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Събития довели до освобождението на България от турско робство 
 

Ванина Илиева  
Делото на Васил Левски 
1862 – 1873  

 

Той е идеолог и организатор на българската национална 

революция, основател на Вътрешната революционна 

организация . Известен е и като Апостола на свободата, заради 

организирането и разработването на революционна мрежа за 

освобождаване на България от османско владичество. Пътува по 

страната и създава частни революционни комитети, които да 

подготвят обща революция. Неговата мечта е чиста и свята 

република, в която всички да имат равни права, независимо от 

своята народност и вероизповедание. 

Васил Левски е хванат край Къкриното канче от турски полицаи. 

След това е бил заведен в София, където е осъден на смърт. На 

19 февруари 1873г. е обесен.  

 

Залавянето на Васил Левски 

 

 

                                                  Васил Левски   
  

Васил Какачев и  Боян Ганев  

 

Априлско възстание 

От 1876  

Априлското въстание избухва преждевременно на 20 

април в Копривщицаи е организирано от Гюргевския 

революционен комитет. Въпреки че е неуспешно, то 

представлява своеобразен връх на българското 

националноосвободително движение. Днешните оценки 

са, че въстанието, макар и незавършило с военен успех, 

постига друга своя основна цел – политическата, тъй 

като народният бунт за независимост намира силен 

отзвук в Западна Европа и особено в Русия. 

Знамето на въстаниците от Горна Оряховица с  

лозунга „Свобода или смьрть“ Страница 
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Боян Ганев и Васил Какачев  

Априлското въстание  
Подготовка 
Според изработения от Гюргевския 

революционен комитет план 

българските земи са разделени на 5 

революционни окръга (като в 5-ия 

организацията е твърде слаба): 

1. Търновски – с център Горна 

Оряховица, главен апостол е Стефан 

Стамболов с помощници Христо 

Караминков (Бунито), Иван Панов 

Семерджиев и Георги Измирлиев; 

2. Сливенски – главен апостол е 

Иларион Драгостинов с помощници 

Стоил войвода и Георги Обретенов; 

3. Врачански – главен апостол е 

Стоян Заимов с помощници Никола 

Обретенов, Георги Апостолов и 

Никола Славков; 

4. Пловдивски – главен апостол е 

Панайот Волов с помощник Георги 

Бенковски, по-късно като помощници 

са привлечени Георги Икономов и 

Захари Стоянов; 

5. Софийски – на практика само 

планиран, с апостоли Никола 

Обретенов и Никола Славков. 

-  

 

„Български въстаници 1876“ (картина на В. Антонов) 

 

 

Избухване 
 

Въстанието е подготвено в разстояние на 

едва 1 – 2 месеца, с което се обясняват 

неуспехите в организацията и хода му. 

Решението за въстание е взето от отделни 

активисти на БРЦК, то не е подкрепено от 

нито една външна сила и в крайна сметка е 

резултат от усилията на неколцина апостоли. 

По-сериозна подготовка за бунт била 

извършена само в IV и I окръзи. 

Единствено в IV окръг под ръководството на 

Георги Бенковски била създадена постоянно 

действаща въстаническа милиция, 

контролираща подготовката за въстание. 

Историческо значение 

Жестокото потушаване на въстанието и 

отзвука на зверствата в Европа са повод за 

провеждане на Цариградската конференция. 

Решенията на Цариградската конференция са 

първото международно признание на 

правото на българите да имат своя държава в 

етническите си граници, очертани вече от 

борбата за църковна независимост, 

санкционирано от всички Велики сили. Така 

Априлското въстание, макар и военен 

провал, непосредствено води до най-големия 

политически успех на българската нация 

дотогава. Отказът за осъществяване на 

решенията на Цариградската конференция от 

страна на османското правителство води 

обявяването на единадесетата Руско-Турска 

война, довела до Освобождението на 

България. Въпреки че Априлското въстание 

не променя военната обстановка в България, 

то до голяма степен дава световен отзвук на 

проблема с България разрешен с Руско-

Турската Освободителна война. 

Априлското въстание изиграва и ролята на 

буржоазно-демократична революция, която е 

последвана от война, с която се слага край на 

османския феодализъм, а новосъздадената 

българска държава поема по пътя на 

капиталистическото развитие и отваря 

вратите за развитие на буржоазията. 

Карта на най-значителните действия по време на Априлското въстание 
 

Информация 

  

Период 20 април (стар стил) 1876 г. – май 1876 г. 

Място Предимно Южна България 

Резултат потушаване на въстанието, Цариградска конференция 

Страни в конфликта 
  

Въстаници дейци на БРЦК Османска империя 

Командири и лидери 
  

 Георги Бенковски 

 Иларион Драгостинов 

 Панайот Волов 

 Стоян Заимов 

 Стефан Стамболов 

Хафуз паша, Юсуф ага Софийски, Хасан паша Нишки 

Жертви и загуби 
30 000 – 60 000 убити според 

български изследователи 

10 000 – 12 000 според 

странични наблюдатели 

3000 според османски 

сведения 
 

 

1000 

 

Използвана литература: Уикипедия, Косев, Константин, Николай Жечев и 

Дойно Дойнов. История на Априлското въстание. 
Страница 
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1876. Фототипно издание. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 

София, 2006. 

  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zname_Aprilsko_vastanie.svg
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zname_Aprilsko_vastanie.svg
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Борис Киров,  Цветан Ангелов 
 

Руско-турската война  

(1877 – 1878) 

Дипломатическа подготовка на войната 

Чрез поредица от срещи в Цариград, 

Будапеща, Виена и Лондон Русия сключва 

двустранни договори със Сърбия, Черна гора, 

Румъния и неутралитет с Австро-Унгария. 

 

Начало и ход на войната 

Войната е обявена на 12 април 1877г.;  

 

Река Дунав се форсира при Свищов на 

15.06.1877г. от основните руски сили, които 

след това се разделя на 3 части: 

Западна част  

Ръководи се от ген. Николай Криденер. 

Задачата на 35-хил. група е да овладее 

Никопол и да развие настъпление в западна 

посока.  

 

ген. Николай Криденер 

Предна част  

Предвождана от ген.Йосиф Гурко. Отрядът, 

наброяващ 12 хил. бойци, между които и 

българските опълченци,трябвало да настъпи 

по посока Търново и проходите в 

централната част на Балкана.  

 

ген.Йосиф Гурко 

Източна част 

Водена от Александър III 

Александрович. Източният отряд в 

състав от 70 хил. души има задача да 

напредне на изток и да блокира 

големите военни бази Разград, Русе, 

Шумен и Варна, без да прави опити 

за тяхното превземане. 

Александър III Александрович 

Настъпателен период (юни—юли 

1877)  

На 7 юли части от Предния отряд 

влизат във Велико Търново, а на 16 

юли преминават Стара планина през 

Хаинбоазкия проход. На 16 юли 

Западният отряд успява да превземе 

Никопол. 

 

ген.Скобелев 

Борба за надмощие (август—декември 

1877)  

Повратни моменти в този етап на войната 

са борбите за Шипка и Плевен. 

Последиците от тези битки водят до 

определянето на победителите във 

войната. 

 

Мартин Георгиев  

Борбата при Шипка  

 

Защитниците на Шипка - българи и руси - 

допринасят по категоричен начин за 

успешния изход от войната. Отбраната е 

поверена на ген. Николай Столетов.  

 

Ген. Николай Столетов 

Защитниците са около 5500 души, които се 

борят срещу 30 хилядната войска на 

Сюлейман паша. На 7 юни 1877 Шипка е в 

ръцете на руската армия. 
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Обсадата на Плевен 

Най-тежката и 

продължителна битка в 

хода на Руско-турската 

война. Западният отряд 

задържа в продължение 

на почти пет месеца град 

Плевен, където е 

съсредоточена армията на 

Осман паша. Обсадата е 

поверена на ген.Едуард 

Тотлебен.                                                 ген.Едуард Тотлебен  

 

Осман паша привършва хранителните припаси. Решава да 

направи последен опит за пробиване на блокадата на 27 

срещу 28 ноември, но претърпява неуспех и градът е превзет 

от руските войски. 

 

Осман паша 

 

 
Заключителен период (декември 1877—януари 1878)  

В началото на периода решаващо значение има преминаването на 

Стара планина при много трудни зимни условия. Участват и 

българските доброволчески чети. От значение са битките при 

Арабаконак, Правец и Етрополе. На 16 януари е превзет Пловдив, а 

на 20 януари руските войски влизат в Одрин. 

 

 

 

Осман паша предава сабята си на ген. Ганецки 
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Георги Даракчиев и Боян Михалев 
 

Българското 
опълчение в 
Освободителната 
война 1877–1878 
години 

Българското опълчение е българско военно 

съединение в състава на Действащата руска 

армия на Балканския полуостров в Руско-

турската война от 1877 – 1878 г. 

Съставът му включва български 

доброволци – войници, българи – офицери 

от Руската армия, и редовни руски 

военнослужещи – офицери, унтерофицери и 

войници. Сражават се на страната на 

Руската империя срещу Османската 

империя за Освобождение на България. 

Българите, участвали в Българското 

опълчение,след Oсвобождението на 

България са наричани опълченци. 

 

Освещаване на знамето на Българското опълчение. 

Художник Николай Дмитриев-Оренбургски 

 

Структура  

За началник на Българското опълчение 

е назначен генерал-майор Николай 

Столетов. Началник на щаба е 

полковник Ефим Ринкевич. Назначени 

са щабни офицери – полковник 

Енгелхарт, подполковник Фьодор Де 

Прерадович и др. 

 

Генерал – майор Николай Столетов 

По своята численост и структура 

опълчението е сравнимо с усилена 

военновременна пехотна дивизия. Състои 

се от 3 опълченски бригади, всяка от които 

в състав от 2 опълченски дружини от по 5 

роти. Отделно към него се числят 

създадените по-късно още 6 самостоятелни 

дружини. 

 

Бригадно-дружинен състав на 

Българското опълчение: 

1-ва опълченска бригада с командир 

полковник Корсаков, полковник Фьодор 

Де Прерадович в състав: 

1-ва опълченска дружина с командир 

подполковник Константин Кесяков, 

2-ра опълченска дружина с командир 

майор Куртянов. 

2-ра опълченска бригада с командир 

полковник Леонид Вяземски в състав: 

3-та опълченска дружина с командир 

подполковник Павел Калитин, майор 

Константин Чиляев, 

4-та опълченска дружина с командир 

майор Пьотър Редкин. 

3-та опълченска бригада с командир 

полковник Михаил Толстой в състав: 

5-а опълченска дружина с командир 

подполковник Константин Нищенко, 

майор Павел Попов, 

6-а опълченска дружина с командир 

майор Беляев. 

Самостоятелни дружини: 

7-а опълченска дружина с командир 

подполковник Тизенхаузен, 

8-а опълченска дружина с командир 

щабс-капитан Мерчански, 

9-а опълченска дружина с командир 

подполковник Лвов, 

10-а опълченска дружина с командир 

майор Доршлунг, 

11-а опълченска дружина с командир 

подполковник Гаспаревски, 

12-а опълченска дружина с командир 

майор Корниловеч. 

Командният състав е от общо 136 

офицери. Сред тях са и българи офицери 

и подофицери на редовна служба в 

Руската армия: 

подполковник Константин Кесяков, 

капитан Райчо Николов, 

поручиците Петър Алексиев, Делев, 

Петко Стоянов, Константин Шиваров, 

Атанас Узунов, Димитър Филов, Данаил 

Николаев, Стефан Любомски, 

подпоручиците Стефан Кисов, Аврам 

Гуджев, Олимпий Панов и Коста 

Паница. 

Назначени са дружинни лекари, сред 

които са българите Константин Бонев, 

Сава Мирков, Константин Везенков, 

Андрей Богданов, Иван Панов, Яков 

Петкович. 

Опълченците преминават системна 

военна подготовка под непосредственото 

командване на руски офицери. 

Въоръжени са със стрелково оръжие – 

винтовка „Шаспо“ обр. 1866 г. с тесак. 

Снабдяването се поема от бюджета на 

военното министерство и Московския 

славянски комитет. 

Анна – Мария Борисова 

Самарското знаме 

Жителите на руския град Самара 

подаряват на Българското опълчение 

бойно знаме, наречено на града – 

Самарско знаме. То е изработено още 

през 1876 г. и е било предназначено за 

участниците в Априлското въстание в 

България. 

 

Самарското знаме − официално знаме на Българското 

опълчение 

Знамето е връчено на 6 май 1877 г. в опълченски 

лагер край Плоещ на прославилата се след това 3-та 

рота на 3-та опълченска дружина с командир 

подполковник Павел Калитин от руския 

общественик и славянофил граф Пьотър Алабин и 

Ефим Кожевников. На него са изобразени 

„Иверската Богородица“ и братята Кирил и 

Методий. (Днес то се съхранява в Националния 

военноисторически музей в София.) След 

форсирането на река Дунав започва формирането на 

6 нови дружини, като в крайна сметка личният 

състав на Опълчението надхвърля 10 000 души. 

Сред известните личности, служили в 
опълчението, са следните воини: 

Български генерали 

Георги Абаджиев, 7-а опълченска дружина 

Андрей Блъсков, 2-ра опълченска дружина 

Никола Генев, 3-та опълченска дружина 

Янко Драганов, 12-а опълченска дружина 

Георги Иванов, 7-а опълченска дружина 

Стефан Любомски, 10-а опълченска дружина 

Кръстю Маринов, 10-а опълченска дружина 

Данаил Николаев, 5-а опълченска дружина 

Иван Сарафов, 10-а опълченска дружина 

Георги Тодоров, 7-а опълченска дружина 

Стефан Тошев, 8-а опълченска дружина 

Иван Цончев, 8-а опълченска дружина 

Ваклин Церковски 

Други воини 

Петър Алексиев – националреволюционер и 

опълченец 

Васил Йонков – Гложенеца – 

националреволюционер, един от най-близките 

сътрудници и приятели на Васил Левски 

Стефан Кисов, полковник 

Никола Корчев – сред спасителите и последен 

знаменосец на Самарското знаме 

Петър Кунчев – брат на Васил Левски 

Райчо Николов – български офицер, майор 

Димитър Петков – председател на 27-ото 

правителство на Княжество България (1906 – 1907), 

баща на Никола Петков 

Коста Паница – националреволюционер, български 

офицер, майор 

Олимпий Панов – националреволюционер, 

български офицер, майор. Военен министър в 

правителството на Петко Каравелов 

Димитър Филов – български офицер, подполковник, 

баща на Богдан Филов 
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Мари Георгиева и Наталия Джажарова 

Санстефански мирен договор 
 
Договорът е подписан между Русия и Османската империя на 

3.03.1878г. С него се слага край на Руско-турската освободителна 

война (1877 – 1878) г. и урежда, макар и неокончателно, 

обособяване на Трета българска държава след близо пет века 

османско владичество в България. Договорът е предварителен, и 

подлежи на одобрението на останалите Велики сили. 

 

Договорът е подписан около 17 ч. на 3 март (19 февруари стар 

стил) 1878 г. в Сан Стефано (днес квартал на Истанбул), от граф Николай Игнатиев и Александър Нелидов от руска страна и от 

външния министър Савфет Мехмед паша и посланика в Германия 

Садулах бей от страна на Османската империя. Няма присъстващ 

свидетел на подписването от българска страна, независимо от това, че 

българите са участвали във военните действия и са дали 3456 убити 

опълченци. Договорът е подписан на 3 март 1878 г., клаузите на мира са 

представени след ратифицирането му, което става две седмици по-късно 

– на 17 март. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клаузи 

 
Засягащи Черна гора, Сърбия и Румъния 
Според договора Черна гора удвоява територията си за сметка на Османската 

империя, като включва градовете Никшич, Подгорица и Антивари (Бар). 

Независимостта на княжеството е призната. 

 

Сърбия е призната за независима държава и за участието си във войната анексира поморавските градове Ниш и Лесковац, Прокупле и 

Куршумлия както и части от Новопазарско. Частта от Поморавието влиза в границите на Западната българска автономна област, предвидена 

от Цариградската конференция на Великите сили от 1876 г. 

 

Румъния също е призната от Цариград за независима държава. 

 

Засягащи България 
Договорът предвижда създаването на автономно, трибутарно княжество 

България с християнско правителство и правото да има войска. 

Територията на България ще обхваща земите от река Дунав по 

новоустроената сръбска граница и оттам по западната граница на казата 

Враня до планината Карадаг. Оттам границата ще мине по западните 

граници на казите Куманово, Кочани, Калканделен до Кораб планина. 

След това границата се 

спуска на юг по Черни 

Дрин и после по 

западната граница на 

казите Охрид, Старово и 

Корча стига до 

планината Грамос. 

Оттам границата тръгва 

на изток през 

Костурското езеро, стига 

до река Мъгленица и се 

спуска до Солунския залив. 

Границата заобикаля Солун и 

през Бешичкото езеро излиза 

на Орфанския залив. От Буругьол границата извива на север към Родопите до Чепеларе, 

откъдето завива на изток и се спуска по Арда, после минава през Източна Тракия до Черно 

море, като оставя Одрин в Османската империя, а Лозенград, Люлебургас и Малко Търново – 

в България. Границата напуска морския бряг при Мангалия и през Добруджа излиза на Дунава 

при Расово. 

Договорът се опитва да създаде голяма славянска държава на Балканите – княжество България 

би имало площ от около 170 000 кв. км и би обхващало Видинско, Врачанско, Търновско, 

Русенско, Силистренско, Варненско, Софийско, Пиротско и Вранско в Поморавието, почти 

цяла Македония (без най-южните области), части от Косово (Качаник) и Албания (Корчанско), 

част от Източна Тракия и Южна Добруджа. 

 

Османските войски трябва да напуснат държавата, а руската военна окупация ще продължи две години. 
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Къщата, в която е подписан договорът, в Сан Стефано (днес 

Йешилкьой) 

Оригинална карта на България от Санстафанския мирен договор 
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Засягащи Русия и Османската империя 

Османската империя обещава реформи в Босна и Херцеговина, Крит, Епир 

и Тесалия. 

В замяна на репарациите по войната Високата порта предава на Русия 

територии в Кавказ, включително Батуми и Карс, както и Северна 

Добруджа, която Русия отстъпва на Румъния в замяна на Южна Бесарабия. 

Северна Добруджа е предвидена от Цариградската конференция да влезе в 

състава на източната българска автономна област. 

Проливите – Босфорът и Дарданелите са обявени за открити, както във 

война, така и в мир, но само за търговските съдове на неутралните 

държави, отправящи се в или отплаващи от руски пристанища, като Русия 

не получава възможност да ги използва за военните си кораби.  

Осман паша привършва хранителните припаси. Решава да направи 

последен опит за пробиване на блокадата на 27 срещу 28 ноември, но 

претърпява неуспех и градът е превзет от руските войски. 

Александър Соколов 

Предпоставки за преразглеждане на договора 

С подписването на Санстефанския предварителен мирен договор 

Османската империя приема исканията на Русия, съдържащи се в него. 

Въпреки това обаче Османската империя е била наясно, че договорът е 

предварителен и условията му ще бъдат преразгледани с участието на 

останалите Велики сили. 

Берлинският конгрес 

Берлинският конгрес е проведен в министерската сграда Развил в Берлин 

от 13 юни до 13 юли 1878 г. Идеята за свикване на Берлинския конгрес се 

заражда в хода на Руско-турската война (1877 – 1878). Първоначалното 

виждане е за международна конференция, на която шестте Велики сили 

(Великобритания, Австро-Унгария, Русия, Франция, Германия, Италия) да 

обсъдят резултатите от Руско-турската война: създаване на Българска 

държава; статута на Цариград, Босфора, Дарданелите, Румъния, Сърбия, 

Черна гора; териториална подялба на османски владения и др. Преди 

началото на конгреса Русия и Великобритания се споразумяват за 

основните параметри по преговорите с т. нар. Лондонско споразумение..  

 

Организирането на конгреса започва след сключване на 

Лондонското споразумение, което предрешава основните 

въпроси от работата на конгреса. Във връзка с неговата работа са 

сключени и предварителни споразумения: Англо-австроунгарско 

и Англо-турско. 

 

Конгресът завършва на 13 юли 1878 г. с подписването на 

Берлинския договор. Той утвърждава договореното от Русия 

преди и по време на войната с другите Велики сили, а именно – 

разпределяне териториите, които преди това са били част от 

Османската империя. Българският народ не е имал никаква, дори 

и теоретична възможност да получи обединение в етническите 

си граници, а историята определя решенията на конгреса, като 

разпокъсващи България на пет части. 

Великите сили постигат почти всичките си цели – създаването на 

зависима от Високата порта и малка българска държава, 

анексирането на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария и 

предоставянето на бесарабските територии на Русия. 

На Балканския полуостров се формират само три напълно 

суверенни държави – Черна Гора, Сърбия и Румъния.  

Берлинският договор 

от 1/13 юли 1878 г. е международен договор, който урежда 

промените в положението на Османската империя след Руско-

турската война (1877 – 1878). Договорът е заключителният 

документ от Берлинския конгрес и е подписан точно месец след 

началото на тази среща на представителите на Великите сили – 

на 13 юни същата година в двореца Радзвил. 
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Берлинският договор определя територията на българското княжество в 

земите между Дунав и Стара планина и дотогавашния софийски 

санджак. Между Стара планина и Родопите се обособява автономна 

област Източна Румелия, а Македония, Източна Тракия и Западна Тракия 

остават под пряката власт на султана. Сърбия запазва завладяното през 

войната Южно Поморавие с градовете Ниш, Пирот и Враня. Черна гора 

също се уголемява териториално, но придобивките ѝ на адриатическия 

бряг са поставени под австро-унгарски контрол. Австро-Унгария 

окупира Босна и Херцеговина, както и Новопазарския санджак. Северна 

Добруджа е предоставена на Румъния като компенсация за Южна 

Бесарабия, отнета ѝ в полза на Русия. Русия се разширява и в Кавказ с 

градовете Батуми и Карс. Договорът изисква от Османската империя да 

приложи и видоизмени устава за ограничена автономия на Крит. 

Великобритания узаконява правото си да окупира Кипър. 

Цветан Ангелов 

Героите, които винаги ще помим 

       

      

      

      

 

 

  Панайот Хитов  

  Никола Корчев 

  Стефан Караджа 

  Тодор Каблешков 
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Панайот Волов 


