
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ И ПРИЯТЕЛИ! 

 

По повод Националния празник на Р. България – 

Трети март – на 3.03.2019 г. Ръководството на 

Браншовия синдикат „Висше образование и наука“ към 

КНСБ организира посещение на паметните места в 

околностите на връх Шипка. 

 

 
 

На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефанският 

мирен договор между Русия и тогавашната Османска 

империя, с което се слага край на Руско-турската война, 

започнала през 1877 г. и се поставя началото на Третата 

българска държава. 

За първи път денят на Освобождението е отбелязан 

през 1879 г. във Велико Търново. От 1888 г. празникът 

започва да се чества като Ден на Освобождението на 

България от османско владичество. От 1991 г. 3 март е 

обявен за Национален празник на България. 
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С участието си в тържествата на историческия 

връх нека не само да присъстваме на националното 

честване, посветено на 141 години от Освобождението на 

България, а най-вече да отдадем своята почит към 

славните страници от българската история. 

В програмата е предвидено и посещение на Храм-

паметника „Рождество Христово“ в гр. Шипка, в чията 

крипта са положени костите на загиналите при 

отбраната на прохода руски войни и български 

опълченци.  

  

 

 

 

 

 

 

 

За тези, за които няма да има места в автобуса, 

следва да знаят, че движението с автомобили до 

историческия връх Шипка за тържествата на 

националния празник е забранено. Пътят Габрово – гр. 

Шипка ще бъде затворен за движение на моторни 
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превозни средства от 22.00 ч. на 2 март до 17.00 ч. на 3 

март 2019г. Ще бъдат допускани само организирани 

междуградски автобуси, превозващи участници и гости 

на събитието. 

 

 
 

Транспортните разходи са 20 лв. на човек при пълен 

автобус. Тръгването е в 7,30 ч. от булеварда до БИЛЛА 

бензиностанцията на ОМВ. 

Записване до 25 февруари срещу цялата сума при 

доц. д-р Корнелия Тодорова, кабинет 212 на Корпус 3  

 

Телефон за контакт: 0892 21 64 76  

 

НЕКА ПРЕВЪРНЕМ ПОЧИВНИЯ ДЕН В ПРАЗНИК! 
 

 

Не забравяйте знамената! 


