
Слово на министъра на отбраната Николай Ненчев на тържествената 

проверка (заря) по случай 130-годишнината от Сръбско-българската 

война 

19 ноември 2015 г.,  гр. Сливница 

 

Уважаеми вицеадмирал Николов, 

Уважаеми  г-н Стоилков,   

Уважаема г-жо Тодорова,   

Уважаеми генерал-майор Боцев,  

Уважаеми генерали, офицери, сержанти и войници, 

Скъпи гости и жители на град Сливница, 

 

Събрали сме се на едно от най-прославените български бойни полета, за да 

си спомним за героите от Сливница отпреди 130 години, но и за да заявим, 

че българските народ и армия са единни, и че заедно можем да се 

преборим с всички трудности и предизвикателства. 

 

Преди 130 години пред българския народ стоеше тежката задача да 

преодолее жестоките несправедливости на Берлинския договор и да 

докаже на цивилизована Европа, че може да бъде неин пълноправен член. 

Когато крал Милан напада България,  над нашия народ надвисва смъртна 

опасност.  

 

Разнородните български въоръжени сили, съставени от княжеската войска, 

от южно-румелийската милиция и множество доброволци трябва да 

постигнат пълно единодействие. 

 

За учудване на тогавашните наблюдатели, те се справят с тази трудна 

задача. Самото придвижване на войските от турската до сръбската граница 

впечатлява всички военни специалисти. Победният бой, който уморените 

войски, ръководени от капитани, водят срещу една добре подготвена 

армия, водена от генерали, печели възторзите на Европа и света. Никой 

вече не се съмнява, че българите са народ, който е заслужил правото сам да 

гради съдбата си. 

 

Днес, след 130 години, ние сме в далеч по-изгодно положение от това, в 

което са били поставени нашите предци. Никой вече не подлага под 

съмнение защитеното от тях Съединение. През Балканската война 

освободихме Пиринския край, Родопите и Странджа – Сакар. През 1940 г.  

нашата дипломация осъществи връщането на Южна Добруджа, а след 1991 



година помогнахме на Република Македония – земята, на която са родени 

много от сливнишките герои, да получи независимост и да може сама да 

определя съдбата си.  

 

България е вече пълноправен член на голямото демократично европейско 

семейство. Нашите предци отпреди 130 години биха били безкрайно 

щастливи от подобно развитие на събитията. 

 

Като министър на отбраната искам да Ви уверя, че Българската  армия и 

днес е на бойния си пост. В снежните бури, сред бушуващите пожари и 

заливащите потопи, на мисии и край границата нашите  военнослужещи 

демонстрират висок професионализъм и непоколебим морал.  

 

Но ето, че над Европа отново се сгъстяват тъмни облаци. Средата за 

сигурност отново е драстично влошена. Терористичната атака в Париж 

показа, че трябва да бъдем изключително бдителни. Бежанската вълна крие 

много опасности. 

 

Затова е нужно да бъдем единни като нация. Трябва ни духът на Сливница 

и вярата, че заедно можем да направим България страна, в която може да 

се живее достойно и сигурно. Нямам никакво съмнение, че духът на 

Стефан Стамболов, който тогава е подал оставка като председател на 

Народното събрание, за да се запише доброволец, е жив! Убеден съм, че и 

днес има българи като дядо Ильо Малешевски, който макар и на преклонна 

възраст се включва в бойните редици. Не се съмнявам, че сред многото 

наши млади съграждани, живеещи в Западна Европа и Америка, не един и 

не двама са готови да постъпят като Цветан Радославов – студент във 

Виена, който преди  130 години потегля към Родината, за да се запише 

доброволец и по пътя пише песента „Мила Родино, ти си земен рай“. 

 

Убеден съм, че безпримерният героизъм на героите от Сливница ще 

продължава да ни вдъхновява. Сигурен съм, че трудностите, пред които 

сме изправени, ще ни сплотят.  Никога няма да забравим и урока, който те 

ни дадоха. Съединението наистина прави силата. Само заедно можем да 

изковем по-добра съдба за нашите деца. 

 

Поклон пред паметта на героите. 

 

Да живее България! 


