
Дните на Обединението 
и Съединението 
на България
ЗАЩО ТЕЗИ ДВА СРАВНИТЕЛНО НОВИ ПРАЗНИКА ВСЕ ОЩЕ НЕ СА СЕ НА-
ЛОЖИЛИ СРЕД БЪЛГАРИТЕ? ПЪРВО, КАКТО СТАНА ВЪПРОС, ТЕ СА НОВИ, 
ВЪВЕДЕНИ В КРАЯ НА 90-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК. НО ЗАЩО Е ТАКА? 
ЗАЩОТО СА БИЛИ СМЯТАНИ ЗА ЦАРСКИ, КОЕТО НЕ Е БИЛО ИЗГОДНО ЗА 
ОБЯВЕНАТА СЛЕД 1944 Г. НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. ПОРЕДНОТО 
ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ИСТОРИЯТА СЕ МАНИПУЛИРА ТАКА, КАКТО Е ИЗГОД-
НО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ.

А  всъщност кое е било царско-
то, в случая?

Съсем естествено е, че Съедине-
нието на страната на 6 септември 
1885 г. е било обявено от официал-
ния държавен глава княз Александър 
Батенберг, избран по всички правила 
от тогавашния български парламент. 
Същото важи и за обявяването на не-
зависимостта на 22 септември 1908 г. 
във Велико Търново от княз Ферди-
нанд, също избран легитимно и то от 
Велико народно събрание, след абди-
кацията на княз Батенберг. Именно 
събитията са били значими за нас, 
а не глашатаят. Вярно е, че и двама-
та са чужденци, но не сме имали друг 
избор. Освободителите са наложили 
княз Батенберг, а по-късно Великите 
сили налагат и Фердинанд, братовчед 
на английската кралица и австро-ун-
гарския император.

И докато Съединението е станало 
съвсем скоро след Освобождението, 
само след 7 години, то независимост-
та се обявява едва след 30 години. 
Всички знаем, че Берлинският дого-
вор е раздробил България на 5 части 
и само Княжество България е имало 
относителна независимост. Всички 
останали земи са били подчинени 
на султана или както са казвали то-
гава „Голямата порта“, т.е. били са 
васална държава. Нямали сме право 
да преговаряме с останалите страни 
без съгласието на Голямата порта. 
Не сме имали посланици. С две думи 
и символично казано, князът и пра-
вителството са били с вързани ръце. 
Необхдими са били много маневри 

и тайни преговори с Русия, Австро-
Унгария и останалите по това вре-
ме „Велики сили“ Англия, Франция 
и Германия, за да се стигне до из-
вестно съгласие и най-после – на 22 
септември 1908 г. – да бъде обявена 
независимостта на България. Всич-
ки си спомняме какво е казал Дизра-
ели на Берлинския конгрес: „Уважа-
еми, събрали сме се да въведем мир 
в Европа и в частност на Балканите, 
а не да решаваме щастието на бъл-
гарите!“ При това положение, ако 
не беше Русия, която поема част от 
сумите, които иска султанът, за да 
ни освободи от васалство и Австро-
Унгария, която подкрепя независи-
мостта на България, може би неща-
та щяха да се отложат, макар и не 
за дълго, защото и правителството 
и князът предприемат редица ди-
пломатически ходове. Първо ни 
признава Русия, следват я Австро-
Унгария, Европа и САЩ.

По време на честванията във Ве-
лико Търново всички подчертаха, че 

трябва повече да се наблегне на тези 
изключителни събития от нашата 
история, а българинът трябва да 
чете новата история на България.

В тази насока и ние в Чехия пола-
гаме усилия. И тук хората все още не 
честват всеобщо тези празници, въ-
преки че Българската организация 
посредством своите регионални клу-
бове ги празнуват и отразяват в „Ро-
ден глас“. Тържеството в Прага про-
тече на 19 септември, петък. Уважиха 
го всички официални български ин-
ституции в страната: консулът Дан-
чо Мичев от Посолството в Прага, 
Асен Милчев от БКИ и българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага, 
което както винаги беше предста-
вено от учители и ученици, които 
изнесоха кратка програма, свързана 
с двете бележити дати. Присъстваха 
естествено и много сънародници. За 
доброто настроение след официал-
ната част се погрижи бизнесменът 
Иван Биденко. Той донесе собстве-
ната си уредба и се постави в ролята 
на дисководещ. Песните и танците 
продължиха до късно.

Неотдавна доц. Пламен Павлов, 
бивш председател на Държавната 
агенция за българите в чужбина, 
в момента преподавател във Велико-
търновския университет „Св. Св. Ки-
рил и Методий“ и водещ в ТВ „Скат“ 
представи първите два тома от по-
редицата „1000 неща, които трябва 
да знаем за България“. Първият том 
излезе именно на 22 септември. Бъл-
гарският клуб в Прага ще разполага 
с екземпляри от книгите. 

Княз Александър Батенберг

Княз Фердинанд
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СИМВОЛЪТ НА БЪЛГАРИЯ На 
29 юни 2008 г., след проведена наци-
онална анкета, Мадарският конник 
бе официално избран за „глобален 
символ на България“. Изображение-
то му ще бъде поставено на първата 
българска евромонета.

Барелефът представлява триум-
фиращ владетел – символ на мо-
щта на Първата българска държава. 
В естествена големина са изобразе-
ни конник, орел в хералдична поза, 
летящ пред него, подскочило куче, 
което го следва и прободен с копие 
лъв, повален под предните крака 
на коня. Композицията, символи-
зираща победа над врага, напомня 
триумфалните сцени и античните 
художествени традиции. Детайлите 
определят датировката (началото на 
8 век) и подкрепят най-признатата 
теза за прабългарския произход на 
релефа, свързваща изображение-
то с хан Тервел (701 – 721). Изсечен 
е в скалите на 23 м височина от ос-
новата на отвесна скала. Намира се 
в Североизточна България, близо до 
с. Мадара и на 20 км от гр. Шумен. 
През 1979 г. е обявен за паметник на 
световното наследство от ЮНЕСКО.

ОТНОВО ПОЖАРИ По някаква 
прокълната традиция, в началото 
на септември започнаха да избухват 
пожари. На 4 септември край Само-
ков, после край Рила и Благоевград. 
На 9 септември се запали пожарът 
в землището на село Крачимир, об-
щина Белоградчик. Бяха унищожени 
два декара борова гора, спасени са 
670 декара. Около 200 декара боро-
ва гора изгоряха в същото землище 
на 7 и 8 септември. На 9 септември 
пожарът в национален парк „Рила“ 
се беше разпрострял върху площ 
от над 1500 дка. В потушаването 
на огнената стихия постепенно се 
включиха испански и френски само-
лети. Пряко ангажирани в гасенето 

на пожара бяха 354 служители на 
МВР и на различни други служби 
и ведомства. Бяха струпани специ-
ализирана техника и пожарникари 
и взети всички мерки пожарът да не 
навлезе във вилната зона на благоев-
градчани. В Самоковско пожарът се 
разпростря върху 4000 дка, от кои-
то половината бяха широколистна 
и иглолистна гора, а останалите пло-
щи – стърнища и сухи треви. Добро-
волци за гасенето на горските по-
жари са добре дошли, но трябваше 
да бъдат включвани в акциите само 
след инструктаж от съответните ор-
гани и специалисти. Би трябвало да 
бъдат добре екипирани, да разпола-
гат с вода и с храна и да са готови да 
издържат поне 12 часа в гората.

За цялата 2007 г. са регистрирани 
общо 1479 горски пожара, от които 
са засегнати 43 000 ха. От началото на 
2008 г. са регистрирани общо 489 по-
жара в гори от държавния фонд. 
Общата площ на изгорелите горски 
масиви е 40 603 дка. Най-много ре-
гистрирани пожари е имало в Ловеч, 
там са изгорели над 8 000 дка. 32,11 % 
от причините за горските пожари са 
заради запалени стърнища в ниви, 
а 16 % са заради опожарени пасища. 
НДСВ ще предложи в Бюджет 2009 
да залегнат средства за покупка на 
самолет за овладяване на мащабни 
пожари.

ВЗРИВОВЕ И СЕКС КЛУБОВЕ 
Шестима души пострадаха при два 
почти едновременни взрива в сто-
лични заведения, в които се предла-
гат секс услуги. Единият е в бар „Пан-
тера“ на ул. „Милосърдна“, а другият 
в бар „Казабланка“ на ул. „Урвич“. 
Хора от квартала твърдят, че бар 
„Казабланка“ е публичен дом от поне 
10 години. Министърът на вътреш-
ните работи Михаил Миков изрази 
учудването си от съществуването на 
„широка мрежа бардаци“ в центъра 
на София. По думите му МВР вече 
си прави „определените изводи“, 
а резултатите от тях ще бъдат опове-
стени съвсем скоро. Той избягна те-
мата защо тези изводи ще се правят 
едва сега. Миков заяви, че държавата 
и обществото трябва да преразгле-
дат своята политика по въпроса за 
проституцията. „Трябва да се напра-
ви сериозен анализ на тази дейност. 
Трябва да се отговори и на въпроса 
доколко тази дейност е търпима за 

обществото“, коментира той.
Предишният екип на МВР начело 

с министър Румен Петков работиха 
близо година по закон за легализи-
ране на проституцията. Проектът 
така и не стигна до Парламента за-
ради вътрешната опозиция в част от 
управляващата коалиция. Основни-
те съображения бяха, че легализира-
нето на проституцията ще направи 
невъзможно залавянето на сводни-
ци, които насила карат жените да 
проституират.

Столичният кмет Бойко Борисов 
изрази възмущението си от безна-
казаността на престъпленията и ко-
ментира, че са необходими законо-
ви промени за МВР, за да се справят 
с бомбите. „Всички знаят, че прости-
туцията я има, но не се прави закон, за 
да се регламентира,“ коментира той

ДРАСТИЧЕН СПАД В РЕЙТИН-
ГА НА ПЪРВАНОВ

За първи път, откакто е прези-
дент, рейтингът на Георги Първанов 
бележи драматичен спад и в края на 
август той получава подкрепата на 
56.3% от хората срещу 68.3% преди 
седем месеца.

Кметът на София и лидер на ГЕРБ 
Бойко Борисов оглавява класацията 
за най-одобряваните лидери в стра-
ната и се ползва с подкрепата на 65.7 
процента от анкетираните. На тре-
то място в класацията по одобрение 
е премиерът Сергей Станишев с 28.3 
процента. По шестобалната система 
работата на Първанов получава оцен-
ка добър 3.64, Станишев е със среден 
3.02, а неговото правителство – среден 
2.76. Парламентът е най-близо до сла-
бата оценка с 2.56. Парламентарната 
опозиция получава от 2.7 през август, 
а извънпарламентарната – 3.62.

Проучването отчита като основен 
проблем пред страната корупцията, 
следват ниските доходи, престъп-
ността, липсата на подходяща рабо-
та, безработицата и лошото качество 
на здравеопазването.
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