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 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични рамки и 
слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

През 2005 година пре-
карах няколко месеца в 
Галац – Румъния. Една 
неделна сутрин реших да 
вляза в първата срещната 
църква. Не бях стъпвал в 
църква от години. 
 Въпросният храм се 
оказа голям. Може би 
по-голям от русенския 
„Вси светии“. Името му 
беше „Св. Пантелей-
мон“. Стените му отвъ-
тре бяха скучно сиви, 
без стенописи. Но ог-
ромният (поне според 
мен) иконостас сияеше 
с благородната пастелна 
топлина на иконописта с 
вековна давност. Вляво 
от царските двери беше 
иконата на братята Кирил 
и Методий, надписана на 
чист български. Всички 
икони бяха с български 
надписи. Бях попаднал 
в Българската църква на 
град Галац. Това беше 
първата изненада.
 Втората ме очакваше в 
двора на църквата. Бли-
зо до дясната страна на 
абсидата видях красив 
обелиск от полиран че-
рен мрамор. Върху него 
беше написано на бъл-
гарски „Тук почива Ар-
химандрит Максим Рай-
кович, роден в Дряново 

през 1801 г., починал в 
Галац през 1874 г. Бог 
да го прости.“ От двете 
страни на паметника, на 
двата езика, бяха изписа-
ни делата му. Цитирам по 
памет: „Направил много 
за издигане на църкви, 
болници и училища в 
България и Румъния, за 
духовна и светска про-
света на неговите едноут-
робни братя.“
 Третата изненада ме оч-
акваше на излизане от 
църковния двор. Върху 
стената откъм улица „Ни-

колае Бълческу“  №33, 
имаше двуезичен над-
пис, който съобщаваше 
на българи и румънци, че 
в този дом, между 1871 
и 1872 години е живял 
Христо Ботев.
 Три знакови съвпаде-
ния само за една сутрин. 
Може би не беше случай-
но – знае ли човек?Когато 
се прибрах на кораба, къ-
дето работех, „ровнах“ из 
социалните мрежи. Кой 
е все пак Максим Райко-
вич? Участник във Вел-
човата Завера, борец за 
църковна независимост, 
награден по Височайша 
заповед с висок руски ор-
ден за участие в Кримска-
та война като полеви све-
щеник и санитар…И все 
пак окончателно избира 
попрището на духовния 
пастир. Той е първият 
българин, ръкоположен 
на висок църковен пост 
в Румънската Православ-
на църква. Като такъв 
Максим Райкович учре-
дява фондове и сам да-
рява средства за църкви, 
училища, стипендии за 
ученолюбиви младежи. 
Завещава цялото си бо-

гатство за родолюбиви 
начинания - хиляда и де-
ветстотин тогавашни ав-
стрийски жълтици тежа-
ли около шест килограма 
и половина злато.
 Тогава, за пръв път, да-
леч от чужди внушения, 
далеч от България, си 
позволих, макар и леко,  
да се усъмня в правотата 
на Каравеловото чети-
ристишие:
 „И не вярвам аз, 
че калугер
 ще спаси раята - 
 свободата не ще ек-
зарх,
иска Караджата!“
Искала е свободата всич-
ко, и то – от най-доброто! 
Дори Ботев, за да напише 
огнените си стихотворе-
ния, се е нуждаел от две 
безкрайно прозаични 
неща: покрив и хляб. В 
Галац той ги е намерил 
под крилото на Архи-
мандрит Максим Райко-
вич. А свободата е пре-
доставила нам правото да 
решим какъв е Максим 
Райкович: един от много-
то или първи сред равни.
               Адриан
                         ВАСИЛЕВ  

Изложба  „Строителите на 
Паметника на свободата“

Националният парк-му-
зей „Шипка-Бузлуджа“ 
и Исторически музей 
– Балчик представят 
изложбата „Строите-
лите на Паметника на 
свободата“, посветена 
на 85-годишнината от 
откриването и освеща-
ването на Паметника на 
възраждането и осво-
бождението на българ-
ския народ на връх Св. 
Никола, който всички 
днес наричаме Памет-
ник на свободата.  
 22 табла със сним-
ки и факсимилета на 
документи и корес-
понденция разказват 
историята на строежа 
на монумента, трудно-
стите, които инженери 
и строители са преодо-
лявали, изграждайки на 
връх Балкана този най-
български паметник. 
Други седем табла са 
посветени на архите-

ктите Атанас Донков, 
Генчо Скордев и Иван 
Данчов, на скулптори-
те Александър Андреев 
и Кирил Шиваров, на 
майсторите Пеньо Ата-
насов-Бомбето и Илия 
Мъглов, дали най-ва-
жния принос за строи-
телството. 
 Изложбата представя 
и оригинални скици и 
чертежи, инструмен-
тите на майстор Пеньо 
Бомбето, както и Злат-
ната книга на Паметни-
ка на свободата. Излож-
бата, ще бъде открита 
по повод  3– ти Март на 
25.02.2020 г., от 16.00 ч. 
в Художествената гале-
рия.
 Рецитал ще представят 
децата от група „Мор-
ски звездички” при ДГ 
„Знаме на мира” Бал-
чик, с ръководител г-жа 
Ив.Бързакова.

ИМ Балчик

Обявиха Скалния мост в 
Тюленово за природна 

забележителност

Със заповед на министъра 
на околната среда и води-
те, публикувана в бр. 10 
от 04.02.2020 г. на Дър-
жавен вестник Скалният 
мост в землището на с. 
Тюленово, община Шабла 
е обявен за природна забе-
лежителност.
Заповедта е с цел опаз-
ване на скален феномен, 
наподобяващ скална арка 
между морето и сушата, 
се посочва в заповедта на 
министъра на околната 
среда и водите. Площта на 
природната забележител-
ност е 2,424 дка. В доку-

мента още се посочва, че 
в границите на природна-
та забележителност Скал-
ният мост са забранени 
строителството с изклю-
чение при изпълнение на 
дейности, свързани с ук-
репване и възстановяване 
на природната забележи-
телност; търсене, проуч-
ване и добив на подземни 
богатства; нарушаване 
целостта и естествения 
облик на скалните образо-
вания; писане, драскане, 
рисуване, поставяне на 
трайни надписи по скали-
те с изключение за целите 

на маркиране на защите-
ната територия; разпъване 
на палатки; поставяне на 
фургони и кемпери; по-
ставяне на преместваеми 
обекти, палене на огън; 
скално катерене; замър-
сяване с отпадъци. На-
рушителите се наказват 
съгласно разпоредбите 
на Закона за защитените 
територии, се посочва в 
заповедта.
Природната забележител-
ност ще бъде вписана в 
Държавния регистър на 
защитените територии 
при МОСВ.

Архимандрит 
Максим Райкович – един от 

многото или пръв сред равни


