
ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

__________________________________________________________________________ 
 

Баните–п.к.4940, област Смолян,  улица “ Стефан Стамболов ”-№  3, БУЛСТАТ:000614952 

централа:  тел.:    ( 03025 )   22 20,   
e-mail: obbanite@abv.bg; Информационен  сайт: www.banite.egov.bg 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Поздравление на кмета на община Баните, област Смолян 

по случай Националния празник на Република България-Трети март 
 

Уважаеми жители на община Баните, 
Скъпи съграждани, 
Българи,  
 
Приемете моите най-искрени и сърдечни поздравления по случай Националния празник 

на Република България-Трети март! 
Трети март е един от най-великите празници, които ние честваме с особена гордост. Не 

напразно той е обявен за нашият национален празник. На него, ние споменаваме героите, 
които са дали живота си за свободата на България. Тяхната съдба е неразривно свързана с 
родната земя, с неговото бъдеще. Драматична е била съдбата на българския народ. Векове 
наред той е живял в робство, затова всеки спомен от миналото е болезнен. Ала българският 
народ не се е примирявал с наложеното робство, а мъжествено е отстоявал своите стремежи. 

И въпреки вековните унижения и страдания е устоял без да забрави своето име и езика 
си. Българите са борбен народ и не се предават. Саможертвата им е в името на висшето 
човешко благо. Нека пазим спомена за тези, които загинаха в битките, за да живеем свободни. 

За този ден и за нашата свобода дадоха живота си хиляди българи-обикновени хора, 
хъшове в изгнание, хайдути, четници, революционери, за които Свободата на Отечеството 
винаги е била над всичко. Освобождението дойде също и със себеотрицанието и подвига на 
руските, белоруските, украинските, финските воини, воините от много други националности и 
нашите храбри опълченци. 

Нека тяхната саможертва не бъде напразна, а народът извървял с достойнство пътя към 
свободата, повече никога да не се срамува. Нека с гордост се наричаме българи! 

Ние българите трябва да се радваме, че сме имали смели и силни хора-герои, които да 
ни защитават и такъв съюзник като Русия. Ако не бяха тези хора-герои, ние нямаше да 
съществуваме като народ и никой нямаше да знае за България. На този велик ден трябва да 
сме признателни на всички българи, дали най-скъпото-живота си за свободата ни и ще е 
срамно, ако ние или нашите деца, не знаем какво се е случило на Трети март! 

Нека на тази дата заедно се поклоним пред подвига на героите, извоювали 
Освобождението на България преди 140 години и да си спомним основанията за националната 
ни гордост! Нека помним, че жертвата им е била заради нас, за нашето свободно и достойно 
настояще. И с делата си да докажем, че сме силен народ-горд с миналото си и отговорен към 
бъдещето.Нека този ден бъде неизчерпаем извор на сили и енергия за всички българи-и в 
Родината си и по света. 

Желая на всички жители на община Баните, област Смолян и на всички българи здраве, 
бодрост на духа и надежда в утрешния ден! 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
 

Милен Белчев 
Кмет на община Баните, област Смолян 
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