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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

Българскa държавност: Империи и царства

Част от докладчиците от Силистра, Балчик, Букурещ и Кишинев на конферен-
цията по история, посветена на 80-годишнината от трагичното преселване на 
северодобруджанци през 1940 г. , в резултат на позорната Крайовска спогодба. 
Отляво надясно: г-н Любомир Николов /Букурещ/; г-н Йордан Георгиев /Силистра/; 
доц.д-р Елена Рацеева /Кишинев/; д-р Йордан Касабов /Силистра/; дфн доц.Тодора 
Георгиева /Силистра/; проф.Лука Велчов /Букурещ/; г-жа Маруся Костова /дирек-
тор на МФ „Българско наследство“, организатор на Събор на преселението 2021 
г./; г-н Валентин Попов /Силистра/.                                           Фото: Кольо ГАНЧЕВ      

 където ще намерите богато разнообразие на  
диопрични рамки и слънчеви очила  

на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват безплатни 

прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“ в 
град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Знаем ли своето далеч-
но и славно минало, и 
своето съвремие в исто-
рически план, и като 
българска държавност? 
Нека научим повече за 
древните държави и бъл-
гарските царства. /Зато-
ва, ще направим кратък 
екскурс преди Христа и в 
новата ера след Христа/. 
Българската държав-
ност започва от велики-
те империи: Хунорска, 
Кушанска и Хунска. 
Държавите им заемали 
огромни европейски те-
ритории и съществували 
хилядолетия.

Великата Стара Бъл-
гария съществувала от 
468-ма до 643-та година, 
като най-голямо разви-
тие имала при Великия 
Кан Кубрат.  След тези 
български империи се 
ражда Дунавска Бълга-
рия, която е имала три 
български царства. Пър-
вото българско царство 
съществувало през годи-
ните: 643-та – 1093-та.
След византийското роб-
ство от 200 години се 
ражда Второто българ-
ско царство, което про-
съществувало от 1184-та 
до 1396-та година. Тре-

тото българско царство, 
което е обект на нашето 
внимание, започва като 
българска държавност 
след Освобождението 
на поробените българ-
ски земи и подписва-
нето на Санстефанския 
мирен договор, на 3-ти 
март1878 година.
Преминало през много 
изпитания: Разпокъсва-
нето и намаляването на 
територията на България 
след Берлинския Дого-
вор през 1879 година, 
позорната Сръбско-бъл-
гарска войнапрез 1885 

година, когато сръбските 
войски нападат младата 
българска държава, но 
българските капитани 
със своите славни войни 
побеждават сръбските 
генерали и многохиляд-
ната им войска. Мирният 
договор между България 
и Сърбия подписва ка-
питан Олимпий Панов, 
наш земляк и главно-
командващ Сливниш-
кото сражение на тази 
братоубийствена Сръб-
ско-българска война.
Преди 136 години сли-
ването на Княжество 
България и Източна Ру-

мелия на 6-ти септември 
става факт. В Пловдив, 
тогавашната столица на 
Източна Румелия, е бил 
арестуван губернаторът 
Гаврил Кръстевич и про-
възгласено съединението 
на България. Това е било 
чисто българско дело, 
без никаква намеса на 
Великите сили и на Ру-
сия. 
От Освобождението 
/1878/ до обявяване на 
независимостта на Бъл-
гария /1908/ изминават 
цели тридесет години 
на васалност – плащане 
на данъци на Турция. От 
една страна възможност 
за добиване на пълна са-
мостоятелност България 
получава по време на 
младотурската револю-
ция, която започва през 
юли 1908 година. От дру-
га страна правителство-
то на демократическата 
партия изчаква удобен 
момент, за да обяви неза-
висимостта на България.
Демократическото пра-
вителство начело с Алек-
сандър Малинов, роден 
в село Пандаклия /Оре-
ховка/, Бесарабия, в съз-
далите се условия, след 
много хитри ходове от 
българската дипломация 
преценява, че решител-
ният момент е настъпил.
На 22-ри септември 1908 
година в град Велико 
Търново княз Ферди-
нанд обявява със специа-
лен Манифест Незави-
симостта на България и 
приема титлата „Цар на 

българите“.
Това историческо съби-
тие за България и света 
става в черквата „Св.40 
мъченици“, в старата 
столица Велико Тър-
ново. Текстът на този 
Манифест подготвя Ми-
нистър-председателят 
на българското прави-
телство и председател 
на демократическата 
партия бесарабският 
българин Александър 
Малинов. 
Много щастлив бях, ко-
гато живях в България, 
да участвам в празници-
те, посветени на най-го-
лемите исторически 
събития на българския 
народ. Никога няма да 
забравя деня 22-ри сеп-
тември 1998 година, ко-
гато с голямо вълнение в 
гарнизонния военен клуб 
на град Велико Търно-
во открих фотоизложба, 
посветена на моите бе-
сарабски българи. Както 
и това, как тържествата 
в старата столица завър-
шиха с проверка-заря и 
аудио-визуалния спек-
такъл „ЦаревградТърнов 
– звук и светлина“.
По достоен начин този 
празник на Независи-
мостта на България вече 
десетки години се от-
белязва в столицата на 
България – София. Гор-
дост ме обземаше, кога-
то заедно с моите съна-
родници и съидейници 
от културно-просветното 
дружество за връзки с бе-

сарабските и таврийски-
те българи „Родолюбец“ 
и общонародното сдру-
жение „МатиБолгария“ 
с председател Д-р Петър 
Константинов, празну-
вахме този Велик ден и 
се покланяхме пред ге-
роите и строителите на 
Нова България. За цял 
живот остават тези не-
забравими мигове, тази 
съпричастност с българ-
ския ми народ.
Тази съпричастност към 
делниците и празниците 
на моята прародина Бъл-
гария ми даде още пове-
че възможност да науча 
великото ѝ историческо 
минало, за обявяването 
на независимостта ѝ, 
която има дълбоко исто-
рическо значение. Както 
и за това, че с този акт 
българският народ зали-
чава важни остатъци от 
петвековното турско вла-
дичество. 
България, обявила сво-
ята независимост на 22-
ри септември 1908 годи-
на, от тогава до днес е 
равноправна държава на 
Балканския полуостров 
и в цяла Европа. И е в 
дружествени отношения 
с Република Молдова, в 
която живеят 70 хиляди 
етнически българи. А 
град Тараклия от десе-
тилетия е най-големият 
център на българската 
общност в републиката.

Димитър 
БОРИМЕЧКОВ

Гр.Тараклия, Р.молдова

Семинар „Изкуството по време на криза“
 Дискусия

Гост лектор Проф. д-р Любомир Караджов –  
преподавател по PR и единствената в България дисциплина 

„Кризисен PR в изкуството“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ гр. Пловдив. 
Лектор по Кризисен PR в ПУ „Паисийй Хилендарски“ гр. Пловдив.

Автор на:
- Нашумялата книга „Кризисен PR на арторганизациии“

- Единствената книга за PR и реклама в изкуството „Публични комуникации в изкуството“
- Книгата „Пътят на актьора“ с очерци за български актьори.

Изключително наболяла и актуална тема за всички занимаващи се с изкуство!
Семинарът ще премине под формата на дискусия, обмяна на опит и информация!

24 септември 2021 г. /петък/ в КИЦ „Мелницата” Балчик
Вход 10 лв. по предварителна заявка!


