
Трети март – национален празник на България



Турски башибозук

Потушаването на Априлското въстание
показва на цяла Европа, че на
Балканите има един народ, който НЕ
ЖЕЛАЕ да живее под властта на султана
и да е подчинен на Азиатската империя.

В над 200 от най-значимите европейски
вестници излизат близо 3000
материала, защитаващи българската
кауза и критикуващи османския
деспотизъм и варварщина.



Особени заслуги за разкриването на истината
за жестокостите, извършени от турците по
време на въстанието, имат :

* руският дипломат княз Алексей Церетелев
* американският дипломат Юджиъйн Скайлър
* американският журналист Джанюариъс
Макгахан – кореспондент на английския
вестник „Дейли нюз“.

* Във Франция Виктор Юго пише: „Има
минути, когато човешката съвест взема
думата и заповядва да я слушат. Трябва да
се тури край на империите, които убиват“.

Джанюариъс Макгахан



В Русия писателите Иван Тургенев, Лев Толстой, Фьодор Достоевски и много други
защитават българите. Руското общество твърдо изисква от управляващите да се
застъпят за българите. Общественото мнение в подкрепа на потиснатите християни
принуждава политиците да се заемат с решаването на българския въпрос.

Но само една държава е готова да воюва с Османската империя – РУСИЯ – старият враг на
султана. Православната империя има връзки с българите от векове, тя се възприема като
защитник на православието. Сега настава време да помогне на малкия православен народ.
Русия желае да запази и разшири влиянието си на Балканите – това е пътят към
Средиземноморието. Всяка империя иска да има влияние там – политическо и икономическо.



Руската дипломация се опитва да реши
българския въпрос по мирен път, чрез
преговори.
Османската империя не отстъпва.
Остава едно решение – ВОЙНА.
Но българите не чакат да получат
освобождението си без усилие, без
борба. Създава се БЪЛГАРСКОТО
ОПЪЛЧЕНИЕ.
В руския град Кишинев, а след това и
в румънския Плоещ се събират хиляди
българи, готови за борба.



Един от опълченците дава следното

описание на доброволците:

„... от съвсем безграмотни хора до

студенти, от прости работници и

градинари до учители и попове, от

девойко-образни юноши по на 16 –

18 години до мустакати и брадати

с побелели вече коси мъже...“

На снимката: Български опълченец



Мито Анков от Враца
български опълченец -

кавалерист



Генерал Столетов – ръководител 
на Българското опълчение



Опълченците получават оръжие, униформи и кратко военно обучение. За
тях жителите на руския град Самара са приготвили знаме. Всяка една военна
част се гордее със своето знаме, то е нещо свещено за войника. Българските
чети, бродещи из Стара планина, също са имали знамена.

Българското опълчение 
получава Самарското знаме



Васил Левски е бил
знаменосец в четата на
Панайот Хитов, Ботевата
чета също е имала знаме.
По време на Априлското
въстание много от
българските отряди
издигат знамена.
Опълченците вярват, че
знамето, което получават
трябва да ги води напред
към победа, за тях то е
нещо свещено, то
представлява душата на
Опълчението.

Българското опълчение получава Самарското знаме



В деня на събитието присъстват
всички опълченци. Князът връчва
знамето на ген. Столетов,
ръководител на опълчението.

Към българските опълченци е
отправено пожеланието:
„Това е вашето знаме, с което ще
идете в България да освободите
вашите братя. Вървете под
сянката на това знаме! Нека то
бъде знак на мир, спокойствие и
просвета, които да настъпят във
вашата многострадална земя“.

Самарското знаме е предадено на българите на 18 май 1877 г. в град Плоещ в най-
тържествен момент от великия княз Николай Николаевич, брат на император Александър II. 

Опълченците пазят Самарското знаме.



Българският заслужил воевода
дядо Цеко Петков, от 32
години хайдутин из гори и
планини казва: „Да помогне бог
това свето знаме да премине
от край до край нещастната
българска земя; нашите майки,
жени и деца да изтрият с
това знаме скърбящите си
очи; всичко нечисто, поганско
зло да бяга от страх пред
него, а след него да настане
траен мир и благовенствие“.

Връчването
на Самарското знаме



Знамето се съхранява в отряда на
подп. Калитин. Когато той го
взема, казва:

Самарското знаме

Стотиците български опълченци са вдъхновени от отправените пожелания:
„Стихийно чувство овладя опълченците, когато знамето се понесе към
техните редици. Във въздуха хвъркнаха хиляди опълченски калпаци и едно
грамогласно и нестихващо ура се изтръгна от гърдите на опълченците“.

„Братя, това свето знаме, 
наша гордост и чест, ние не 
ще дадем на врага дори и 
когато един остане жив...“



След този ден знамето се
превръща в символ на
надеждата за победа и
свобода...
Не случайно подполк.
Калитин предсказва: „Тези
момци ще прославят
името на своето
отечество и ще направят
от Самарското знаме своя

светиня“.



Първият освободен български
град е Свищов, след това
руската армия се разделя на
три – една част тръгва на
изток, за да блокира
огромните турски крепости на
Русе – Силистра – Варна и
Шумен, друга на запад –
освобождава Никопол, след
което се отправя към Плевен.

Войната започва

Освобождението на Свищов



Освобождаването на Никопол,
турската армия напуска града



През старопланинските проходи
навлиза в Южна България. С този
отряд е и българското опълчение.
След като Стара Загора е освободена,
то срещу руско-българските
формирования настъпва огромната
армия на Сюлейман паша от 40 000

войници.

Опълченци и руски войници се
защитават самоотвержено, но не
могат да удържат многобройния
противник.

Третият отряд начело с генерал Гурко освобождава Търново



Освобождаването 
на Търново



Генерал Гурко – командващ Предния отряд,
в които е включено и българското опълчение



Походна болница на руската армия



Сражение между руските войски и турците.



В сраженията турците правят многобройни опити да пленят 
Самарското знаме, подп. Калитин и други българи и руси 

падат в негова защита, но знамето е спасено. 



Подполковник Калитин загива, 
но не предава знамето.



Руските отряди заедно с
опълченците се отеглят към
Стара планина. Те се укрепват
на връх Шипка (Св. Никола),
целта е да не се допусне
турските армии да минат през
старопланинските проходи.
Това ще доведе до нападение
в гръб на руската армия при
Плевен и евентуален нейн
разгром, което може да
означава и загуба на войната.



Три дни в тежки
битки те удържат
атаките на турците.

Защитниците на 
Шипка разбират, че 
изходът на войната
зависи от тях. 



Защитата на 
Орлово гнездо от 
руските войници и 
българските 
опълченци на 12 
август 1877 
година”, рисуван 
от А. Попов в 
началото на 1890-
те години



В момента, когато
опълченци и руси са
привършили патрони, когато
умората надвива духа, а
многобройните войници на
Сюлейман паша са почти на
върха, то се повява като по
чудо помощ – 200 казаци
водени от ген. Радецки.

Турците са спряни.



Сраженията при Плевен
През есента на 1877 г.
пада и Плевен – другата
голяма победа.
На следващата – 1878
година София, Пловдив
и много други градове
из Тракия са
освободени.

Турция губи войната.



Идва времето на 
дипломацията –
подписване на 

МИРНИЯ ДОГОВОР.

Това се случва на 
19 февруари

/3 март 1878 г. /.

Къщата, в която е подписан договорът



Денят не е случаен, през 1861 г.
на тази дата руският цар
Александър II издава манифест, с
който обявява премахването на
крепостничеството в Русия – т.е.
освобождаване на селяните от
подчинение на помешчиците.
Милиони хора се превръщат в
господари на своя живот, а не в
безропотни изпълнители на
волята на господарите.

Затова и руският народ нарича
своя владетел „ОСВОБОДИТЕЛ“.

Руският император
Александър II.



Защитникът на българите,
славянофилът Ив. Аксаков пише така
„На 19 януари стихна войната. След
това цял месец бяхме в очакване и
накрая на 19 февруари – деня на
освобождението на милиони руски
селяни, в деня възродил всички нас
нравствено и духовно, бе подписан
мирът, даруващ свобода и човешки
права на милиони хора –наши братя
по вяра и кръв“. Основна роля при
изготвянето на договора и
начертаването на границите на новата
българска държава има руският
посланик в Цариград граф Н. Игнатиев.

Къщата, в която 
е подписан договорът



Договорът предвижда създаването
на автономно княжество България
със свое правителство и войска. В
границите на новата държава са
включени почти всички земи,
населени с българи в географските
области Мизия, Тракия и
Македония. Княжеството получило
излаз на Бяло море.

Въпреки че е автономно, т.е.
зависимо от султана, то Турция
няма право да държи войски в
България. Руски военни части
трябва да останат в България, за да
подпомогнат създаването на наша

армия.



„Сан Стефано бе претъпкан от руски войски от всички
родове оръжия и от хиляди цариграждани, които
хубавият слънчев ден бе привлякъл тук. Направи ми
впечатление, че пред един триетажен паянтов дом,
боядисан отвън в жълто, имаше натрупан много
народ. Отидох и аз там.“
Именно в тази сграда се водят важните преговори по
мира. В един момент „... от балкона на жълтата къща
граф Игнатиев оповести гръмко, че е сключен мир
между Русия и Турция. В тоя момент се роди Сан-
Стефанска България. Гръмогласно "УРА!" покри думите
на Игнатиев. Това "Ура!", каквото не съм чул вече
втори път, продължи ного време и, струва ми се, се
понесе и на задните руски линии и от там чак до
Балкана и по-нататък».

На снимката: граф Н. Игнатиев – руски посланник в
Цариград

Един български учител си спомня за този ден:



Но „...политическият небосклон е покрит
с тъмни облаци“ – победата на бойното
поле не означава винаги и победа на
дипломацията. Така и се случва - Русия
не може самостоятелно да решава каква
да е съдбата на българите, всичко
зависи и от интересите на Великите
сили, а те не съвпадат с нашите. Австро–
Унгария и Англия се обяват против
създаването силна българска държава, в
която Русия ще има голямо влияние.
Руската дипломация разбира, че
подписаният на 3 март Санстефански
мирен договор има временен характер,
той не е одобрен от Великите сили, но
той е важен, защото има за цел да се
превърне в една основа, върху която да
се преговаря в бъдеще.

Опълченци заснети през 1924 г. –
т.е. почти 50 години след войната.



На конгреса в Берлин през лятото на
1878 г. Санстефанска България е
унищожена. Въпреки краткото време
на съществуване на обединена
България, то успехът за българите е
голям - на 3 март се създава отново
свободна българска държава. Да,
Санстефанска България остава една
мечта, но един народ търпял пет
столетия чужда власт вече може сам да
управлява съдбата си. Да бъде
свободен и да се развива.
И за това тази дата остава паметна за
следващите български поколения.

Български опълченец



Появата на НОВОТО КНЯЖЕСТВО не е
случаен факт, то е закономерно
следствие от дългите борби на
българите за освобождение, довели до
справедливата за нас Руско-турска
совободителна война, за резултата от
която защитникът на българите, руският
славянофил И. Аксаков пише:

„... както реките няма да потекат
назад, така и не ще се измени и
исполинският безвъзвратно свършен
факт: османското владичество в
Европа е съкрушено навеки.“

Свободна България. 
Автор: Георги Данчов - Зографина
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