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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА ПИРДОП, 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  

 Добре дошли на тържественото честване на 140-та годишнина 

от Освобождението на Пирдоп от турско робство. Особено ми е 

приятно да приветствам всички, дошли днес, за да възкресим заедно 

спомена за най-яркото събитие в новата история на Пирдоп. 

На днешния ден преди 140 години, на това свято за всеки 

пирдопчанин място, жителите на града посрещат тържествено 

своите освободители – казаците от 21 и 26 донски полк, начело с граф 

полковник Дмитрий Комаровски. Празничен камбанен звън 

възвестява свободата на Пирдоп. От всякъде, по всички улици се 

стичат хора, чуват се радостни възгласи: „Русите идат! Излизайте да 

ги посрещнем!” Дядо Влайков и Методи Стоянов са увековечили този 

паметен момент вълнуващо и трогателно. Винаги на този ден се 

обръщаме с признателност към техния спомен за събитията, случили 

се на 3 януари 1878 г. 

Факт е, че при Освобождението на Пирдоп не е пролята кръв, не 

е дадена нито една жертва. Но зимата на 1877/78 година е 

изключително мразовита, с дълбоки снегове, температурите са под 

минус 20 градуса в продължение на седмици. По думите на Методи 

Стоянов най-страшното сражение в онази зима е това с бурите, 

виелиците и незапомнения студ. 800 руски войници и офицери 

загиват от студ и не стигат до Пирдоп. На този ден се прекланяме 

пред тяхната саможертва, изразяваме своята признателност към 

руския народ и преклонението си пред руските воини, освободили 

града. Още същата година признателен Пирдоп издига на това място 

голям дървен кръст, в памет на руските освободители. А през 1934 

година тогавашният кмет на града – Спас Маринов, тържествено 

открива монумента, на който са изписани имената на пирдопските 

опълченци и на Ботевия четник – Димитър Ночев и поднася венец в 

знак на признателност. О тогава до днес на всеки 3 януари жителите 

на Пирдоп свеждат глави пред трите святи места – монумента на 



опълченците, гроба на капитан Баторски в двора на храма „Свето 

успение Богородично“ и паметника на дядо Влайков, възкресил в 

творчеството си посрещането на русите в Пирдоп. Дори в годините 

на Втората световна война, тази традиция не секва. Длъжни сме да 

съхраним историческата памет и да предадем на децата си 

традицията да тачат този ден. Защото народ, който не помни 

миналото си, не пази традициите си, няма бъдеще.  

За това днес наши специални гости са актьорът Иван Налбантов 

и представители на клубовете от Национално дружество “Традиция” 

от София, Копривщица, Златица, село Баня, Панагюрско и гр. Хисаря, 

които заедно със самодейците от Пирдоп и Душанци, ще представят 

спектакъла „Посрещането на русите в Пирдоп”, по сценарий на д-р 

Иван Иванов и ще възкресят спомена за събитията от преди 140 

години. 

По повод на днешния празник Методи Стоянов казва: 

„Пирдопчани изказват своята благодарност към великия руски 

народ, който не се поскъпи да пролее кръвта си по широките поля и 

високите балкани на нашата родина и с тях да изкупи нашата 

свобода. Тоя велик народ, с широка, като земята си душа, без да 

държи сметка за желанията, плановете и намеренията на своята 

дипломация, дойде, обля земята ни с кръвта на своите деца, из която 

кръв цъфна нашата свобода.“ 

С тези знаменателни думи на нашия съгражданин откривам 

тържеството по повод 140-та годишнина от Освобождението на 

Пирдоп от турско робство. 


