
Националният празник- време за честване, но 

и време за размисъл! 

 

3 март – денят на всеки горд, величествен и истински българин. Денят, в който 

Българите са свободни и независими от робското владичество, продължило около 400 

години. Всеки истински българин ще помни и ще знае тази величествена за Българите 

дата.  

Цели 400 години под робство. Свидетел и мъченик на кражби, кряскания, 

убийства. 

В такива момента трябва да се бориш, да имаш надежда, да искаш и най-вече да 

вярваш, че ще си свободен! Трябва народа да е единен, задружен и силен! 

3 март 1878 година. Сещаш се за борбите, за невинните деца, майки, които са 

били подложени на насилие и смелите, бойни и силни борци за Свобода. 

Левски, Ботев, Раковски, Бенковски и много други велики борци. Имена, които 

са велики, свещени и незабравими. Като чуеш тези имена мислиш за кървавите борби, 

за революционните комитети, за пагубните и тежки загуби. Да се бориш за свободата 

на едно Отечество, на цял народ и да знаеш, че ще загинеш, но Родината е най-

важното нещо за теб на този свят. Велики борци за свобода, на които милиони, не само 

българи се възхищават. 



Битките по време на Априлското въстание и Руско-турската освободителна 

война, както и защитата над Шипченския проход ни припомнят мъчителната и тежко 

извоювана свобода.  

Събития, ценни и паметни за нашата история. По време на Априлското въстание, 

което избухва преждевременно и Българите стават жертви , но въпреки това не се 

отказват. Руско-турската освободителна война е битката между Русия и България срещу 

Османското владичество, която най-сетне е извоювана и спечелена с пот  на челото и 

кръв на душата. А битката при  Шипченския проход е сражение продължило 3 

мъчителни  дни.  

3 март! Денят на Българите! Денят на Свобода! Денят  на независимост! Трудно, 

с пагубни и загубени и честни и безстрашни битки България вече не е роб на 

османците. Уникална история, уникални борци, които се борят докрай и след 5 века 

робство, Свободата е дочакана! 

 

      Изготвил: Селина Мехмедалиева VII клас 

  

 


