Свиленград чества 112 години независима българска
държава
вторник, 22 септември 2020

Кметът на общината арх. Анастас Карчев и председателят на Общинския съвет Таня Коларова
участваха в празничната церемония по случай Независимостта на България. Да почетат 112-та
годишнина от обявяването на независима българска държава на площад „5 октомври” се събраха
общественици, представители на партии и организации, ученици и граждани. В знак на признателност
на паметника на
героите от войните венци и цветя поднесоха Общински съвет и Общинска
администрация, ГЕРБ, БСП, ВМРО, Исторически музей, Дейност „Детски градини и ясли”, СУ „Д-р Петър
Берон”, ПГССИ „Христо Ботев”, I ОУ „Иван Вазов”, Съюз на офицерите и сержантите от запаса, Лайънс
клуб „Свилена”, Ротаракт, граждани.
В словото си уредникът от Историческия музей д-р Стефан Димитров припомни как в резултат на
целеустремената политика на българските дипломати и държавници се достига логическия завършек
на 22 септември 1908 г. , когато във Велико Търново, в църквата „Св. Четиридесет мъченици”,
България отхвърля васалитета на Османската империя и се обявява за независима държава, Царство
България. Фердинанд приема титлата „Цар на българите” и тържествено е коронясан от търновския
митрополит на хълма Царевец. След този тържествен акт до турското правителство е адресирана нота,
в която се настоява до 3 дни да бъде призната българската независимост. Турция обявява частична
мобилизация, а България събира в бойна готовност запасни офицери и войници. Преговорите
продължават в изключително сложна обстановка. Дори в началото на 1909 г. се стига до териториални
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претенции от страна на Турция, която иска да анексира територии в района на днешния Свиленград. В
резултат на тези искания българското правителство мобилизира 8-ма Тунджанска дивизия и
съсредоточава войски на границата. Месеци наред траят усилията на правителството на Александър
Малинов да защити и утвърди държавния суверенитет. В крайна сметка на 6 април 1909 г. Ляпчев и
Рифат паша подписват българо-турски протокол за признаване на независимостта. България се
превръща в самостоятелна държава с по-голяма свобода във външната политика и се изравнява със
своите съседи Сърбия и Румъния. Българското правителство вече има възможност със силата на
оръжието и дипломацията да се погрижи за свободата на своите сънародници в Македония и Одринска
Тракия.
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