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ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ 

Цар Иван Александър разделил царството между двамата си синове. 
Търновското царство дал на Иван Шишман, а Видинското на Иван Срацимир. 

Така обаче двете царства станали още по-лесни за завладяване. 
 
 



През 1393 г.  Търново бил 
превзет и разрушен от 
османците. Голяма част от 
населението била избита. 
Много селища и черкви били 
сринати.  
Три години по-късно през 1396 
г. било покорено и Видинското 
царство. 

 



ЖИВОТЪТ НА БЪЛГАРИТЕ 
 

 Българските земи станали част от  Османската империя. Завоевателите 
били с мюсюлманска религия.  
Покорените се вдигали на бунтове, но империята била много силна и ги 

потушавала. Въпреки трагичните изпитания българите успели да се запазят 
като народ и столетия по-късно да възродят държавата си. 



 Българите нямали равни права с мюсюлманите, затова не можели да участват 
в управлението и в армията, и да носят дрехи с ярки цветове. Еничарите били 
най-жестоките войници, а кръвният данък - най-тежкият по това време. 
 

Черквите им не трябвало да са високи, без 
външна украса и наполовина вкопани в земята. 

ЖИВОТЪТ НА БЪЛГАРИТЕ 
 



ПО-ГОЛЕМИ БУНТОВЕ И ВЪСТАНИЯ

По време на турското робство българите вдигат 14 големи въстания и 
участват в над 50 похода на християнски държави срещу турците. 
По-важни от тези събития са:   

– въстанието на Шишмановци в 1405 г. 
– Търновското въстание в 1595 г. 
– бунтът на поп Мартин в Русенско 1637 г. 
– Търновското въстание в 1686 г. 
– Чипровското въстание в 1688 г. 
– Берковското въстание в 1835 г. 
– Априлското въстание в 1876 г. 
– Илинденско-Преображенското въстание в 1903 г. 
 



АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 

 
Българските земи са разделени 
на 4 революционни окръга: 
 I. Търновски – с апостол 

Стефан Стамболов  
 II. Сливенски – с апостол 

Иларион Драгостинов  
 III. Врачански – с апостол  

Стоян Заимов  
 IV. Пловдивски –с апостол 

Панайот Волов  
(Най-активна е подготовката в 

ІV революционен окръг) 
 



Избухване:  
 

 Тодор Каблешков вдига 
въстанието на 20.04.1876 г. 
До Панагюрище е 
изпратено „Кървавото 
писмо”. Поради 
предателство, Бенковски 
незабавно обявява 
въстанието. Комитетите от 
Четвърти окръг решава то 
да избухне на 1 май.  

Тодор Каблешков (1851-1876) 

Георги Бенковски (1843-1876) 

АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 



Комитетите във Врачанско 
решават да изчакат четата на 
Христо Ботев, който поема 
командването на 205-те 
четника. На 16 май те се 
качват на корабът „Радецки” и 
слизат на българския бряг при 
Козлодуй, откъдето започва 
походът на Ботевата чета.  
 

АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 



 
 

На 20 май Христо Ботев пада убит. Четата му се разпада 
на групи, една по една унищожени. След разгрома им, 
Априлското въстание завършва. Близо 80 селища са 

изгорени и са убити около 30 хиляди жени, деца и  мъже. 

Христо Ботев (1848-1876) 

АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 



РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА 

Руско-Турската освободителна 
война въстановява 
политическата независимост на 
България,  донася земя на 
селяните и ред за развитието на 
стопанството на страната ни. 

(Боят при Иваново-Чифлик) 



На 15.06.1877 г. руската армия пресича 
успешно Дунава и се разделя на три 
отряда: 
  Източен отряд - под командването на 

княз Александър Александрович, около 
70 хил. души 
  Западен отряд - около 35 хил. души, под 

командването на ген. Криденер  
  Преден отряд - с численост 12 хил. 

души, начело с ген. Гурко.  

РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА 



БОЕВЕТЕ ПРИ ШИПКА 

   
    Сюлейман паша настъпва с около 
30 000 души и 48 оръдия към 
Шипченския проход. На 19 август 
ген. Столетов съобщава, че целият 
корпус на Сюлейман паша е 
построен срещу Шипка и 
подкрепления "са крайно 
необходими". Но ген. Радецки счита, 
че придвижването на турците е само 
демонстрация.  

Сюлейман паша (1838-1892) 



  Боят започва на 23 август.  Всички турски атаки са отбити, но 
патроните и снарядите са на привършване, а по скалите лежат 
трупове. В последния момент ген. Радецки пристига на помощ. 
Бранителите нарастват на 27 000 души. 

Фьодор Радецки  
(1820-1890) 

БОЕВЕТЕ ПРИ ШИПКА 



Шипка е спасена, а боевете 
продължават и през следващите 
три дни. Отбраната и 
продължава и през есента и 
зимата на 1877 г. Въпреки студа, 
мъглата и снежните виелици, 
защитниците на Шипка бранят 
прохода през цялата зима. През 
тези дни телеграфът съобщава с 
кратката фраза: "На Шипка 
всичко е спокойно." 
 

БОЕВЕТЕ ПРИ ШИПКА 



САНСТЕФАНСКИ МИРЕН ДОГОВОР 

Турското правителство иска 
примирие, подписано на 19.01.1878 
г. в Одрин. На 03 март 1878 г. е 
подписан и Санстефанският 
договор, който слага край на 
войната, а Турция приема 
българско княжество с граници. 

(Подписване на Санстефанския договор) 



БЕРЛИНСКИ МИРЕН ДОГОВОР 

На 1 юни 1878 г. в Берлин 
започва конгрес, на който се 
решава съдбата на България. 
 Той унищожава 

договореностите от 
Санстефанския мирен 
договор между Русия и 
Османската империя.  
 

 
 



Според договора България е разделена на 5 части: 
 - Княжество България 
 - Източна Румелия 
 - Северна Добруджа 
 - Градовете Пирот и Враня се дават на Сърбия 
 -Македония и Тракия се връщат на Османската империя 








Изготвил: 
 

 Ивелина Терзиева  
От 

 VII А клас 
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