВОТ-
НИ”  и конкретно за не-
го  се  грижи  германска
гражданка.

С тези аргументи въз-
зивният съд намира ис-
ка за неоснователен и ос-
тавя без уважение жал-
бата  на  ищцата  срещу
първоинстанционното
решение.

Решението  на  Окръ-
жен съд – Добрич, под-
лежи  на  обжалване  и
протест  пред  Върхов-
ния  касационен  съд  в
едномесечен срок.

08.07.2011 г.  
Пресслужба Добрички

окръжен съд




