
О 
свобождението на България е 

фактическото възстановяване на 

българската държавност след 

петстотингодишно османско иго в резул-

тат от Руско-турската война (1877 – 1878), 

наречена в България Освободителна. 

Основите на българската независимост са 

положени със Санстефанския мирен дого-

вор.  

     През 60-те и 70-те години на 19 век 

руската дипломация успява да прекрои 

политическата карта на Стария конти-

нент, като по този начин разрушава дип-

ломатическия блок, формирал антируска-

та коалиция по време на Кримската вой-

на, което отваря пътя на Русия към ус-

пешното решаване на Източния въпрос и 

възвръщане на ролята й на „първа цигул-

8-ми март - Международен ден на жената 

М 
еждународният ден на 

жената се празнува вся-

ка година на 8 март. 

Това е ден за междуна-

родно признание на икономически-

те, политическите и обществените 

постижения на жените. 

      Постепенно празникът става част от 

културата на много страни. В някои от 

тях денят губи политическата си окрас-

ка и става просто повод за мъжете да 

изразят своята симпатия и внимание 

към жените около тях — нещо като ком-

бинация от западните празници Ден на 

майката и Свети Валентин. 

  Докато малки и големи от целия 

град се стекоха в центъра на града 

и изработваха картички за своите 

скъпи майки, баби, лели…

учениците за пореден път 

 доказаха уважението  и любовта си 

към учителите.   Сред красотата на 

цветята и сърдечните  пожелания  

премина този ден за нашите учите-

ли.  
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3-ти март - Националният празник на РБългария 

1-ви март - България носи мартеници 

Н 
а 1 март всички 

българи закичваме 

на ревера, ръката 

или шията си мартеница. Тя 

е символ на здраве, дълъг 

живот, плодовитост и изоби-

лие. Изработва се от усукан 

памучен или вълнен конец. 

Основните цветове са бял и 

червен. Белият цвят е символ 

на чистота, невинност и ра-

дост. Бели са празничните 

дрехи на булката, светците 

и ангелите също са облече-

ни в бели дрехи. Червеното 

е цвят на жизненост, здраве 

и любовен огън. Червеното 

е светлината на изгряващото 

и залязващото слънце, на 

течащата кръв, на огъня. В 

традиционната българска 

Продължава на стр.3 

Мария Вучкова 



3-ти март - Националният празник на България 
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Междучасие  

Дупница също е дала 

своите герои за 

Освобожданието на 

България от турско 

робство 

 

На 3-ти март 2013 г. в 
гр. Дупница беше 
открита паметна 

плоча с имената на 79 
дупничани, които са 
участвали в Руско-

турската война.  
 

*** 
Владимир Янев, 

Иван Костов, Иван 
Николов, Михаил 
Христов, Никола 
Арапчев, Тодор 

Китанов и …..много 
други. 

 
*** 

На всеки национален 
празник гражданите 

от Дупница се 
покланят пред 

тяхната памет  и 
благодарят за тяхната 

саможертва. 
 
 

Знаете ли, 
че…? 

Продължава от стр.1 

ка“ в световния концерт на 

Великите сили отпреди 

Кримската война.     

     През 70-те години на 19 

век българското национал-

но-освободително движе-

ние навлиза в решителната 

си и заключителна фаза. 

На 28 февруари 1870г. със 

султански ферман е учре-

дена, въпреки съпротивата 

на Гърция и Русия, Българ-

ска екзархия – първият акт 

с международно измере-

ние, признаващ българите 

като субект на междуна-

родното право. В Букурещ 

е формиран Български 

революционен централен 

комитет, който е оглавен 

от Христо Ботев и разгръ-

ща трескава дейност по 

подготовката на въстание 

в българските земи срещу 

османската власт. Незави-

симо от залавянето и обес-

ването на българския 

Апостол на свободата Ва-

сил Левски, започналата 

подготовка е продължена. 

      На 12 /24 април (нов 

стил) 1877 г. в Кишинев е 

издаден манифест на им-

ператор Александър II, с 

който е обявена война от 

Русия на Османската им-

перия. Освен на Балкани-

те, бойните действия  се 

водят и в Кавказ. 

      На 15 юни (27 юни), 

руски части, командвани 

от генерал-майор Михаил 

Драгомиров, извършват 

десант на река Дунав при 

Зимнич – Свищов. Създа-

ден е сигурен и траен 

плацдарм отсам Дунава за 

развръщане на основните 

руски сили на българска 

земя. Целта на изток е да 

се блокират основните 

османски сили, базирани в 

Четириъгълника Русе-

Силистра-Варна-Шумен. 

Западният отряд обсажда 

групировката на Осман 

паша в Плевен, а Предни-

ят настъпва през Шипчен-

ския проход на юг. В отго-

вор на руското развръща-

не и успешния поход на 

Предния отряд, Османско-

то главно командване 

прехвърля силната групи-

ровка на Сюлейман паша 

от Северна Албания. Час-

тите на Предния отряд 

отстъпват при Стара Заго-

ра, но спират Сюлейман 

паша в Шипченския про-

ход. В този критичен мо-

мент руското главно ко-

мандване не разполага със 

сериозен стратегически 

резерв за отразяване на 

контраатаката и героични-

те сражения, разиграли се 

под връх Шипка, решават 

изхода на войната. В рам-

ките на Предния отряд е и 

цялото Българско опълче-

ние.  По силата на Сансте-

фанкия мирен договор 

Българското княжество е 

окупирана от Русия тери-

тория в продължение на 

две години. Окончателни-

те граници на новата бъл-

гарска държава подлежат 

на определяне от руско-

турска комисия, която 

следва да се води от об-

щите граници, указани в 

договора. 

      Възстановяването на 

България е потвърдено с 

Берлинския договор, като 

юридически чак до 1908 

година Княжество Бълга-

рия е трибутарно, макар 

на практика да е независи-

мо от Високата порта.  

       Около 100 дупничани, 

сред които бяха настоящи 

и бивши ученици на ПГ 

“Акад. Сергей П. Коро-

льов”, почетоха национал-

ния празник 3 март, изкач-

вайки връх Шипка. Орга-

Продължава на стр.4 



 

1-ви март - България носи мартеници 

Нашите таланти 

настроение, приятна умора и 

възхищение от магията на 

българския фолклор. 

    Една от последните изяви 

на ФТА “Рила” беше пресъз-

даването на обичая „Сирни 

заговезни “ в с. Ресилово, 

отразен и в националните 

медии..  

    Всяка година ансамбълът 

привлича все повече млади 

таланти в града и околността. 

 

Пожелаваме още много успе-

хи на всички танцьори!  

Б 
ившият ни ученик- 

хореографът  Кирил 

Амбарков, е създате-

лят на ФТА “Рила”.  Завърш-

ва висшето си образование в 

град Благоевград и започва 

активна работа с деца от 

града, запалвайки ги по бъл-

гарските народни танци. Със 

своя танцов състав участва в 

много фестивали,  като всеки 

път печели  отличие или 

награда. През миналата годи-

на танцьорите на К. Амбар-

ков взеха участие и в телеви-

зионното състезание на БНТ 

“Надиграй ме” и показаха 

високо майсторство и плам.   

    Негови възпитаници са 

Ася Георгиева и Георги 

Начев, ученици от 10 клас, 

и Иван Попов от 8 клас. 

     Освен с деца, Кирил Ам-

барков провежда занимания 

във фолк фитнес групи и с 

възрастни. Активно в тези 

групи се включват ученици и 

учители от училището.  Вся-

ка вечер  след репетиция те 

отнасят в домовете си весело 
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сватба булото на булката е 

в червен цвят. Червен ко-

нец се връзва на плодни 

дръвчета, на детска ръчич-

ка, за да предпазва от зло и 

да носи здраве. Такава е 

магическата му сила в 

мартеницата.      

      Легендата за марте-

ницата е свързана с Хан 

Аспарух и годината на 

създаването на българска-

та държава (681). Според 

една от тези истории, кога-

то прабългарите достигна-

ли Дунавската равнина, те 

били омагьосани от мястото 

и решили да се установят 

тук. След обявяването на 

новооснованата държава 

ханът поискал да извърши 

жертвоприношение на бог 

Тангра. Жертвената клада 

по традиция трябвало да се 

запали със стръкче изсъхнал 

копър, но българите не на-

мерили такъв наоколо. До-

като се чудел какво да сто-

ри, на рамото на хан Аспа-

рух кацнал сокол. На краче-

то му висяло снопче копър, 

завързано с бял конец, поло-

вината обагрен в червено. 

То било пратено от сестрата 

на хан Аспарух, Хуба, оста-

нала в палатите на баща им 

Кубрат. Хуба сънувала сън, 

от който разбрала за затруд-

нението на брат си. По со-

кола си тя му изпратила 

китка копър, завързан с бял 

вълнен конец. По време на 

дългия полет обаче крилото 

на сокола се протрило и 

кръв обагрила белия конец. 

Така хан Аспарух получил 

китката, завързана с бяло-

червен конец. Запалил той 

огъня според традицията, 

а с конеца се закичил за 

здраве. Оттогава на 1 

март българите окичват 

близките си с усукан бяло

- червен конец.    

Продължава от стр.1 

Радослав Георгиев 

Мария Вучкова 



Екип: 

Маргарита Владимирова - 

редактор 

Силвия Боянова - дизайн 

Мария Вучкова - репортер 

Радослав Георгиев - репортер 

Александра Иванова - репортер 

Мартин Борисов - фоторепортер 

Денислав Банев  - фоторепортер 

 

“Междучасие” - училищен вестник 

Ние сме: 

1 . Теди, какво бе чувството да си 

точно в този ден (03.03.) с хиля-

дите българи пред паметника на 

вр. Шипка? 

- Чувството беше неописуемо. Невероятно 

е да видиш толкова много хора, които оби-

чат родината си.  

2. Ще ни разкажеш ли повече за клуб 

“Патриоти”? 

- В клуб “Патриоти” ни учат на уважение, 

дисциплина и самозащита. Там всички 

сме като едно голямо семейство заедно с 

треньорите. Не мисля, че може да същест-

вува друг толкова добър клуб. 

3. Гордееш ли се, че си българка? 

- Разбира се. Всеки трябва да се гордее, 

че е българин. 

4. Би ли напуснала Родината? 

Продължава от стр.2 

низатори на пътуването са ро-

долюбците от Клуб „Патриоти 

Дупница“. Те изпяха химна на 

Република България, развяха 

родните трибагреници и се 

включиха в честванията.  

Интервю с осмокласничката Теодора Георгиева, посетила връх Шипка на 3-ти март 

Притча за жената 

М 
ъжът отишъл при Бог и се оплакал от своята скука. Всевишният се замислил: 

  - От какво да направя Жена, като целият материал отиде за мъжа? 

  Но не можел да откаже на горещата мъжка молба и след мъчителен размисъл Бог сътворил Жената като 

смесил очарователните цветове на изгрева, няколко ярки слънчеви лъчи, замислената тъга на Луната, красотата на ле-

беда, игривостта на котката, грациозността на сърната, лъскавата топлина на кожата и притегателната сила на магнита.  

Здраво слепил съставките. 

    Но всичко това Му се видяло много сладникаво и затова добавил хладното сияние на звездите, непостоянството на 

вятъра, сълзите на облаците, хитростта на лисицата, досадността на мухата, жилото на осата, отровата на змията, рев-

ността на тигрицата, алчността на акулата, кръвожадността на пиявицата...Вдъхнал живот на всичко и в резултат се 

появила тя - Жената. 

   Бог подарил творението си на мъжа и му казал: 

   - Пази я такава, каквато се е получила, и не се опитвай да я променяш! 

Скъпи жени, съхранете Жената в себе си, дарявайте живот и любов на всичко, до което се докоснете! 

- Зависи. В другите страни може да 

има по-добро обучение или да получа-

ват повече пари, но друго си е родната 

страна. Не мисля, че бих я напуснала. 

Радослав Георгиев 

 Между тинейджъри: 
- Решил съм да си направя 
татуировка. 
- Родителите ти няма ли да се 
ядосат? 
- Не. Аз говорих с тях, съг-
ласни са. 
- Е тогава за какво ще се та-
туираш?  


