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ЗА 

НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ 

 

Скъпи приятели, 

Във всяка война има една решителна битка, която предопределя изхода й. Преди 138 година на връх „Свети 

Никола” шепа българи приемат смъртта-безсмъртие в битка, донесла чест и слава за тях, семействата и 

Родината им. В онзи паметен миг те осъзнават, че падне ли заветният връх, пада и последната надежда за 

освобождението на България. 

Ето защо днес няма българин, които чувайки стиховете на патриарха на българската литература Иван Вазов, 

увековечил чутовния подвиг на героите, да не потрепне от преклонение и почит към всички тези сънародници, 

показали на Европа и света непреклонността на българския дух. 

За пета поредна година честванията на боевете за Шипка се отбелязват като национални, такива каквито всички 

ние имаме необходимост да изживяваме, защото на заветния връх преди 138 години е кована историята на 

нацията. За четвърта поредна година като своя лична кауза, честванията са припознати от Президента на 

Република България г-н Росен Плевнелиев. 

Ние от Ротари клуб Габрово сме щастливи, че участваме в националното честване на Шипченските боеве, под 

патронажа на Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев. Правим го с открити сърца и с дълбоко 

чувство на признателност към загиналите в една от най-значимите битка в историята на България – битка, 

белязана с безпримерен героизъм. Именно на такива места ние участваме в послания за национално единение 

и съпричастност на държавата и всеки от нас. 

Ротари клуб Габрово кани всички приятели да се присъединят към националните чествания на 22 август 

(събота). За пета поредна година, в рамките на националните чествания се организират три похода: от 

Соколски манастир, храм паметник „Шипка“ и м-т Узана, до Паметника на свободата. Ротари Габрово организира 

походите като символи на историческа свързаност с боевете за прохода Шипка. Президентът на Р.България г-н 

Росен Плевнелиев, заедно с нас през 2013 година измина пътя от Соколския манастир до Паметника на 

свободата в знак на съпричастност на усилията положени от българското опълчение и руските войни.  

Програмата на събитията от 21 до 26 август и програма за 22 август е във финалната част на поканата. 

 

Скъпи приятели, 

Една от значимите инициативи на Ротари клуб Габрово и безрезервно подкрепена от президента на Р.България 

г-н Росен Плевнелиев е „Осинови Паметник”. Инициативата ни в Габрово включи всички училища, като всяко 

едно „осинови” по един паметник. Там съгласно учебните планове, водени от своите преподаватели, децата 

получиха уроци по история на открито, след като полагаха физически усилия да ги почистят и положат грижа за 

тях. Всяка година всяко училище „осиновява” различен паметник и така уроците на открито продължават. Там 

където паметниците се намират на отдалечени от града места, в трудно достъпни местности, ние от Ротари клуб 

Габрово вече четвърта година полагаме грижи към светините. Това е грижа и за тези, в чиято памет са издигнати 

- наши и чужди войни дали живота си на свободата на България. 

Апелираме към всички Вас приятели да спрем да търсим какво ни дължи държавата, да се запитаме и с 

действията си да покажем ние с какво сме задължени на България. Нека, всеки от нас приятели, до които тази 

статия е достигнала и докоснала сърцето му, да положи необходимите усилия и възстанови уважението и 

почитта към героите от миналото ни. Присъединете се към националната инициатива. България повече от 



всякога има нужда от обединение и не трябва историческото минало да ни разделя или да ни кара да се 

чувстваме виновни или безучастни. 

През 2013 година, по повод 137 години от освобождението на България, ние от Ротари клуб Габрово 

осъществихме проект.  В подножието на историческия връх „Свети Никола” и прохода Шипка издигнахме пилони 

с националните знамена на деветте нации, участвали във войната, за да отдадем заслужена почит към тях и 

техните потомци. 

Наред с Българското опълчение, по нашите земи са погребани костите на руски, румънски, сръбски, 

черногорски, финландски, украински, белоруски и литовски войни. Целта е всеки турист от тези държави, 

преминаващ през прохода Шипка, да почувства нашата признателност към неговите прадеди, такава каквато 

заслужава всяка капка кръв пролята за свободата ни. В рамките на националните чествания на Шипченската 

епопея през 2013 година, ансамбълът от знамена бе тържествено вдигнат от членове на национално дружество 

„Традиция” и в присъствието на Президента на Р.България г-н Росен Плевнелиев. Тогава бе тържествено открит 

каменен блок на клуб Габрово със знака на Ротарианското движение по света. 

Ние от Ротари клуб Габрово смятаме, че във вашите градове, приятели, където има исторически събития от 

освобождението на България, можете с немного усилия да осъществите поставянето на пилони със знамената 

на нациите участвали в тази историческа сцена. Нека ние, ротарианците, дадем пример за човешка и 

национална признателност, почит и уважение към народите, чиито синове останаха завинаги тук. И когато през 

тези исторически места, преминават наши приятели, граждани на тези държави, част от голямото световно 

семейство на Ротари, изпитат чувства на национална гордост, каквито ние изпитваме на признателност към тях.) 

 
 

НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ   21-26 АВГУСТ 2015 г. 
 

ПРОГРАМА 
 
м.август 
 
Онлайн изложба “Европейските измерения на Освобождението на България“ по повод 135-годишнината от 
Руско-турската война от 1877–1878 г. 
Място: www.shipka.org 
 
7 август 2015 г. 
19.00 часа Премиера в Габрово – „Reach your limit” – един филм за човешките възможности или как Кирил 
Николов покори Ком – Емине 
Място: зала „Възраждане” 
 
 
19 – 31 август 2015 г. 
ИЗЛОЖБА „ГРАФИКИ И ИЛЮСТРАЦИИ” 
Място: Регионален исторически музей - Габрово 
 
21-22 август 2015 г.  
НД „ТРАДИЦИЯ” ПРЕДСТАВЯ „ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОТКРИТО”  
Място: подножието на Паметника на свободата на връх Шипка 
 
 
22 август 2015 г. 
9.00 – 17.00 часа РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ ОРГАНИЗИРА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ  
Място: Дечкова къща 
 
Събота, 22 август 2015 г. 
 
7.45 - 8.30 часа ПАНАХИДА В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ В ШИПЧЕНСКИТЕ БОЕВЕ 

http://www.shipka.org/


Място: Соколски манастир  
 
8.45 - 11.45 часа ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ – 3 ЛЪЧА 
Място: 
Лъч 1 - Соколски манастир 
Лъч 2 - м. Узана 
Лъч 3 – храм паметник „Рождество Христово” гр. Шипка 
 
9.30 - 12.30 часа СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗКАЧВАНЕ НА СТЪЛБИТЕ 
Място: подход към Паметник на Свободата 
 
11.00 - 12.30 часа СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 
Място: в района на командния пункт на генерал Столетов 
 
10.00 - 12.00 часа ПОХОДНА КУХНЯ 
Място: Команден пункт на генерал Столетов 
 
10.30 - 17.00 часа ЕДИН ДЕН НА ОТКРИТО ИЛИ ПОСЕЩЕНИЕ НА БОЙНИТЕ ПОЗИЦИИ С ЕКСКУРЗОВОД 
 
10.30 – 20.00 часа ИЗЛОЖБА„ПАМЕТНИЦИ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТТА” 
Място: морената със знамената на връх Шипка 
 
10.30-15.00 часа  ЖИВИ КАРТИНИ ОТ НС „ЕДИНЕНИЕ” 
Място: паркинг,връх Шипка 
 
10.30 - 17.00 часа ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМИ  
Място: Мултимедийна зала, административна сграда на НПМ „Шипка-Бузлуджа” 
 
10.30 - 17.00 часа ДЕТСКА ЗАНИМАТЕЛНА РАБОТИЛНИЦА  
Място: западно от Паметника на свободата, до голямата батарея 
 
12.30 – 12.50 часа ОТКРИТ УРОК С ДОЦ. МАРКО ЗЛАТЕВ 
Място: Паметник на Свободата  
 
13.00 –13.15 часа НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ИЗКАЧВАНЕ НА СТЪЛБИ И 
ПЛАНИНСКО ОРИЕНТИРАНЕ 
Място: Паметник на Свободата 
 
13.15 - 13.45 часа ОФИЦИАЛНА ЧАСТ   
Място: Паметник на Свободата 
 
13.45 – 14.15 часа ВЪЗСТАНОВКА НА БОЕВЕТЕ ОТ НД „ТРАДИЦИЯ“ 
Място: източно от Паметника на Свободата 
 
19.45 - 20.45 часа КОНЦЕРТ НА  АНСАМБЪЛА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 
Място: площад „Възраждане”, Габрово 
 
20.45 - 21.45 часа ТЪРЖЕСТВЕНА  ЗАРЯ - ПРОВЕРКА 
Място: площад „Възраждане”, Габрово 
 


