


На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано, 

днешния Йешилкьой, предградие на Истанбул, е подписан 
мирен договор между Русия и Османската империя. С него се 
слага край на Руско-турската освободителна война (1877-
1878 г.) и след 500-годишно османско владичество се 
създава Българска държава.

Причина за Руско-турската война е жестокото 
потушаване на Априлското въстание от 1876 г., което 
предизвиква огромен отзвук в Европа. Редица видни 
европейски общественици и държавници, сред които личат 
имената на Уилям Гладстоун, Виктор Юго издигат глас в 
подкрепа на подтиснатите българи. Войната става неизбежна 
след провала на Константинополската конференция и отказа 
на Османската империя да се реформира и да зачита правата 
на своите християнски поданици. Тя завършва с победа на 
руското оръжие.

Санстефанският мир е 

подписан на 3 март (19 февруари 
стар стил). Тази дата не е избрана 
случайно. Тя съвпада с коронацията 
на Александър ІІ през 1855 г. и 
освобождаването на крепостните 
селяни в Русия през 1861 г., за 
което руският император получава 
прозвището Освободител. Договорът е 
прелиминарен - т. е. предварителен 
и подлежи на одобрението на 
останалите Велики сили. Според него 
освободена България е автономно, 
трибутарно (плащащо данък), васално 
княжество със свое народно 
правителство и войска. 

С този мирен договор България 
възкръсва отново на картата на 
Европа. Нейното население наброява 
4 800 000 души. Договорът от една 
страна решава проблема с 
легитимността на българската 
държавност, а от друга е убедително 
доказателство за българското 
териториално присъствие на 
Балканския полуостров.

От 1888 г. 3 
март се празнува като Ден 
на Освобождението на 
България от османско 
владичество. Еднократно 
като официален празник 
денят е отбелязан през 1978 
г. по повод 100-годишнината 
от Освобождението. 10 
години по-късно той става 
официален празник, а с 
решение на Великото Народно 
събрание от 5 март 1990 г. 
датата е обявена за 
национален празник. 



По традиция мартениците се приготвят от най-възрастната жена в семейството. Някога, като наближи първи март, жените 
излизали по полето и събирали късчета бяла вълна, останали по храстите от стадата овце преди зимата. От тази вълна правели 
мартениците. Така ритуално пренасяли благоденствието от предишния към предстоящия стопански сезон. Част от събраната вълна 
обагряли в червено – с натурални багрила от треви и цветя. После присуквали между дланите си вълната, докато се получи двуцветната 
мартенична нишка. Тя е основната. А естетическото чувство, фантазия и вярвания подсказвали на всяка жена какво още да добави в 
мартеницата. Синьо мънисто – да пази децата и момите от завистливи очи и уроки. Паричка – за бъдещо богатство. Скилидка чесън – за 
да пази от зли духове. Красива бяла мидаâ€¦ Червени и бели пискюлчета, топчета или женска и мъжка фигурки, оформени от прежда â€¦ 
Така че всяка мартеница има свой индивидуален образ и носи своя “магия”. Първичното предназначение на мартениците е било да 
предпазват от злите сили и да привличат добрите. Но древните вярвания и символи постепенно са забравени. В наше време 
мартениците се свързват с пожеланията за здраве и късмет.

Но преди да закичат мартениците, жените някога изпълнявали и друг важен ритуал. Още преди изгрева стопанките изнасят и 
мятат по оградите червени кърпи, постелки, престилки… Тази гледка ще развесели вечно сърдитата Баба Марта, щом пристигне. И тя ще 
се усмихне. А нейната усмивка е самото пролетно слънце. Когато Баба Марта е весела, пролетта е топла и слънчева. Ако пък се 
разсърди, ще докара виелици, студ и сняг. Баба Марта е българският фолклорен образ на месец март. Тя е единствена сестра на 11 
братя-месеци в народните представи. Само в Котленския край се среща поверие, че Марта е красива девойка. Но всеобщата представа 
е, че тя е своенравна старица, която ту се сърди, ту се смее. Затова и времето през март е непостоянно – ту слънчево и топло, ту
мразовито и снежно. Но има традиция на 1 март да се палят огньове на открито. И докато подскачат около огъня децата пеят ритуална 
песничка. С нея те обещават да сгреят Баба Марта сега – в ранната пролет, а в замяна – мартенското слънце да грее след това хората и 
земята. Топлината на тези огньове трябва да сгрее дори самото слънце след зимния студ. Има народно вярване, че слънцата са две –
зимно и лятно. И през март лятното слънце се завръща от своето далечно зимовище накрай света. Затова около първомартенските 
огньове хората вече гледат и по-напред във времето – към лятото. С ритуални реплики край огньовете селяните “измолват” Баба Марта и 
слънцето да не греят твърде силно през лятото, за да не изгарят жетварите по нивите. Има обичай децата, а на някои места и всички 
останали, да прескачат пламтящите клади – вярва се, че това ще им донесе здраве за цялата година. Огньовете, червените тъкани по
стоборите и мартениците са свързани в едно общо ритуално послание за здраве и благополучие. Те се свързват с 1 март – като начало 
на пролетта. Но в българската обредна традиция следват още цяла поредица пролетни празници. И всички те трябва да гарантират 
благополучие през започващия нов стопански сезон.

Мартеницата – българският знак на пролетта

Първите цветове на пролетта за българина са бялото и червеното. 
Преплетени бяла и червена нишка са символът на пролетта, наречен 
“мартеница” по името на първия пролетен месец – март. От незапомнени 
времена българите посрещат първи март закичени с мартеници. 



Пролетно равноденствие е едно от униканите явления в 
природата, казано на научен език ” в момент на равноденствието 
центърът на Слънцето при своето видимо движение по еклиптиката 
пресича небесния екватор”. Казано по-просто в този ден Земята, която 
се върти около своята въображаема ос, която преминава през полюсите, 
се намира в такова положение по отношение на Слънцето, че 
слънчевите лъчи падат отвесно на екватора. Слънцето преминава от 
Южното полукълбо в Северното и в тези дни денят и нощта са са 
еднаква продължителност. От 2010 до 2014  Пролетното  равноденствие 
настъпва на 20 март.

Пролетното и есенно равноденствие се приемат за начало на 
съответни сезон – на пролетта и на есента. Периодът между от  време 
меду две едноименни равноденствия се нарича тропическа година. Тази 
година и днес се приема за измерване на времето. Тропическата година 
има приблизително 365,2422 слънчеви денонощия. Заради тази 
приблизителност равноденствието всяка година настъпва в различно 
време на денонощието.  Всяка година се прибавят 6 часа напред.
Денят на Пролетното равноденствие се свързва с настъпването на Нова 
година за много народи – Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, 
Киргизстан, Узбекистан – това са страните, които са свързани с великия 
път на коприната.

В този ден светлината и тъмнината се разделят по равно. В 
стари времена когато не е имало календари настъпването на пролетта 
се е определяло по Слънцето.
Този ден се приема и за начало на обновлението в природата – първата 
пролетна гръмотевица, тръгването на соковете по дърветата и 
напъпилите клони, първите цветя и набола трева … съвсем скоро 
всичко ще е зелено и в цвят.

За този празник ираноезичните народи боядисват яйца и пекат 
сладкиши подобни на козунаци – “Kulcha-e Nowroz”.Поздравяват се с 
картички и се чукат с боядисаните яйца,точно както е традицията и при 
нас.

Затова денят на Пролетно равноденствие е бил на особена 
почит в езическата вяра. Приема се, че в този ден на годишния 
кръговрат Пролетта , която олицотворява оживлението и възраждането 
в природата сменя Зимата.



Навсякъде по света хората празнуват идването на 
пролетта с радост и надежда, но само в България се посреща 
такъв празник с традиции от старите времена.     
С Баба Марта и месец март се свързват много обичаи и 
празници, посветени на идващата пролет. Най-известният 
обичай  е закичването с мартеница (усукани бяла и червена 
нишка) на 1 март - деня на пристигането на Баба Марта. 

Седмица преди празника участниците в СИП 
Приложни изкуства представиха своите изкусно изработени 
мартенички. Малките таланти проявиха творчество и 
сътвориха  мартенски  символи от солено тесто, бели и 
червени конци и плат.

Ученици от всички класове се включиха в 
изработването на мартенички в Първомартенската 
работилница в училището, а днес се проведе конкурс, в който 
бяха наградени най-красивите творения.

Баба Марта е митичен персонаж в българския 
фолклор. В народните вярвания, представени в пословици и 
приказки, името ѝ е свързано с името на месец "март". Три са 
месеците, които са персонифицирани в българските митични 
представи - януари, февруари и март. Януари и февруари са 
представени като братя с лют характер - Голям Сечко и 
Малък Сечко. Баба Марта се смята за тяхна сестра, която ту 
е усмихната и добронамерена, ту непредвидимо зла. 

Честита Баба Марта!

Този месец участниците 
в СИП Млад журналист се включиха в 
проект, свързан с хляба.  Целта е 
учениците да научат повече неща за 
този ценен продукт и да контактуват с 
ученици от различни страни. Участието 
е възможно благодарение на e-twinning
обучението, достъпно в интернет.

Bread

Баба Марта

Училището ни 
с обновен сайт

2ou-berk.com




