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Той ни остави 4 
изявления:
(1) Нищо не е вечно на 
този свят, дори нашите 
проблеми.
(2) Обичам да ходя под 
дъжда, защото никой не 
може да види сълзите ми.
(3) Най-изгубеният ден в 
живота е денят, в който не 
се смеем.
(4) Шест от най-добрите 

Чарли Чаплин е 
живял 88 години

Паметникът на 
Чарли Чаплин във 
Веве, Швейцария

лекари в света...:
1. Слънце,
2. Почивка,
3. упражнения,
4. диета,
5. Самоуважение
6. Приятели.
Пазете ги във всички 
етапи от живота си и се 
радвайте на здравословен 
живот...
Ако видите луната, ще 
видите красотата на Бога...
Ако видите слънцето, ще 
видите силата на Бога...
Ако видите огледало, 
ще видите най-доброто 
Божие творение. Така че 
повярвай.
Всички сме туристи, Бог 
е нашият туристически 
агент, който вече е 
определил нашите 
маршрути, резервации 
и посоки... доверете му 
се и се наслаждавайте на 
живота
Животът е просто 
пътешествие! Така че 
живейте днес!
Утре може да не е утре......
Утре може и да няма, 
живей днес

Предоставено от отец 
Мирослав Енчев

Плачете пред Бога, а не 
пред приятелките си! 
Плачете пред Бога - пред 
хората не плачете! Пред 
хората умийте лицето си 
и бъдете твърди, весели 
и силни. Не страдайте! 
Ние имаме всичко. 
Имаме повече, отколкото 
заслужаваме. Имаме 
повече от това, за което 

сме достойни. Благодарете 
на Бога и не искайте нищо 
от Него.
Слава Тебе, Господи, 
аз съм жив. Слава 
Тебе, Господи, аз имам 
приятели. Слава Тебе, 
Господи, аз стоя на краката 
си и съм в пълно съзнание. 
Слава Тебе, Господи, аз 
имам работа и достатъчно 
пари, за да мога сам да 
купувам хляба си, а не 
да прося. Слава Тебе, 
Господи, аз съм кръстен.
Слава Тебе, Господи, аз 
умея да чета и много зная, 
мога да изуча всякакви 
науки. 
Слава Тебе, Господи, 
животът ми е пред мен. 
Слава Тебе, Господи, аз 
мога да вляза в рая, когато 
умра, защото Ти си умрял 
заради мен - аз вярвам 
в това и в рая искам да 
живея, да живея вечно. 
Защо да тъгувам?!
Хей, хора! Вземете се 
в ръце и спрете да се 
отчайвате, да тъгувате 
и да страдате! Ние с вас 
имаме милион причини да 
се усмихнем и да кажем: 
“Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе!”
Протойерей Андрей Ткачов

Православие

Икона на Преподобна 
Параскева - Петка 
Търновска в Дряновския 
манастир. На 14 октомври 
предстои храмовият 
празник на църквата в кв. 
“Левски” в Балчик, която 
носи нейното име.
  Фото:

Старостта е дар божи, 
сребърен приз за заслугите 
ни към живота и знак на 
избраничество.
Млади могат да бъдат 
всички, но стари – само 
онези, на които съдбата с 
нещо е задължена.
Старостта е повторното 
наше детство. Можеш да 
се държиш както си искаш 
и даже небето може да ти 
бъде играчка!
Старостта е нашата 
свобода. Щастлива 
си, че си такава, 
каквато си станала и 
че следваш законите 
на своята природа, без 
да оправдаваш ничии 
очаквания.
Старостта е последната 
справедливост към 
човешкото същество. 
Имаш безкрайното време 
на самотата: изживей наум 
всички възможни животи, 
омъжи се за всички някога 
мечтани мъже, пътувай 
между времена и планети, 

ВЪЗКЛИЦАНИЕ ЗА МОИТЕ 
ВРЪСТНИЦИ

винаги неуморна и топла 
като самата ти кръв.…
Накрая ще се окажеш 
толкоз непозната на себе 
си, че , зървайки се за миг 
в огледалото, неспасяемо 
ще се влюбиш в 
отсрещния образ, и ще ти 
се поиска да го прегърнеш 
- и непосилно, и силно… 
Последна взаимност на 
тялото и духа.!
И се прегръщаш, 
прегръщаш, прегръщаш... 
до смърт !
Из “ПЕПЕЛ ОТ 
МИСЛЕЩА ТРЪСТИКА”, 
ИК “Хермес”.

Здравка ЕВТИМОВА

Здравка Евтимова

Прибрах мама да живее 
при мен. Завинаги. 
Нищо не планирах 
предварително, просто 
един ден я взех, с една 
чанта. В чантата - 
чорапогащник, чехли с 
надпис «Най-добрата баба 
на света» (подарък от 
моите деца), топъл халат с 
риза и незнайно защо една 
калъфка за възглавница. 
Мама сама си събра 
нещата.
Сега при мен вкъщи 
вече три седмици живее 
старичко момиче на около 
четири години. Слабичка, 
с белоснежен кок на 
главата, с памучни чорапи 
набрани на хармоника на 
глезените. Тя се разхожда 
по коридора, суркайки 
меките и топли чехлички, 
внимателно спира пред 
прага и високо вдига 
крака, сякаш прекрачва 
невидими препятствия. 
Усмихва се на кучето в 
коридора. Чува невидими 
хора и ежедневно ми 
разказва новини за тях. 
Срамува се и много спи. 
Внимателно отхапва от 
шоколада (аз постоянно 
ѝ оставям в стаята 
шоколад) и го запива с 
чай, държейки чашата с 
две ръце – едната ръка 
силно трепери. Страшно 
се страхува да не загуби от 
тънката си ръка венчалния 
пръстен, постоянно 
проверява дали е там. И аз 
изведнъж виждам, колко 
е стара и безпомощна. 
Тя просто се предаде, 
отпусна се и престана да 
играе ролята на възрастен. 
И довери напълно, 
абсолютно напълно, даже 

Страничката 
на СИЛВИЯ

и за най-дребните неща, 
своя живот на мен. И най-
важното за нея е когато 
аз съм си вкъщи. Тя така 
облекчено въздъхва, когато 
аз се прибирам, че аз се 
старая да не отсъствам 
дълго.
И ето отново варя супа 
всеки ден за обед, като на 
децата в миналото, пак 
на масата се появи малка 
купичка с курабии.
Какво чувствам? 
Отначало – ужас. Тя 
беше самостоятелна, 
през всичките три години 
след смъртта на татко тя 
искаше да живее отделно 
сама. Аз я разбирах – за 
първи път през живота си, 
на осемдесет години мама 
можеше да прави това, 
което поиска. Но този 
проклет вирус пречупи 
мама – двата месеца сама 
я събориха и психиката 
ѝ рухна. Сега чувствам 
жалост към тази нежна 
Вселена, любов и нежност. 
Аз прекрасно разбирам по 
кой път ние с нея вървим. 
Аз силно се надявам, че 
този път ще бъде щастлив 
за нея – с любимата си 
дъщеря, в топлина и уют. 
С домашна баница и 
кюфтенца. Останалото за 
мама вече няма значение.
Вече имам вкъщи дъщеря 
на осемдесет и три години 
и аз съм щастлива, че 
Бог ми даде възможност 
да направя нейния залез 
щастлив, а моя нататъшен 
живот – спокоен, без 
душевни терзания. Мамо, 
благодаря ти, че те има. 
Бъди с мен, моля те, по-
дълго…

Автор: Mila Miller

Астрономическа обсерватория 
с автоматизиран купол 
е монтирана в двора на 
кметството в село Камен бряг. 
Тя е доставена и монтирана в 
изпълнение на проект ROBG-528 
„Съвместен отворен прозорец 
към мистериите на Вселената”, 
финансиран по Програма INTER-
REG V-A Румъния – България 
2014-2020 г. 
ПРОЕКТЪТ се реализира 
от Природонаучен музеен 
комплекс „Констанца”, в 
партньорство с Исторически 
музей Каварна, Военноморската 
академия „Мирчя чел Бътрън“ 
и Национален колеж „Мирчя 
чел Бътрън“. Инвестициите 
по проекта са насочени към 
използването на новите 
технологии в наблюдение 
на небесните тела като 
основа за развитие на нов за 
региона на Каварна туризъм 
– научния, с фокус върху 
астрономията. В рамките на 
проекта е изготвена Стратегия 
за развитие на природното 
и културно наследство в 
трансграничния район чрез 
неговото възстановяване и 
популяризиране. 
Въз основа на направените 
проучвания са разработени 
и ДВА ТУРИСТИЧЕСКИ 
МАРШРУТА: Маршрут 
№1 „По пътя на птиците 
и езерата на Добруджа“ 
включва забележителности от 
територията на Добричка област: 
Водопадите, Ботаническа градина 
и Тузлата / Балчик/, Чешмите /
Каварна/, музей „Добруджа 
и морето“, залив Болата, и 
от територията на окръг 
Констанца, Румъния - Калатис 
(Мангалия), Томи (Констанца), 
Хистрия (Истрия). Маршрут №2 
„Скални феномени и културно-
историческото наследство на 
Добруджа“ включва Регионален 
исторически музей Добрич, 
крепост Залдапа /Крушари/, 
Крепост Палматис /Оногур/, 
Крепост Дионисополис и храм на 
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Кибела /Балчик/, Исторически 
музей Каварна, Крепостта Бизоне 
и хълм Чиракман /Каварна/, 
а от територията на Румъния 
- Крепост и музей Калатис, 
Мангалия, Констанца - Античен 
град, Музей за национална 
история и археология и Римска 
сграда с мозайка, Крепост 
Хистрия, Музей Адамклиси, 
Музей и Крепост Аксиопол, 
Крепост Улметум. 
По проекта са разработени 
ТРИ НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПРОДУКТА: „Навигация по 
звездите“, съчетава научния 
компонент с любовта към 
морето. Чрез него туристът 
ще се научи как да се 
ориентира в Черно море, 
използвайки нощното небе 
като ориентир. „Origins“ 
(Корени) е туристически 
трансграничен маршрут в района 
на Констанца-Добрич, който 
обхваща археологически обекти, 
представени по атрактивен 
и интерактивен начин във 
виртуална реалност. За тази 
цел Историческият музей в 
Каварна и Планетариумът 
ще разполагат със специални 

Членове от учителския клуб - Балчик пред планетариума на град Габрово. Фото: 
очила, за може туристът да 
получи ново преживяване, 
базирано на виртуалната и 
добавена реалност. „Лагери на 
астрономията“ дава възможност 
на туристите да изследват 
небето с телескопи, като се 
възползват от най-добрите 
налични точки за наблюдение 
в трансграничния район 
Констанца-Добрич, снабдени с 
най-нова техника (телескопи, 
камери, обсерватория). Изцяло 
е обновен Планетариумът в 
Констанца с техника от ново 
поколение. Историческият музей 
в Каварна обогатява дейността 
си чрез мобилен телескоп за 
дневни и нощни наблюдения и 
астрономическа лаборатория. В 
рамките на този продукт в двора 
на кметството в село Камен бряг 
е монтирана астрономическа 
лаборатория с автоматизиран 
купол. Предстои тя да се 
оборудва със стационарен 
телескоп и астрономическа 
камера, които са в процес на 
доставка. Мястото е съобразено 
с близостта на археологически 
резерват „Яйлата“, който е 
включен в маршрут „Скални 

феномени и културно – 
историческото наследство на 
Добруджа“ в разработената 
обща стратегия по проекта. 
Обсерваторията позволява 
360-градусов обзор. Там ще се 
организират дни за наблюдение 
на интересни астрономически 
събития, както и провеждане на 
занятия с ученици и студенти от 
региона. О
БЩ БЮДЖЕТ на проекта: 1 473 
253.99 евро, от които 1 252 265.87 
евро от ЕФРР. Общият размер 
на допустимите разходи на 
партньора – Исторически музей 
Каварна, е 180 487.04 евро, от 
които 153 413.98 евро от ЕФРР, 
23 461,52 евро – национално 
съфинансиране, и 3 611.54 
евро – собствен принос на 
партньора. Общата стойност на 
астрономическата обсерватория, 
стационарния телескоп, камера 
и мобилен телескоп, закупени от 
Историческият музей в Каварна, 
възлиза на 68 768 евро, без ДДС. 
За реализирането на дейностите 
по проекта Историческият музей 
в Каварна се подкрепя от   
           Община Каварна. 
            Общински съвет – Каварна


