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Уважаеми госпожи и господа, 

Днес в България е свят празничен ден, честваме събитието от 6 

септември 1885 година. Отбелязваме Съединението като силен и горд 

държавнически акт в Третото българско царство. Към Съединението са 

съпричастни неизброими наши сънародници и герои – бунтовници от 

Чирпан, Пазарджик, Панагюрище, Голямо Конаре, четници на Продан 

Тишков – Чардафон и Георги Чолаков, опълченци като Сава Муткуров, 

Димитър Ризов, революционери като майор Данаил Николаев, майор Райчо 

Николов и много други. Княз Александър I Батенберг подкрепя 

присъединяването на османската област Източна Румелия към Княжество 

България, като веднага назначава администрация от Княжеството в Пловдив 

на мястото на сваления османски губернатор Гаврил Кръстевич.  

За нас, българите, Съединението от 6 септември 1885 година е ден на 

осъзнато могъщество, на национална принадлежност, на непотъпкано 

чувство за държавност. Тази всенародна битка ревизира Берлинския 

договор, коригира териториалното ощетяване, подтиква Великите сили към 

установяването на нов ред и проправя път, по който българите ще 

продължат след двайсетина години с присъединяването на други отнети 

наши земи на Балканите. 

Историческият акт на разширяване на Княжеството ражда и закалява 

цяла плеяда бъдещи политици като Захари Стоянов, Драган Цанков, 

Константин Величков и техният плам ще увенчае бурния политически и 

стопански растеж в края на XIX век в младото княжество. То е възстановено 

на европейската карта и като въглени в него са живи хилядолетни 

държавнически традиции. 



Съединението е порив за справедливост, всенароден избор на вярна 

посока, цел и перспектива към човешкия прогрес и просперитет на току-що 

освободеното Отечество. Неслучайно заветът, живото послание, изписано и 

на фасадата на Народното събрание в София, гласи: „Съединението прави 

силата“. 

Съединението е неподражаем успех. То е урок по достойнство пред 

цяла Европа и целия свят. Съединението е и непомръкващ пример за 

отстоявана отговорност. 

Уверено твърдя, че 6 септември е най-големият урок в българската 

история по единение в мисли, чувства и дела. Един завет обедини всички 

българи срещу неправдата. Един народ, пълен със самочувствие, дръзна да 

се изправи срещу Великите сили и националистическите кроежи, и най-вече 

срещу това някой друг да решава съдбата му. И успя! 

Славната ни история ми дава право да се обърна днес към всички вас, 

скъпи сънародници, навсякъде по света. От сърце ви поздравявам за вашия 

поклон към българското минало и за родолюбивата идея да бъдем заедно, 

съединени от един достоен празник. 

Бъдете здрави, силни и горди като българи! Зад нас и в кръвта ни е и 

тази спечелена битка. Осъзнавайки храброто ни наследство, бъдете още по-

сплотени и достойни в делата си. 

Честит празник и помнете: Съединението прави силата! 
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