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„Дните на класиката” в Балчик – 
празник на истинското изкуство  

И в десетата си юбилейна 
година „Дни на класика-
та” в Балчик изненадва с 
разнообразие в концерт-
ните изяви, с участие на 
много талантливи, извест-
ни у нас и в чужбина, 
музиканти. В поредната 
трета вечер от „Класик 
дейс”почитателите на ис-
тинското изкуство очаква-
ха с интерес театралната 
постановка „Ла”, сътворе-
на по идея, текст, музика 
и изпълнение на познатия 
актьор Рашко Младенов и 
композитора Константин 
Цеков. Двамата популяр-
ни и много обичани от 
почитателите на театрал-
ното изкуство и музиката 
творци представиха спе-
циално подготвена за им-
провизираната обстановка 
своя програма. Двамата 
артисти не се умориха да 
забавляват зрителите с 
безобиден хумор,с много 
познати и любими творби 
на пиано – вечер,която не 
ти се иска да свършва.
Следващата вечер, пора-
ди дъждовното време, а 
кой знае дали природата 
не пожела да се посети 
концертната зала на най-
високото тяло в Балчик, 
зала с особена атмосфера 
и заслужаваща един хубав 
роял, концертът се прове-
де точно там – в Културно-
информационния център 
„Мелницата”, която през 
септември ще отбележи 
своята 110 –годишнина.
Младите и даровити му-
зиканти на Букурещката 
опера имаха възможност 
да покажат колко способ-
ни да ощастливят публи-
ката артити са. Те предста-
виха „Моцарт и Салиери” 

по Пушкиновата творба. 
Ролите на Моцарт и Са-
лиери  изпълниха Андрей 
Сюшан и Кристи Якоб, а 
Марта Санду, Елена Ве-
лика –сопрани, Михаела 
Ишпан,мецосопран, Ан-
дрей Лазар, тенор, Ката-
лин Торопок, бас баритон, 
завладяха и очароваха пуб-
ликата с музикалното си 
умение, което беше аком-
панирано от музикантите 
Кристиан Балаш и Алек-
сандру Кришан,цигулки; 
Клаудиа Михалаче, виола; 
Флорин Митреа, виолон-
чело, Мадалина Флорес-
ку, пиано и Богдан Ченчу, 
бекстейдж. Младите, кра-
сиви и неуморими румън-
ски музиканти, направиха 
вечерта незабравима.
Петата вечер от този же-
лан, очакван и ощастли-
вяващ живота на по-
читателите музикален 
празник,беше истински 
подарък, поднесен от два-
мата майстори на цигул-
ката Иван Пенчев и Иван 
Въгларов. Те зарадваха 
публиката с творбата на 
Телеман –Канонична со-
ната за две цигулки, обра-
зец на канона, изпълнена 
за първи път на открита 
сцена;с любимата и оби-
чана творба на Моцарт 
– соната за две цигулки 
„Рондо а ла турка”; с пет 
от 44пиеси на Бела Барток 
/за двецигулки/; с вирту-
озните творби на пред-
шественика на Паганини- 
Шпор. На „бис”двамата 
цигулари учудиха слуша-
телите с „Тарантела” на 
Шпор.
Следващата музикална ве-
чер беше концерт на Бур-
гаската опера, с диригент 

познатия и обичан Йордан 
Дафов. Репертоарът на 
оперните певци Андреа-
на Николова,мецосопран, 
Петър Костов, тенор, на 
симфоничния оркестър 
включваше музика от кла-
сическото френско кино, 
под надслов „Любовна 
история”. Публиката беше 
завладяна с толкова позна-
тите, използвани от филми 
арии из оперети и филмови 
произведения на Мишел 
Льогран,Владимир Козма, 
Камий Сен –Санс; Шарл 
Азнавур,Раймон  Льофевр 
– „Шато Валон”,”Мулен 
Руж”, „Фантомас”, „По-
лицаят от Сен Тропе”. 
Бурно акламирани му-
зикантите повториха на 
„бис”мелодията от филма 
„Полицаят от Сен Тропе”. 
Концертът на Бургаската 
опера завладя публиката, 
която чрез аплодисменти 
и активно участие в из-
пълнението на познатите 
любими филмови мело-
дии, изрази колко много 
цени усърдието и таланта 
на музикантите. 
Последната вечер от 
„Дните на класиката” на-
пълно заслужи внимание-
то и възторга на публика-
та. Тук беше Варненската 
опера, с оркестъра, хорис-
тите, с оперните певци 
и оставилият прекрасни 
впечатления от първите 
концертни лета диригент 
Мартин Пантелеев, един 
от основоположниците 
на Балчишкия празник на 
класиката. Мартин Панте-
леев не само дирижира, но 
и сам изпълни на цигулка 
виртуозно популярни кла-
сически творби. Той не 
скри своята радост, че от-

ново е тук и заяви, че от-
ново е тук, че за него това 
е „изключителен празник” 
и похвали кмета г-н Нико-
лай Ангелов и „двигателя 
на фестивала” г-н Сава 
Тихолов, като непропусна 
да изрази възхищението 
си от „невероятно краси-
вия град”, където се про-
веждат тези музикални 
празници.
В концерта участваха 
оперните певци Линка 
Стоянова,Илина Михай-
лова, Михаела Берова, 
Деян Вачков, Свилен Ни-
колов, Пламен Долапчиев.
Публиката беше ощастли-
вена с много известни и 
любими арии и дуети из 
опери на Верди,Пучини, 
Бизе, Гуно, Масне, изпъл-
нени толкова талантливо 
–„Монологът на Филип” 
от „Дон Карлос”, една от 
най-вълнуващите арии в 
италианската и в светов-
ната оперна музика, беше 
истински подарък за оби-
чащите операта. 
Концертът приключи с 
„Наздравица” от „Трави-
ата” на Верди, изпълнена 
блестящо от солистите 
– млади, красиви, много 
талантливи. Варненската 
опера закри фестивала, 
оставяйки в ценителите на 
стойностната музика вед-
ро настроение и надежда, 
че този толкова показен 
за града фестивал,ще ги 
радва и в бъдеще.Това за-
служава градът, привли-
чащ с природната си кра-
сота големите художници, 
артисти,писатели, музи-
канти, все хора на истин-
ското изкуство.
 

Мария АНДРЕЕВА 

Галин Радков е овъзмезден

Районен съд-Балчик оп-
редели като незаконно 
уволнението на глухоне-
мия служител на Ботани-
ческата градина в Балчик 
Галин Радков и осъди 
Софийския университет, 
принципал на Ботаниче-
ската градина, да му из-
плати обезщетение. Съд-
ът отменя Заповед № РД 
25-28/07.11.2018 г. на рек-
тора на СУ „Свети Кли-
мент Охридски”, с която е 
наложено дисциплинарно 
наказание „уволнение” на 
Галин Радков.
Съдът не го възстановя-
ва на заеманата от него 
преди уволнението длъж-
ност „градинар“ в Уни-
верситетска ботаническа 
градина гр. Балчик, пора-
ди отказ на същия. Райо-
нен съд-Балчик осъжда 
Софийски университет 
„Свети Климент Охрид-
ски“, представляван от 
ректора проф. дфн. Ана-
стас Герджиков, да запла-
ти на Галин обезщетение 
по чл. 225, ал. 1 от КТ/ в 
размер на 2 574, 72 лв. /
две хиляди петстотин се-
демдесет и четири лв. и 
седемдесет и две ст./, за 
времето, през което е ос-
танал без работа, поради 
незаконното уволнение, 
обезщетението, удържа-
но неправомерно със За-
поведта за незаконното 

уволнение на основание 
чл. 221, ал. 2 от КТ, как-
то и обезщетението за 
неползван отпуск, в раз-
мери на последните две 
години, съобразно счето-
водството на ответника, 
ведно със законната лихва 
върху тези суми, считано 
от 08.11.2018 г. до окон-
чателното й изплащане, 
както и сторените съдеб-
но-деловодни разноски, 
вкл. адвокатски хонорар в 
размер на 1060 лв. /хиляда 
и шестдесет лв./.
Съдът задължава Софий-
ски университет да офор-
ми трудовата книжка на 
Галин Радков и осъжда 
Алма Матер да заплати 
по сметка на РС - Балчик 
по бюджетната сметка на 
ВСС държавна такса в 
размер на 77,24 лв.
Галин Радков бе уволнен 
дисциплинарно през но-
ември 2018 г. Заповедта 
бе подписана от ректора 
на Софийския универси-
тет. Младежът работи в 
Ботаническата градина в 
Балчик от 1997 г. и е доба-
вил 1500 вида кактуси от 
цял свят лично, чрез труд 
и контакти.
„Уволниха ме! Със за-
повед от ректора на СУ. 
Искам да го попитам този 
човек дали изобщо е про-
чел под какво се подпис-
ва, дали изобщо ме позна-

ва, дали знае за качествата 
ми. Толкова години все-
отдайност и труд. А аз 
обичам всяко едно цвете 
от Ботаническа градина 
Балчик, сектор “Кактуси 
и сукуленти”, защото във 
всяко едно живее част от 
моята душа. Заслужих ли 
това отношение от наша-
та мила Родина? Толкова 
труд. Аз обичам това мяс-
то и отдадох половината 
си живот на него. Кой ще 
ме защити мен.. от тях? 
Освен, че е тъжно, но и 
страшно, защото всев-
ластниците вече не се пла-
шат от нищо и нямат грам 
човечност. Е да, аз съм 
глухонямо момче, отдало 
сърцето си на Ботаниче-
ската градина в Балчик, а 
вече съм безработно глу-
хонямо момче!”, написа 
през ноември Галин в 
профила си.
Местните в Балчик твър-
дят, че Галин е отдал жи-
вота си на кактусите. Той 
знае латинските имена 
на всички растения в Бо-
таническата градина и е 
много по-добър от разни 
научни работници. Хората 
припомнят, че за прино-
са си към развитието на 
Ботаническата градина 
Галин беше награден от 
предишния ректор на Со-
фийския университет.
                         МОНИТОР

Катастрофа по пътя за Балчик
На 28 юли, около 08:45 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП по 
главен път II-27, на около 
300 метра след табелата 
за край на град Добрич. 
Установено е, че лек авто-
мобил „Ауди” с добричка 
регистрация, управляван 
от 19-годишна неправос-
пособна жена при дви-

жение в посока град Бал-
чик навлиза в лентата за 
насрещно движение и се 
удря челно в лек автомо-
бил „Опел” с варненска 
регистрация. 
Вследствие на удара, две-
те МПС напускат пътното 
платно и се удрят в край-
пътни дървета. Водачът 
на лек автомобил „Опел”, 

36-годишен мъж от град 
Добрич е прегледан и ос-
вободен за домашно лече-
ние. Жената, управлявала 
лек автомобил „Ауди”, е 
настанена в МБАЛ „Св. 
Анна” в град Варна, със 
съчетана травма на глава 
и крак. По случая е обра-
зувано досъдебно произ-
водство.

Неправоспособен пловдивчанин 
шофира пиян в Кранево

На 28 юли, около 05:50 
часа в .с Кранево, обл. До-
брич е спрян за проверка 
лек автомобил „БМВ” с 
пловдивска регистрация, 
управляван от 36-годи-
шен мъж. При извърше-

ната проверка за употреба 
на алкохол с техническо 
средство, цифровата ин-
дикация отчита наличието 
на 1,74 промила в издиша-
ния от водача въздух. При 
извършената справка в 

информационните масиви 
на МВР е установено, че 
водачът е неправоспосо-
бен. Задържан за 24 часа. 
По двата случая са обра-
зувани бързи полицейски 
производства.

ПТП в град Балчик
На 24 юли, около 22:15 
часа е получено съобще-
ние за възникнало ПТП в 
град Балчик. Установено 
е, че водач на лек автомо-
бил „Шкода” с добричка 
регистрация, не пропуска 
движещия се по път с пре-

димство лек автомобил 
„Фолксваген” с добричка 
регистрация. Вследствие 
на ПТП са пострадали 
возещите се в лек авто-
мобил „Шкода” жена на 
66-години и момиче на 
17 години, и двете от град 

Балчик. Същите са приети 
за наблюдение в МБАЛ 
Добрич, без опасност за 
живота. Водачите на МПС 
са с отрицателни проби за 
употреба на алкохол. ПТП 
е обслужено по админи-
стративен ред.

Пиян добричлия 
шофира в Албена

На 01 юли в 15,50 ч., по път 
от административната сгра-
да на „Албена“ АД в посока  
РУ Албена, от служители на 
РУ Албена в КК „Албена“ 
е извършена проверка на 
лек автомобил „Мерцедес“, 
управляван от жител на гр. 
Добрич. Водачът е изпроб-

ван с техническо средство 
за алкохол, което отчита 
1,75 промила алкохол на 
хиляда в издишания въздух, 
взета е и кръвна проба по 
надлежния ред. 
Срещу водача е образувано 
бързо производство. 

Побойник
На 25 юли се тъжи 14-годи-
шен младеж от с. Оброчище, 
обл. Добрич. По данни на 
тъжителя на 25 юли, около 
00:00 часа в с. Църква му е 
нанесен побой от непознат. 

От проведените ОИМ и ПСД 
е установен извършителят на 
деянието 16-годишен младеж 
от с. Българево, обл. Добрич. 
По случая се извършва про-
верка.

Кражба на раница с 
3500 долара в нея

На 23 юли, около 15:10 
часа се тъжи 27-годишен 
мъж от град София. По 
данни на тъжителя за вре-
мето от 12:00 часа до 15:00 
часа неизвестен извърши-
тел е извършил кражба на 
раница с намиращите се в 

нея 3 500 долара. Деяние-
то е извършено на тери-
торията на голф клуб по 
главен път I-9. 
По случая е образувано 
досъдебно производство 
по описа на РУ МВР Бал-
чик.

Кражба в Кранево
На 27 юли, около 19:40 часа 
е получено съобщение за 
извършена кражба жилищ-
на сграда, находяща се в с. 
Кранево, обл. Добрич. 

По данни на тъжителя е из-
вършена кражба на сумата 
от 100 лева и 1 900 евро. 
По случая е образувано до-
съдебно производство.


