
                         3-ТИ МАРТ  

  ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

                                               Изготвила: Ивона  Желева от 5 клас 



 Освобождението на България обхваща събитията, 
свързани с възстановяването на българската 
държавност след почти петстотингодишно османско 
владичество. Това се случва в резултат на 
националното Възраждане 





 Априлско въстание 

   По време на Априлското въстание с 
последвалата го Цариградска конференция в 
подкрепа на каузата на българския народ за 
политическа независимост излизат водещи 
общественици от почти всички европейски 
страни. 

 



 В подкрепящата Османската империя Великобритания 

Уилям Гладстон, тогава лидер на опозицията, отправя 

гневни упреци срещу политиката на правителството, 

оглавявано от Бенджамин Дизраели. Във Франция 

(макар и унизена от Прусия) турските зверства в Батак 

са заклеймени от Виктор Юго. 



РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА 1877-1878 

 На 12 /24 април (нов стил) 1877 г. в Кишинев е 
издаден манифест на император Александър II, 
с който е обявена война от Русия на 
Османската империя. Бойните действия освен 
на Балканите се водят и в Кавказ. 

Връчване на Самарското знаме на Българското 

опълчение 



 Посредством действия за заблуда на 
противника, руската армия създава усещане у 
османското главно командване, че основните 
руски сили ще бъдат стоварени в Добруджа. На 
15 юни (27 юни), руски части, командвани от 
генерал-майор Михаил Драгомиров, извършват 
десант на река Дунав при Зимнич – Свищов. 



 Създаден е сигурен и траен плацдарм отсам 
Дунава за развръщане на основните руски сили 
на българска земя. Руското главно командване 
разделя частите, прехвърлени при Свищов на 
три отряда: Западен, Източен и Преден. 

Боят при село Иваново 



 Целта на изток е да се блокират основните 
османски сили, базирани в четириъгълника   
Русе-Силистра-Варна-Шумен. Западният отряд 
обсажда групировката на Осман паша в Плевен, 
а Предният настъпва през Шипченския проход 
на юг. 



 В отговор на руското разгръщане и успешния поход 

на Предния отряд, османското главно командване 

прехвърля силната групировка на Сюлейман паша 

от Албания. Частите на Предния отряд отстъпват при 

Стара Загора, но спират Сюлейман паша в 

Шипченския проход. 

Борбата за Самарското знаме при Стара 

Загора 



Атаката на Гривишкия редут 

Руските позиции на Шипка 



ШИПЧЕНСКА ЕПОПЕЯ 

  Шипченска битка 

   Основният стратегически замисъл на османското 
командване е групировката на Сюлейман паша да 
разбие частите за прикритие, укрепили се по 
стръмнините на връх Шипка и като премине в 
Северна България да се съедини с обсадените в 
Плевен османски войски под командването на Осман 
паша. 



 След това се 

планирало чрез 

съгласувани 

действия от изток, 

запад и юг руските 

войски да бъдат 

отхвърлени на север 

от Дунав. 



 В този критичен момент 
руското главно 
командване не разполага 
със сериозен 
стратегически резерв за 
отразяване на 
контраатаката и 
героичните сражения, 
разиграли се под връх 
Шипка, решават изхода на 
войната. В рамките на 
Предния отряд е и цялото 
Българско опълчение. 



 Край на бойните действия 

   В края на годината се предава в руски плен 
остатъкът от османската армия, обкръжена в Плевен 
с командващия я Осман паша. Следва руско 
настъпление през Стара планина на юг към София 
(под ръководството на Йосиф Гурко) и Шейново, след 
което са превзети последователно от руската армия 
Пловдив (16 януари 1878 г.) и Одрин (26 януари). 



САНСТЕФАНСКИ МИРЕН ДОГОВОР 

 По силата на договора Турция няма право да 

разполага военни части и съоръжения на 

територията на Българското княжество, която ще 

остане окупирана от руски войски за срок от две 

години до изграждането на местна милиция.  



 Окончателните граници на новата българска 

държава подлежат на определяне от руско-

турска комисия, която следва да се води от 

общите граници, указани в договора. 





     БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


