
3-ти март – Многая лета за България 

         Многая лета за възстановената на 3-ти март 1878г. българска държавност. 

     Датата 3-ти март е повратна в българската история, защото ражда свободата на България. 

На този ден преди 144 години след 5 вековна османска военно-феодална власт , България 

възкръсва за нов живот. Една империя признава свободата на един малък но корав народ. 

На 3-ти март 1878г. е подписан Санстефанският мирен договор, с който отбелязваме края 

на една война. Тази война за нас – българите е символ на успеха на националните борби, 

символ на мечтите , символ на новото национално самочувствие и достойнство. Тя е едно 

ново начало за нашия народ!  

     На този ден, благодарение на хиляди знайни и незнайни герои, е поставено началото на 

онази Трета България, на която историята бе отредила да се намира на кръстопътя между 

Запада и Изтока , между Европа и Азия, там, където така сложно и съдбовно се преплитат 

интересите на великите сили.  

    Трети март е доказателство , че жертвите на Априлското въстание не са били напразни, 

че 15 хиляди доброволци , сражавайки се в руско – турската война от 1877-1878г. са дали 

живота си в името на нещо свято - в името на България. 

     Пътят на свободата , пътят до трети март започва от хайдушките пътеки , минава през 

нелегалните комитети на Левски , узрява в саможертвата, изкачва стръмните сипеи на 

Ботевия връх Вола, за да стигне до тази свещена дата. 

    Затова нека сведем чела, нека се поклоним пред мъчениците на свободата , нека си 

спомним за кръста, който носим, за вярата и борбата, за книжовниците и будителите , 

съхранили духовното ни богатство и запалили огъня на националното пробуждане и 

възраждане. 

      А“ многая лета“ означава много години от тук нататък за държавата ни , за всички в нея 

и извън нея , които се чувстват българи. 

     Поне в този ден можем да погледнем на себе си от най- високата камбанария , от 

равнището на единния обществено-политически и международен субект България. 

     Нека бъдем достойни за славата, която ни завещаха нашите предци – да бъдем истински 

българи. 
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