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До 

Ръководството 

на  ………………………………………………………………. 

  
 

Уважаеми колежки и колеги , 
      През 2016 г., по повод 140 - годишнината от Aприлското въстание и героичния 
подвиг на Христо Ботев и неговата чета, СТПД „Академик” - Русе  ще реализира 
няколко идеи, в т. ч. проекта „Под знамето на Червеноводската въстаническа чета”. 
      Проектът ще се изпълни с финасовата подкрепа на Общинска фондация „РУСЕ – 
ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ” в партньорство с Регионален исторически музей – Русе и 
Студентски съвет на РУ „Ангел Кънчев”. 
      Една от дейностите по проекта е конкурсът за ушиване на най-автентично копие 
на знамето на Червеноводската въстаническа чета, регламентът за провеждането на 
който, изискванията относно визията на знамето и снимки за онагледяване са 
приложени към писмото.   
       На база на проекта, в периода март – юни, ще осъществим блок от прояви и 
дейности с надслов „Под знамето на Ботевата чета”, а именно: 
       - освещаване на знамената от конкурса в храм „Св. Арх.Михаил” в с. Червена 
вода; 

       - пренасяне на знамето–победител в конкурса по историческия път на 
истинското знаме-светиня (на кораба Радецки Ботев развява знамето на 

Червеноводскат чета),     
възстановка с колопоход Русе - Гюргево - Зимнич - Турну Магурели - Корабия - 
Бекет (5-те румънски пристанища, от които на 16 / 17.05.1876 г. са се качили 
ботевите четници на кораба “Радецки”) - Оряхово – Паметника на Ботевата чета на 
Козлодуйския бряг;  
       - участие на представителна група на град Русе от 27.05 до 02.06. в 70-я 
национален туристически поход по алеята Мемориален комплекс „Ботев път”, 
водена от знамето – победител в конкурса; 
       - церемония за предоставяне на знамето победител в конкурса за експониране в 
Регионалния исторически музей  - Русе. 
      Проявите „Под знамето на Ботевата чета” ще се проведат под егидата на 
председателя на Общински съвет Русе, чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев. 
      С настоящото писмо отправяме покана за участие на  ……………………………………………………… 
с един екип, който да представи свое знаме за участие в конкурса.  
      Очакваме да заявите участие в определения срок 16.03.2016 г. и Ви желаем успех. 
 

      С уважение, 



                                                                                                        Председател,                  
                           доц. д-р Милко Маринов  

 

РЕГЛАМЕНТ 
за провеждането на конкурс за ушиване на най-автентично копие на знамето на 

Червеноводската въстаническа чета 
       1) Право на участие:  екипи на училища, клубове и др., съставени от ученици, студенти и други 
граждани на Русе и Русенска област; 
       2) Срок за представяне на заявки за участие в офиса на СТПД „Академик” (Русе 7017  Русенски 
университет - корпус 6.114  или изпращане на адрес academic@uni-ruse.bg)   - 16.03.2015 г.; 
       3) Размер на финансовото подпомагане по проекта за закупуване на материали за ушиване – 40лв; 

 4) Краен срок за представяне на ушитите знамена – 05.05.2016 г.; 
 5) Обявяване на резултатите от конкурса – до 10.05.2016 г. 

       6) Награди:  за първо място 250 лв;  за второ – 150 лв;  за трето – 100 лв. 
       7) Знамето – победител ще се съхранява и експонира в Регионалния исторически музей – Русе;     
       8) Останалите знамена, ушити по проекта, остават собственост на училищата, клубовете и др. 
учстници в конкурса.   

 
 

ИЗИСКВАНИЯ 
 относно визията на знамената, които ще участват в конкурса за ушиване и 
извезване на автентични копия на знамето на Червеноводската чета  

 

1) Размери на знамето:  дължина 1,25 м., ширина 0,65 м; 
2) Плат - зелен атлаз или подобен, ресни - сърмени, с 1 пискюл; 
3) Лицева страна: със златна сърма и коприна (или подобен конец) е извезан 
разярен, изправен на задните си крака лъв, над него надпис: Свобода или 
смърть !, а под него годината  - 1875; 

     4)  На нелицевата страна (на гърба) надпис:  Каранъ   
 

 
На кораба Радецки Ботев развява знамето на 

 Червеноводската въстаническа чета *** 
   

       През 2016 г. се навършват 140 години от Априлското въстание и от героичния подвиг на Ботев 

и неговата чета на българска земя. За 70-ти пореден път, в края на месец май, стотици българи 

ще преминат в израз на преклонение  легендарния път от Козлодуйскоия бряг до връх Околчица.    

      Както е известно, през 1876 г. в Русе не успява да пукне въстаническа пушка, но не бива да 

се забрявя, че нашият град, тогавашният Русчук, има изключително важна роля в 

българското националноосвободително движение.       
      Един от красноречивите ярки примери за това е формираната от Руснския таен революционен 

комитет през 1885 г. Червеноводска чета, чието бойно знаме, ушито от дъщерята на голямата 

българска патриотка Баба Тонка Петрана, година по-късно, става знаме на Ботевата чета***.  
      Интересна впечатляваща е историята на това знаме, свързана с десанта на кораба „Радецки”, 

с „посветителния” ритуал на клетвата на козлодуйския бряг, със сраженията  при Милин камък, 

Камарата, Йолковица и Рашов дол, с безпримерния  героизъм на знаменосците Никола Симов и 



Димитър Стефанов, с гибелта на много българи до неговото унищожаване край Кремиковския 

манастир. 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: e-mail: academic@uni-rse.bg, тел.: 082/888 660. 0882 966 369 

 
 
 
 


