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ОБЛАСТЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: 

 „Първата световна война – неосъщественият национален 
идеал за България, победа или поражение“ 

Вече втора година по градове и села в нашата страна, по места на паметни 
битки и паметници на хилядите герои, дали живота си за родината, се организират и 
провеждат чествания, посветени на участието на България в Първата световна война. 

Това е войната, белязана със стотици спечелени сражения, изстрадани битки и 
отвоювани населени с българи територии. Войната, затвърдила постигнатата бойна 
слава от Балканските войни, дала признанието за уменията, силата и храбростта на 
българския войник, накарала велики армии да уважат способностите и подготвеността 
на българските командири.  

Това е и войната с другото лице. По бойните полета загиват 115 000 български 
чеда. Още над 180 000 са ранените и пленените. Никъде не са преброени жертвите 
сред цивилното население, които също са десетки хиляди! България губи половината 
от земите, населени с етнически българи. Само до 1921 година над 100 000 бежанци от 
окупираните от съседните държави територии търсят подслон в Родината. Повече от 
600 000 българи, освободени през време на военните действия, остават и до днес извън 
границите ни. 

Днес, 100 години по- късно, ние - наследниците и последователите на героите”, 
искаме да отдадем заслужената почит и признателност на нашите деди – бойци и 
командири от славната ни армия. И отново да припомним за големите победи и за 
пагубния мир – доколко осъществим и необходим е бил неосъщественият национален 
идеал за България.  

В рамките на тържествата, посветени на кръглата годишнина и приетият с 
Решение №501/23.06.2016 г. Национален план за отбелязване на 100 години от 
Първата световна война и участието на България в нея, Областна администрация на 
област Русе, Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва – гр. 
Русе и Регионално управление на образованието - Русе, организират ученически 
конкурс, при следния  

 

 


