
2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА 
БЪЛГАРИЯ 

2 ЮНИ - ДЕН НА СЪВЕСТ 

На 13 юли 1875 г. Христо Ботев пише във в. "Знаме": "Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея сичко 
може да прави". Дали с неговата чувствителност не е предчувствал, че в името на тази свобода ще загине след по-
малко от година - на 2 юни 1876 г. във Врачанския Балкан? 

Едва ли е подозирал, че денят на неговата героична и трагична гибел ще продължи през столетията, за да стане 
Денят, в който почитаме героите , отдали живота си на Отечеството. 

За първи път денят се отбелязва във Враца и Пловдив през 1884 г. Официално се отбелязва от 1901 г., когато на 
връх Вола (Околчица) смъртта на героя се почита от оцелелите негови четници. На 2 юни 1948 г. точно в 12 часа е 
даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна. 

Оттогава насам, всяка година на 2 юни в 12 часа за 2 минути зазвучават сирените. 
Ботев остава завинаги символ на невероятен революционен дух, дори до безразсъдство, съчетано с невероятен 
поетически и журналистически талант. 
През годините начинът на празнуване и официалната формулировка на деня се променят. Но датата остава като 
един от най- заредените емоционално дни в нашия календар. На 31 май 1993 г. с решение на Министерски съвет 2 
юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. 

Община Първомай и Образцово „НЧ Св.Св. Кирил и Методий–1894г.” отбелязаха празника с поднасяне на цветя на 
паметниците на загиналите за свободата в Първомай. Бяха поднесени венци на паметника на Ангел войвода, 
паметника на загиналите антифашисти в градския парк и паметника на загиналите във войните от 1912-1918 г. в 
градинката пред пощата. Венците бяха поднесени от кмета на общината Николай Митков и  председателя на 
читалището з.ч.д. Иван Караславов. В церемонията участваха заместник кметовете Радослава Ставрева и Ружди 
Салим, секретарят на общинска администрация Ана Николова, служители на общината и читалището, граждани. 
Към участниците се присъедини нашият съгражданин Петър Мутафчиев- член на висшето ръководство на БСП и 
бивш транспортен министър. Ана Сиракова, секретар на читалището , прочете стихотворение на Павел Матев , 
посветено на празника. 

ПОКЛОН ПРЕД ПОДВИГА И САМОЖЕРТВАТА НА ГЕРОИТЕ! 


