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ÓÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ Ñ Ó×ÅÁÍÈÊÀ

Този учебник описва един продължителен период в националната ни история, който 
обхваща времето от началото на Възраждането през XVIII в. до началото на XXI в.

Учебният материал е обособен в четири раздела, съответстващи на изучаваните ис-
торически периоди. Уроците за нови знания представляват разказ за най-важните съби-
тия, които ще изучавате. Добавени са карти, илюстрации и откъси от исторически доку-
менти, които ще ви позволят да разберете по-добре представените събития и процеси. 
Датите на описаните в учебника събития са посочени в стар стил до въвеждането на но-
вия през 1916 г. След всеки урок е направено обобщение на най-важното, което сте научили.

Уроците съдържат и няколко рубрики: Ðå÷íèê, Äîêóìåíòúò, Ëèöàòà íà èñòîðèÿòà, 
Èñòîðè÷åñêà ìîçàéêà, Ëèíèÿ íà âðåìåòî и др.

Основен текст
на урока

Основни акценти
в урока

Снимка към
основния текст

Речник на новите понятия
В текста на урока новите 
понятия са посочени
в òúìåí øðèôò.

Рубрика
„Лицата на
историята“

Рубрика „Документът“ –
писмен документ с
въпроси и задачи към него

Обобщение на
най-важното в урока 

Линия на
времето

Карта

41

Â ÒÚÐÑÅÍÅ ÍÀ ÍÎÂ ÏÚÒ ÇÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÐÅÂÎËÞÖÈß
След разгрома на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа 
 настъпва разцепление сред дейците на освободителното движе-
ние. Докато членовете на Добродетелната дружина се стремят 
към постигане на българската свобода чрез реформи в Османска-
та империя, младите представители на емиграцията продължават 
да поддържат идеята за революционни действия. Техен водач ста-
ва видният журналист и писател Любен Каравелов. (1) През 1869 
г. той се установява в Букурещ, където започва да издава вестник 
„Свобода“. През есента на същата година Каравелов сформира 
нова организация – Български революционен централен комитет 
(БРЦК), който си поставя за цел да извоюва „свобода народна, 
свобода лична,… свобода человеческа“ за българите.

ÀÏÎÑÒÎËÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÑÂÎÁÎÄÀ
Периодът на най-бурно развитие на революционното движение се 
свързва с името на Васил Иванов Кунчев – Левски (5), заслужено 
възприет в народната памет като Апостола на свободата. Той е ро-
ден в Карлово през 1837 г. Учи в местното взаимно, а по-късно и в 
старозагорското класно училище. Останал на 14 години сирак, по 
настояване на вуйчо си Васил се замонашва. Прелом в живота му 
настъпва през 1862 г., когато заминава за Белград и се записва в ле-
гията на Раковски. След нейното разпускане за кратко е учител, но 
отново се връща в революционната борба. През 1867 г. е знаменосец 
в четата на Панайот Хитов и участник във Втората легия в Белград. 
Преживял разочарование от четническата тактика, Левски стига до 
идеята, че е необходима сериозна подготовка за въстание вътре в 
страната. С тази цел през 1868 – 1871 г. той осъществява три оби-
колки по българските градове и изгражда мрежа от комитети (3) на 
Вътрешната революционна организация (ВРО). Левски работи в 
сътрудничество с дейците на БРЦК, които на общо събрание в Бу-
курещ през пролетта на 1872 г. приемат изработения от него устав 
(„Нареда“) (4) и го избират за ръководител на ВРО. Следва период 
на разширяване на вътрешната организация и на непосредствена 
подготовка за въстание. В неговия разгар обаче необмислен обир 
на турската поща води до разкрития и залавянето на Левски. На 
18 февруари 1873 г. той е обесен край София. Обаянието на Васил 
Левски е не само на революционер, но и на гениален лидер, който 
има ясни идеи как да се постигне българското освобождение и как-
во да е устройството на бъдещата държава.

1. Ëþáåí Êàðàâåëîâ (1834 –
1879)
Ðîäåí â Êîïðèâùèöà. Ó÷è â 
ðîäíèÿ ñè ãðàä è â Ïëîâäèâ. 
Ñòàâà ñëóøàòåë â Ìîñêîâ-
ñêèÿ óíèâåðñèòåò. Â Áåëãðàä å 
êîðåñïîíäåíò íà ðóñêè âåñò-
íèöè. Ñëåä ïðåêàðàíè 203 äíè 
â àâñòðèéñ êè çàò âîð, ïðåç 
1869 ã. ñå ïðåñåëâà â Áóêóðåù. 
Ðàçâèâà àêòèâíà ðåâîëþ-
öèîííà è æóðíàëèñòè÷åñêà 
äåéíîñò. Èçäàâà âåñòíèöèòå 
„Ñâîáîäà” è „Íåçàâèñèìîñò”, 
îêîëî êîèòî ñå îáåäèíÿâàò 
ìëàäèòå ðåâîëþöèîíåðè â ðó-
ìúíñêàòà ñòîëèöà. 

Ðåâîëþöèîíåí êîìèòåò –
група от революционери, 
тайно обединение на бълга-
рите в дадено селище, кои-
то подготвят въстание 
срещу османската власт

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Ëþáåí Êàðàâåëîâ (1834 –1. Ëþáåí Êàðàâåëîâ (1834 –1

ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÍÀ
ÐÅÂÎËÞÖÈß (1869 – 1875)

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Какъв	е	приносът	на	 юбен	Кара-
велов,	Васил	 евски	и	Христо	Ботев	за	развитието	на	българ-
ското	 революционно	 движение?	 Защо	 евски	 си	 спечелва	 на-
родното	признание	като	Апостол	на	свободата?

I

10
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ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÒÎ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÑËÅÄ ÑÌÚÐÒÒÀ ÍÀ 
ËÅÂÑÊÈ
Гибелта на Апостола води до криза в дейността на БРЦК и 
комитетската мрежа. Не може да се намери негов достоен за-
местник. Каравелов не успява да сплоти емиграцията. У него 
настъпват колебания относно успеха на революционните 
действия. В трудния момент се проявява пламенната личност 
на Христо Ботев (2), който обединява част от емигрантските 
дейци в Букурещ. Взето е решение за въстание. През септем-
ври 1875 г. са предприети въстанически опити в Стара Загора. 
Бързият им погром обаче слага край на Букурещкия комитет.

Идеите	и	дейността	на	В.	 евски,	 .	Каравелов	и	Хр.	Ботев	
отвеждат	 българското	 революционно	 движение	 до	 негови-
те	найголеми	висоти.	 евски	найточно	показва	пътя	–	 все-
народно	 въстание,	 и	 чертае	целта	–	изграждане	на	модерна	
европейс	ка	държава.

2. Êàðòà íà êîìèòåòñêà-
òà ìðåæà â áúëãàðñêèòå 
çåìè

• Проследете по карта-
та обиколките на Васил 
Левски в българските земи 
и създаването на коми-
тетската мрежа.

• Открийте на картата 
къде се намират центро-
вете на БРЦК и ВРО.

• Локализирайте региона 
на въстанието, организи-
рано от БРЦК през 1875 г.

Ëîâå÷

Áóêóðåù

Ãîëÿì èçâîð

Ñëèâåí

Ïàçàðäæèê

Òúðíîâî
Áîòåâãðàä

Òåòåâåí

Åòðîïîëå
Òðÿâíà

Ëÿñêîâåö

Òúðãîâèùå Äîáðè÷

Òóë÷à

Îìóðòàã

Êîòåë

Ïðîâàäèÿ

Êàçàíëúê

Íîâà Çàãîðà

Ñòàðà Çàãîðà

ãðàä èëè ñåëî

öåíòúð

ðåâîëþöèîíåí öåíòúð

Ïëîâäèâ
×èðïàí

В. Левски 
се включва 
в Първата 
българска 
легия.

В. Левски 
участва в 
четата на 
Панайот 
Хитов. 

В. Левски 
участва във 
Втората 
българска 
легия.

В. Левски 
осъществява 
две обиколки 
по българските 
земи. Създаване 
на ВРО.

Каравелов 
издава в. 
„Свобода“. 
Основан 
е БРЦК в 
Букурещ.

Каравелов 
издава в 
Женева 
„Програма 
на БРЦК“.

Ботев 
издава  
в. „Дума на 
български-
те емиг-
ранти“.

Първо Общо 
събрание на БРЦК 
в Букурещ. Провал 
във ВРО след 
обира на турската 
поща в прохода 
Арабаконак.

Хр. Ботев
издава в. „Зна-
ме“. Застава 
начело на БРЦК. 
Избухва Ста-
розагорското 
въстание.

1862 ã. 1867 ã. 1867 – 1868 ã. 1868 – 1869 ã. 1869 ã. 1870 ã. 1871 ã. 1872 ã. 1875 ã.

2. Êàðòà íà êîìèòåòñêà2. Êàðòà íà êîìèòåòñêà3

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

Роден в Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков. Учи в Русия. След завръщането си 
учителства в родния си град, но заради бунтовни речи е принуден да напусне. Установява се 
в Букурещ. Сътрудничи на вестниците „Свобода“ и „Независимост“, а след оттеглянето на 
Каравелов от БРЦК се превръща в лидер на революционната българска емиграция в румънска-
та столица, която подготвя опитите за въстание в българските земи през 1875 г. 

5. Õðèñòî Áîòåâ 
(1848 – 1876) 
5. Õðèñòî Áîòåâ 5. Õðèñòî Áîòåâ 2

Рубрика
„Лицата
историята“
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3. Ñíèìêà íà Â. Ëåâñêè

4. Èç „Íàðåäà íà ðàáîòíè-
öèòå çà îñâîáîæäåíèåòî 
íà áúëãàðñêèÿò íàðîä”, 
1871 ã.

ÇÍÀÅÌ 
– Какви са пътищата за освобождение на българите през втората половина на XIX в. и кои 
са техните политически организации.
ÌÎÆÅÌ
– Да обясним на какво се дължи липсата на провали във ВРО толкова дълго време.
– Да докажем, че Любен Каравелов, Васил Левски и Христо Ботев очертават пътя на бъл-
гарската освободителна революция.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Ролята на Л. Каравелов и Хр. Ботев за развитието на българския революционен печат.
– Как са представени тримата революционери в литературата, визуалното изкуство и 
музиката.

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

„...è äà ñå èçâúðøè ñàìàòà ðåâîëþöèÿ, íàðåäèõà ñå õîðà, èçáðà-
íè ïî ñúãëàñèåòî íà ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò áúëãàðñêèÿ íàðîä, è 
ñúñòàâèõà Öåíòðàëåí áúëãàðñêè ðåâîëþöèîíåí êîìèòåò. Ïðå-
áèâàíèåòî íà Ö. Á. Ð. Êîìèòåò å â Áúëãàðñêî, íî èìåííî â êîé 
ãðàä å, íÿìà äà ñå çíàå – íàâñÿêúäå è íèéäå... 
Óñòðîéñòâî.
Çà äà ìîæå êîìèòåòúò ïî-ëåñíî äà íàðåäè ðàáîòèòå è ïðè-
ãîòâè ðåâîëþöèÿòà, ñúñòàâè â ãðàäèùàòà ñ îêîëíèòå èì ñåëà 
÷àñòíè ðåâîëþöèîííè áúëãàðñêè êîìèòåòè [...] íàðåäè òàéíà 
ïîëèöèÿ [è] ðåâîëþöèîíåðíà òàéíà ïîùà...”

• Каква е целта на организацията, създадена от Васил 
Левски?

• Открийте в текста ключовите думи, чрез които да 
 опишете устройството на Вътрешната революционна 
организация. 

3. Ñíèìêà íà Â. Ëåâñêè3. Ñíèìêà íà Â. Ëåâñêè5

4. È4. È4

– Какви са пътищата за освобождение на българите през втората половина на XIX в. и кои 

 опишете устройството на Вътрешната революционна  опишете устройството на Вътрешната революционна 

• Обяснете значението 
на символите на българска-
та национална революция.



5

Тематичните раздели на учебника завършват с уроци за обобщение и за самоконтрол. 
Уроците за обобщение ви припомнят най-важното, което сте научили до този момент. 
Уроците за самоконтрол съдържат въпроси и задачи, които ви позволяват да определите 
какво знаете и можете.

Уроците, озаглавени „Историческа лаборатория“ и „Техники на историята“, съдържат 
допълнителна информация за методите, които историците използват, за да изучават и 
обясняват миналото. Ще се научите да работите с различни източници на информация: 
например да анализирате исторически документи; да използвате и представяте статис-
тически данни и др.

В учебника не се пише!
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ÄÚÐÆÀÂÍÎÑÒ È ÏÎËÈÒÈÊÀ
През 1878 г. българската държавност е възстановена, но решенията на Великите сили в Берлин разпо-
късват териториалното единство на нацията. Този факт превръща идеята за национално обединение в 
основна цел и задача за всички български правителства. 

Модерна България се изгражда като конституционна монархия, в която според основния закон 
отделните власти – изпълнителна, законодателна и съдебна, са независими. Начело на държавата стои 
владетел (княз, цар). Четирима са владетелите, които записват имената си в новата българска история: 
княз Александър I, цар Фердинанд, цар Борис III и цар Симеон II. 

Изпълнителната власт е в ръцете на Министерския съвет, който осъществява ръководството на 
държавните политики във всички сектори. Той се излъчва от парламентарното мнозинство и владете-
ля. Пряко избираното от народа Народно събрание е единствен законодателен орган, който контроли-
ра изпълнителната власт. Всички власти и дейности в страната и финансови разходи се осъществяват 
според приетите от Събранието закони. Съдебната система е независима.

Конституцията гарантира на гражданите на страната свобода на словото и сдружаването, непри-
косновеност на собствеността, религиозни права и равенство пред закона. Гражданите изразяват своя-
та воля чрез политическите партии. Първоначално партиите са две – Либерална и Консервативна. В 
началото на ХХ в. в политическия живот вече участват 10 парламентарни сили. Те са в основата на 
всички обществени промени до военния преврат през 1934 г., когато партиите са забранени и е създа-
дена авторитарна безпартийна система.

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È

•	Как	се	полагат	основите	на	българската	държавност?	С	кои	свои	действия	българските	дър-
жавници	допринасят	за	модернизирането	на	българската	държава?	
•	Защо	възниква	Българският	национален	въпрос?	През	какви	етапи	преминават	опитите	за	него-
вото	решаване?
•	Какво	е	историческото	значение	на	обявяването	на	независимостта	на	България?
•	С	помощта	на	картите	в	учебника	проследете	как	се	променят	границите	на	България	от	1878	
до	1940	г.	
•	Обяснете	значението	на	понятието	„национална	катастрофа“.
•	Как	се	променя	политическият	живот	в	страната	след	Първата	световна	война?
•	Защо	се	стига	до	налагане	на	авторитарно	управление	в	България?

ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÄÎ ÊÐÀß ÍÀ 
ÂÒÎÐÀÒÀ ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ
ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ È ÂÑÅÊÈÄÍÅÂÅÍ ÆÈÂÎÒ
В началото на своето самостоятелно развитие България е предимно аграрна страна. Обществото се 
крепи на дребните и средните земеделски производители. Затова държавата постоянно опитва различ-
ни политики за закрила на местното индустриално производство. Изградени са шосета, железници и 
пристанища, което допринася за икономическата модернизация на страната. Темповете на стопанско 
развитие са много високи, но изоставането е значително и наваксването спрямо напредналите дър-
жави е бавно. Страната изнася предимно селскостопанска продукция, а внася машини, транспортни 
средства, индустриални стоки и др. Българският пазар се ориентира главно към Централна и Западна 
Европа и към Турция.

Променя се всекидневието на хората – по-бързо в градовете и много по-бавно в селата. Селищата 
се благоустрояват, появяват се павирани улици, канализация и водопроводи. Електричеството, теле-
фонът, автомобилът, трамваят и тролеят стават част от ежедневието на хората. Засилва се европейско-
то влияние върху бита и начина на живот на хората. 
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ÊÓËÒÓÐÀ È ÊÓËÒÓÐÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ
Благодарение на стремежа към образование и отделените средства за преодоляване на неграмотността 
културата се превръща в най-динамичната сфера за приобщаване към европейските образци. Инте-
лектуалците на страната работят в синхрон с модерните влияния, като не се откъсват от българската 
традиция. Своето важно място заема театърът, бързо се развива киното. Вестниците и списанията са 
достъпни и са основно средство за информиране. Жителите на градовете използват свободното си 
време за самоусъвършенстване, посещение на културни мероприятия, почивки и туризъм. Създават 
се спортни клубове. В селата обаче тези промени са почти минимални, тъй като животът продължава 
да се движи основно според религиозния календар.

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È

• Какво	е	мястото	на	образованието	и	науката	в	духовния	живот	на	българите?	
• Как	 културните	 институции	 съдействат	 за	 приобщаването	 на	 България	 към	 европейските	
	духовни	традиции?	
• Как	се	развива	българското	изкуство	от	Освобождението	до	средата	на	ХХ	в.?	Изберете	трима	
известни	български	творци	и	илюстрирайте	с	теми	от	техни	произведения	основните	тенденции	в	
литературата	и	изкуството.	

Â ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÎÒÎ 
Водата, която днес пият една трета от жителите на София, стига до столицата от Рила 
по водопровод, построен през 1925 – 1933 г. Тогава са павирани и голяма част от ули-
ците на града. Подобно „дълголетие“ е синоним на качествена работа. Но малцина 
знаят, че тези и много други промени в София са свързани с името на тогавашния 
кмет – инж. Иван Иванов. Той заема този пост с царски указ от 24 май 1934 до  9 сеп-
тември 1944 г. 

Иван Иванов, който е немски възпитаник, си поставя за задача да пребори корупцията и бюро-
крацията. Налага финансова дисциплина, публикувайки всеки месец разходите на кметството в сп. 
„Сердика“. Очевидци свидетелстват, че сутрин обикаля улиците и кварталите на града, който е решил 
да превърне в европейски. И успява! 

Иван Иванов е инициатор на първия градоустройствен план на столицата, част от който са сгра-
дите на Народната банка, Съдебната палата, Телефонната палата и др. С неговото име са свързани 
построяването на язовир „Искър“, езерото в Панчарево и др. По негово време започва озеленяване-
то на града. Тогава се появяват и кестените по централните софийски булеварди. И това далеч не е 
всичко… „София! Настояща Европа! Трамваи, автобуси, телефонни автомати, улична настилка, която 
мога да нарека най-чистата в света“ – така описва града един немски журналист. Българската столица 
е наричана „Виена на Балканите“ и „малкият Брюксел“, а управлението на Иван Иванов – „златното 
десетилетие“ на София. 

По-късно Иван Иванов е изправен пред Народния съд. Поисканата смъртна присъда е заменена 
с доживотен затвор, а впоследствие бившият кмет е помилван. Днес на фасадата на къщата, в която е 
живял, е поставена скромна плоча. 

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È

•	Кои	промени	в	българското	стопанство	са	белег	на	модернизацията?	
•	Как	се	развива	българското	общество	след	Освобождението?	
•	Кои	са	новостите	в	бита	и	ежедневието	на	хората?	
•	Обяснете	какво	е	отражението	на	войните	за	национално	обединение	върху	българското	общес
тво.

Иван Иванов, който е немски възпитаник, си поставя за задача да пребори корупцията и бюро
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1. Êîå îò ïîñî÷åíèòå òâúðäåíèÿ ÍÅ å âÿðíî? 

А) На 19 февруари (3 март по нов стил) 1878 г. се подписва Санстефанският предварителен 
договор между Руската и Османската империя.
Б) Според Берлинския договор събрание от знатни хора, свикано в София, трябва да приеме 
основния закон на българската държава.
В) На 1 юли 1878 г. се подписва Берлинският договор между Великите сили и Османската импе-
рия. 
Г) Основните въпроси, които стоят пред депутатите в Учредителното събрание, са: как да 
се протестира срещу Берлинския договор и какъв основен закон да се приеме.

2. Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ å ïðèåòà íà:

А) 10 февруари 1879 г.
Б) 16 април 1879 г.
В) 2 март 1880 г.
Г) 24 февруари 1880 г.

3. Êîé å ïúðâèÿò ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð íà Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ?

А) Петко Каравелов
Б) Стефан Стамболов
В) Алеко Богориди
Г) Захари Стоянов

4. Êîÿ îò ïðåäñòàâåíèòå õóäîæåñòâåíè òâîðáè å äåëî íà Âëàäèìèð Äèìèòðîâ – Ìàéñòîðà?

А)                                                       Б)                         В)                                                  Г)

5. Ïîñî÷åòå èìåòî íà âñÿêà îò ïðåäñòàâåíèòå èñòîðè÷åñêè ëè÷íîñòè.

 

ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÄÎ ÊÐÀß ÍÀ 
ÂÒÎÐÀÒÀ ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ
ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎË
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6. Ïîñî÷åòå êîå ïîíÿòèå íà êîå îïðåäåëåíèå ñúîòâåòñòâà.

7. Êîè îò ïîñî÷åíèòå áúëãàðñêè äúðæàâíèöè èìàò íàé-ãîëÿì ïðèíîñ çà ìîäåðíèçàöèÿòà íà 
ñòðàíàòà â êðàÿ íà ÕIÕ â.? 

А) Стефан Стамболов и Константин Стоилов
Б) Гаврил Кръстевич и Георги Странски
В) Алеко Богориди и Александър Стамболийски
Г) Александър Малинов и Богдан Филов

8. Êîå îò ïîñî÷åíèòå ñúáèòèÿ å ñòàíàëî íàé-ðàíî?

А) Обявяване на Съединението между Княжество България и Източна Румелия
Б) Начало на Балканските войни
В) Абдикацията на княз Александър I Батемберг
Г) Присъединяване на България към Тристранния пакт

9. Ñ êîå ñúáèòèå îò èñòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ å ñâúðçàí ïðåäëîæåíèÿò äîêóìåíò? 

„Ôàêòè÷åñêè íåçàâèñèìà, äúðæàâàòà Ìè ñå ñïúâà â ñâîÿ íîðìàëåí è ñïîêîåí ðàçâîé îò åäíè âåðèãè, 
ñ ôîðìàëíîòî ðàçêúñâàíå íà êîèòî ùå ñå îòñòðàíè è íàñòàíàëîòî îõëàæäàíå ìåæäó Áúëãàðèÿ è 
Òóðöèÿ… Âúîäóøåâåí îò òîâà ñâåòî äåëî è çà äà îòãîâîðÿ íà äúðæàâíèòå íóæäè è íàðîäíîòî 
æåëàíèå… ïðîãëàñÿâàì ñúåäèíåíàòà íà 6 ñåïòåìâðè 1885 ãîäèíà Áúëãàðèÿ çà íåçàâèñèìî Áúëãàðñêî 
Öàðñòâî…”

Èç Ìàíèôåñò íà êíÿç Ôåðäèíàíä

10. Îòãîâîðåòå óñòíî íà âúïðîñèòå.

а) В кое селище е обявено Съединението на България?
б) В кое селище е открито Висшето училище през 1888 г.? 
в) В кое селище е обявена българската независимост?

А) опозиция 1. Понятие, с което се обозначават тежките и трагични 
последици за държавата и обществото от Балканските войни и 
Първата световна война

Б) национална 
катастрофа

2. Насилствено сваляне на законната власт

В) преврат 3. Хора или партия, които се противопоставят на управлението 
в държавата

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
ÀÏÎÑÒÎËÈÒÅ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÑÂÎÁÎÄÀ.
ÈÄÅÈ ÇÀ ÏÐÎÌßÍÀ

Васил	 евски	 в	 униформата	
на	 участник	 в	Първата	 бъл-
гарска	легия,	1862	г.

Васил	 евски	 сред	 своите	
другари	от	Втората	българ-
ска	легия	в	Белград,	1867	г.

О Е  БО И Е ИН ИВИ НО И И О И

• Какво съдържание според вас се влага в заглавията на тези вестници?

През 1869 г. Каравелов за-
почва да издава в. „Свобо-
да“ (от 1873 г. – и „Незави-
симост“) – орган на БРЦК. 
От 1872 г. помощник на 
Каравелов в списването на 
вестника е Христо Ботев.
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През 70-те години на XIX в. българската освободителна револю-
ция достига своя връх в развитието си, благодарение на идеите и 
дейността на Васил Левски, Любен Каравелов и Христо Ботев. За 
българския народ, съхранил спомена за тяхното дело, те остават 
„Апостолите на българската свобода“.

ак ен а аве ов  аси  евски и исто отев ви дат 
пътя за ъ а ското осво о дение  

ак и с какви с едства ще ъде пости нато осво о дението  
акво ъдеще за сво одното отечество п едви дат

За да разберете това, трябва да влезете в ролята на историци – из-
следователи, да проучите предложените източници и да потърсите 
в тях отговор на зададените въпроси.

Стъпки за осъществяване на задачата:
• Каква	е	идеята	за	революция?	
• С	какви	средства	ще	бъде	постигната	тя?
• Кои	са	движещите	сили	в	нея?
• Каква	форма	на	управление	и	какво	бъдеще	се	предвижда	 за	
свободното	отечество?
• Какви	различия	откривате	между	идеите	на	Васил	 евски,	 ю-
бен	Каравелов	и	Христо	Ботев?
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ÈÄÅÉÍÈ ÂÚÇÃËÅÄÈ ÍÀ ËÞÁÅÍ ÊÀÐÀÂÅËÎÂ
Погледайте на Швейцария и Америка и вие 
ще видите, че щастието човеческо са за-
ключава не на скиптър и трон, не на корона 
и монархия, а на чиста човеческа свобода.

Èç ñòàòèÿòà „Ìîè áðàòÿ” îò Ëþáåí 
Êàðàâåëîâ, â. „Íåçàâèñèìîñò”, 9.III.1869 ã.

Който иска народна сво-
бода, свободна държава и 
човечески правдини, той 
трябва да се приготви мъж-
ки и да употреби сичките 
си сили…, които са потреб-
ни за бой… Българското 
движение трябва да стане 
извътре, а не отвън, както 
то биваше досега, защото 
напразно ще да се пролива 
българската кръв.

Èç áðîøóðàòà „Áúëãàðñêè 
ãëàñ” îò Ëþáåí Êàðàâåëîâ, 

â. „Ñâîáîäà”, 1871 ã.

Българският народ е народ демократически… и затова ние же-
лаем да видим в своето отечество избираемо правителство, 
което да изпълнява волята на самия народ. Ние желаем да 
живеем със сичките наши съседи дружествено, а особено със 
сърбите и ромъните, които отчасти съчувстват на нашите 
стремления, и желаем да съставим с тях „Южнославянска“ или 
„Дунавска федерация из свободни земи“. 
Ние желаем за себе си свобода народна, свобода лична и сво-
бода религиозна… против турското правителство… само в 
най-крайний случай ние ще употребиме… оръжие, огън и нож!
Èç ïðîãðàìà íà ÁÐÖÊ, ñúñòàâåíà îò Ë. Êàðàâåëîâ, 1870 ã.

ÈÄÅÉÍÈ ÂÚÇÃËÅÄÈ ÍÀ ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ

Паметник	 на	 Христо	
Ботев	в	град	Враца

Революция, и то революция народна, незабавна и отчаяна, коя-
то да изчисти Балканския полуостров не само от турците, 
но и от всичко онова, което вреди на нашите стремления за 
пълна и абсолютна човешка свобода… Европа и политически-
те обстоятелства дават свобода само на тогова, който сам 
може да я добие…, тук се изисква протест, бунт, въстание, 
революция.

Èç ñòàòèÿ íà Õð. Áîòåâ âúâ â. „Çíàìå”, 1875 ã.

Само разумният и братски-
ят съюз между народите е в 
състояние да унищожи тег-
лилата… и само тоя съюз е 
в състояние да въдвори ис-
тина свобода, братство, 
равенство и щастие… Един-
ствените наши надежди  
[са] за… съюз със Сърбия… Тя 
тряба да разкаже на своя на-
род, че свободата и съюзът 
между южните славяни са 
възможни и осъществими 
само тогава, когато секи 
един народ от тях запази 
своите етнографически 
граници и когато секи един 
остане свободен в своята 
собствена къща.
Èç óâîäíàòà ñòàòèÿ íà Õð. 
Áîòåâ, â. „Çíàìå”, 1875 ã.

Нашият народ има свой особен живот, особен характер, осо-
бена физиономия, която го отличава…, дайте му… да се осво-
боди от това варварско племе, с което той няма нищо общо, 
и ще видите как той ще се устрои…, ще видите семето, за-
родишът в неговите общини без всякаква централизация.
Õð. Áîòåâ, „Ñúáðàíè ñú÷èíåíèÿ”, òîì II, 1979 ã.

Âåñòíèê, ñïèñâàí îò 
Õðèñòî Áîòåâ

Снимка към
основния текст

Рубрика
„Лицата на
историята“
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ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎÂÍÀ ÅÂÐÎÏÀ. 
ÁÚËÃÀÐÈß È ÁÚËÃÀÐÈÒÅ (ïðåãîâîð)

ÄÚÐÆÀÂÍÎÑÒ
Средновековието (Средните векове) е времето, когато се поставят основите на днешна Европа. Хро-
нологически епохата започва с идването от изток на нови народи и с тяхното установяване в преде-
лите на Римската империя, а завършва с Великите географски открития за Западна Европа и с пър-
вите векове под османска власт за българите и балканските народи. През Средновековието в Европа 
се появяват нови държави, голямата част от които приемат християнството като официална религия. 
Това е епохата, в която се ражда Дунавска България. В продължение на векове тя се развива и заема 
своето достойно място сред останалите европейски държави. Завладяването на нейните територии от 
османците в края на XIV в. прекъсва задълго активното ѝ присъствие в живота на Стария континент. 
Ограниченията, наложени от чуждото владичество, забавят, но не могат да спрат приобщаването на 
българите към процесите, които променят живота на европейците през Новото време.

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È:

• Каква	е	същността	на	Средновековието	като	епоха	в	историята	на	Европа?
• Кога	започва	и	кога	завършва	Средновековието	в	Западна	Европа?	
• Кои	са	хронологичните	граници	на	Средновековието	в	историята	на	българите	и	на	Балканите?
• Как	се	променя	политическата	карта	на	Европа	в	резултат	на	Великото	преселение	на	народите?	
• Посочете	поне	три	средновековни	държави	и	обяснете	каква	форма	на	управление	е	създадена	в	тях.	
• Кои	са	причините	за	военните	конфликти	през	Средните	векове?
• Проследете	основните	етапи	в	развитието	на	българската	средновековна	държава.	
• Как	Османската	империя	 променя	 съдбата	на	 балканските	 народи?	Какви	 съпротивителни	
действия	предприемат	българите?			

ÎÁÙÅÑÒÂÎ, ÂÑÅÊÈÄÍÅÂÅÍ ÆÈÂÎÒ, ÐÅËÈÃÈß
В западноевропейското средновековно общество се обособяват три съсловия. Първите две от тях 
(светските феодали и духовенството) имат привилегията да управляват, а третото съсловие (се-
ляните, занаятчиите, буржоазията) не участва в управлението, а полага ежедневен труд и плаща 
данъци. Подобни промени настъпват и в българското средновековно общество, главно в резултат 
на Покръстването. Най-високо в социалната пирамида са владетелят, аристокрацията и Църквата. 
Най-многобройната част са селяните, които произвеждат благата. Българите поддържат контакти 
с различни страни и народи. В края на XIV в. настъпват дълбоки промени в живота на балкански-

Разделяне 
на Рим-
ската 
империя на 
Източна и 
Западна

Готите 
нападат 
Рим.

Договорът от 
Вердюн и разде-
ляне на импе-
рията на Карл 
Велики между 
внуците му

Великата 
схизма 
между 
Римската и 
Източната 
църква

Управление 
на импера-
тор
Юстини-
ан I

Първо известие 
за съществу-
ването на бъл-
гарска държава 
по долното 
течение на
р. Дунав

395 ã. 410 ã. 843 ã. 1054 ã.

528 – 565 ã. 680 – 681 ã.

Çàïàäíà Åâðîïà ïðåç Ñðåäíîâåêîâèåòî

Âèçàíòèÿ è Áúëãàðèÿ

Çàïàäíà Åâðîïà ïðåç ÑðåäíîâåêîâèåòîÇàïàäíà Åâðîïà ïðåç Ñðåäíîâåêîâèåòî

Управле-
ние на 
Меро-
вингите

457 – 751 ã.

Çàïàäíà Åâðîïà ïðåç ÑðåäíîâåêîâèåòîÇàïàäíà Åâðîïà ïðåç Ñðåäíîâåêîâèåòî

Управле-
ние на 
Хлодовех, 
франкски 
крал

481 – 511 ã.

Çàïàäíà Åâðîïà ïðåç ÑðåäíîâåêîâèåòîÇàïàäíà Åâðîïà ïðåç Ñðåäíîâåêîâèåòî

Франките 
приемат 
християн-
ството.

Êðàÿò 
íà V â.

Битка 
при 
Поатие

732 ã.

Договорът от 

ляне на импе-

Управление 
на Карл 
Велики

768 – 814 ã.

Арабска обсада 
на Константи-
нопол. Участие 
на кан Тервел в 
отблъскването 
на арабите

717 ã.

Управле-
ние на 
кан Крум

799/801 – 
814 ã.
799/801 – 

Кан Крум 
разгромява 
армията 
на Никифор 
Геник.

811 ã.
Управ-
ление 
на цар 
Симеон

Управле-
ние на 
кан/княз 
Борис

893 – 927 ã.852 – 889 ã.

Покръст-
ване на 
българи-
те

864/865/
866 ã. Управ-

ление 
на цар 
Симеон

893 – 927
Братята 
Констан-
тин-Кирил 
и Методий 
създават 
глаголица-
та.

Îêîëî 855 ã.
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те народи, свързани с налагането на чуждото османско господство. Българските земи попадат под 
контрола на османската власт. Благодарение на общините, на семейството, на религията, езика и 
традициите, българите не само успяват да се съхранят, но и се съпротивляват срещу чуждата власт.

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È:

• Обяснете	структурата	на	средновековното	общество	в	Западна	Европа,	Византия	и	България.
• Как	протича	ежедневието	на	средновековния	човек?	Направете	връзка	с	характерните	особе-
ности	на	стопанския	и	обществения	живот	в	селото	и	града.
• Как	се	променя	западноевропейското	общество	през	XV	в.?
• Обяснете	ролята	на	религията	в	живота	на	средновековното	общество.	
• Опишете	възникването	и	разпространението	на	 християнството	и	исляма.	Кои	са	общите	
ценности	на	двете	религии?
• Как	се	променя	българското	общество	в	резултат	на	Покръстването?
• Посочете	белезите	на	промяна	в	живота	на	българите	след	налагането	на	османското	влади-
чество.
• Каква	е	ролята	на	семейството,	рода	и	религията	за	съхраняването	на	българската	народност?

ÊÓËÒÓÐÀ È ÊÓËÒÓÐÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ
Средновековното европейско общество има своя собствена култура и културни достижения, изгра-
дени на базата на християнските ценности в по-голямата част от континента. Християнска е и бъл-
гарската средновековна култура, която след Покръстването и благодарение на създадената от св. 
св. Кирил и Методий и техните ученици писменост посредничи за разпространението на високите 
постижения на византийската цивилизация сред славянските народи.

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È:

• Какви	културни	постижения	на	средновековните	цивилизации	познавате?	
• Обяснете	ролята	на	университетите	за	духовното	израстване	на	европееца.	
• Посочете	центрове	на	книжовна	дейност	и	докажете	с	примери	техния	принос	за	културното	
израстване	на	европейските	народи.
• Каква	 е	мисията	на	българската	средновековна	 култура	 в	 общоисторическото	развитие	на	
славянския	свят	и	Европа?
• Дайте	примери	за	паметници	от	Средновековието	с	национално	и	световно	значение.

Уилям За-
воевателя 
покорява 
Англия.

Династия 
на Комни-
ните

Импера-
тор Йоан 
Цимисхи 
превзема 
източните 
части на 
България.

Обсада и 
превземане 
на Констан-
тинопол от 
кръстонос-
ците от 
Четвъртия 
поход

Управление 
на цар Иван 
Асен II

Битка-
та при 
Ахелой

Въстание 
на братята 
Асеневци 
срещу ви-
зантийска-
та власт

Падане 
на Бълга-
рия под 
властта на 
Византия

Управление 
на цар 
Калоян

Превземане 
на Търново 
от осман-
ците

Падане на 
Константи-
нопол под 
османска 
власт

1018 – 1185 ã.971 ã. 1203 – 1204 ã. 1218 – 1241 ã.917 ã. 1185 – 1186 ã.1018 ã. 1197 – 1207 ã. 1393 ã. 1453 ã.

1066 ã.

Откриване 
на първия 
универ-
ситет в 
Болоня, 
Италия

1088 ã.

Начало на 
Първия 
кръстоно-
сен поход

1096 ã.

Кръсто-
носците 
превземат 
Йерусалим.

1099 ã.

Латинска 
империя в 
Константи-
нопол

1204 – 1261 ã.

Великата 
харта на 
свободи-
те

1215 ã.

Начало на 
Английския 
парламент

1265 ã.

Свикване 
на Гене-
ралните 
щати във 
Франция

1302 ã.

Христо-
фор 
Колумб 
открива 
Новия 
свят.

1492 ã.
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ÈÑÒÎÐÈß ÍÀ ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎÂÍÀ ÅÂÐÎÏÀ

1. Êîå îò ïîñî÷åíèòå òâúðäåíèÿ ÍÅ å âÿðíî? 

А) През епохата на Средновековието се оформя съвременната европейска цивилизация.
Б) Новата карта на Европа се формира в резултат от Великото преселение на народите.
В) Ролята на религията в живота на европейското общество през Средновековието е несъ-
ществена.
Г) Периодът на Средните векове отделя Античността от епохата на Новото време.

2. Ïîñî÷åòå âÿðíîòî ñúîòâåòñòâèå ìåæäó ñúáèòèå è ãîäèíà.

ÊÀÊÂÎ ÇÍÀÅÌ Â ÍÀ×ÀËÎÒÎ ÍÀ 7. ÊËÀÑ
ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎË

Събитие Година

А) основаване на Франкското кралство (1) 622 г.  

Б) начало на ислямското летоброене (2) 681 г.

В) битката при Поатие (3) 855 г.

Г) основаване на Дунавска България (4) 486 г.

Д) създаване на глаголицата (5) 732 г.

3. Êîå îò ñëåäâàùèòå èçîáðàæåíèÿ ñå îòíàñÿ äî õðèñòèÿíèçàöèÿòà íà áúëãàðñêèÿ íàðîä?

4. Êîå îò èçáðîåíèòå ñúáèòèÿ å ñòàíàëî íàé-êúñíî âúâ âðåìåòî?

А) Учениците на св. св. Кирил и Методий пристигат в България.
Б) Кан Крум превзема крепостта Сердика.
В) битката при с. Ключ
Г) битката при р. Ахелой 

5. Ïîñî÷åòå íà êîå ïîíÿòèå ñúîòâåòñòâà îïðåäåëåíèåòî.

1 2 3 4

А) икона 1. Войник от османската конница

Б) харта 2. Свещено изображение на Христос, Богородица или светец

В) спахия 3. Писмен документ, с който през Средновековието се отстъпват права и 
свободи

Г) народност 4. Титла на славянски вожд и на славянски владетел през Средновековието

Д) княз 5. Общност от хора, основана на етническа близост, които имат обща ре-
лигия, език, историческо минало и обичаи
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6. Ïðîó÷åòå äîêóìåíòà è îòãîâîðåòå íà âúïðîñèòå ñëåä íåãî.

„Â ëåòî 6738 (1230) àç, Èâàí Àñåí, â Õðèñòà áîãà âåðåí öàð è ñàìîäúðæåö íà áúëãàðèòå… èçëÿçîõ íà 
âîéíà… è ðàçáèõ ãðúöêàòà âîéñêà, à ñàìèÿ âëàäåòåë Òîäîð Êîìíèí âçåõ â ïëåí ñ âñè÷êèòå ìó áîëÿ-
ðè... È öÿëàòà ìó çåìÿ îò Îäðèí è äî Äðà÷ ïðåâçåõ…” 

Из надпис на цар Иван Асен II в църквата „Св. 40 мъченици“
А) Защо е създаден надписът?
Б) Кога е създаден?
В) С кое събитие е свързан?

7. Êàêâà å ôóíêöèÿòà íà êàäèÿòà ñïîðåä îïèñàíèåòî íà ïúòåøåñòâåíèêà Õàíñ Äåðíøâàì? 

„Àêî íÿêîé íåùî ñå å ïðîâèíèë èëè ïúê å íàáåäåí, êàäèÿòà ãî íàêàçâà ñ ãëîáà è îñâåí òîâà íàðåæäà 
äà ìó óäàðÿò íÿêîëêîñòîòèí òîÿãè…”

А) военен управител
Б) съдия
В) данъчен служител
Г) законодател

8. Êîÿ èñòîðè÷åñêà ëè÷íîñò å ñâúðçàíà ñ êðúñòîíîñíèòå ïîõîäè ïðåç 1443 – 1444 ã.? 

А) крал Вълкашин
Б) Владислав III Ягело
В) княз Лазар
Г) деспот Углеша

9. Êîå ïîíÿòèå îáåäèíÿâà ñëåäâàùèòå èçîáðàæåíèÿ?

1 2

3 4



1010



1111

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅ
(XVIII – XIX Â.)
ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅ
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Ренесанс Просвещение
XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

Карловацки договор (1699 г.)
Европейските владения на Османската империя
са ограничени само в рамките на Балканския полуостров.

Начало на XVIII в.
Начало на Българското
възраждане

1762 г.
Паисий Хилендарски
завършва „История
славянобългарска“.

Одрински договор (1829 г.)
Гърция, Сърбия и Дунавските княжества
получават автономия.

Берлински договор (1878 г.)
Създадено е автономно
Княжество България.

1922 г.
Последният османски
султан е свален от власт.

Нидерландска революция
1566 – 1579 г.

Английската революция
1642 – 1651 г.

Френската революция
1789 – 1799 г.

1834 г.
Добри Желязков
създава фабрика в
Сливен – първата
в българските земи.

1870 г.
Поставено е
началото на
Българската
екзархия.

1876 г. – Избухва
Априлското
въстание.

1878 г.
Освобождение
на България и
край на
Възраждането.

1835 г. – Първото
взаимно училище
отваря врати.
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ÍÎÂÎÒÎ ÂÐÅÌÅ,
ÎÑÌÀÍÑÊÀÒÀ ÈÌÏÅÐÈß È ÁÚËÃÀÐÈÒÅ

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÍÎÂÎÒÎ ÂÐÅÌÅ Â ÅÂÐÎÏÀ
Новото време е епоха, през която настъпват значими промени в 
материалната и духовната култура на европейците. То обхваща 
времето от XIV до XIX в. Развиват се техниката, книгопечатане-
то (1), знанието, образованието. Създадени са първите машини. 
(2) В Европа настъпва икономически подем. Започват промени в 
държавното управление. Вместо средновековните привилегии, 
в обществото на преден план се поставят интересите на гражда-
ните, защитени от модерните закони.

ÎÑÌÀÍÑÊÀÒÀ ÈÌÏÅÐÈß ÏÎ ÏÚÒß ÊÚÌ ÑÂÎß ÇÀËÅÇ
Изградена на базата на ислямската религия и на завоевателната 
политика, Османската империя изпада в криза тогава, когато не 
успява да печели войните, които води. Технически развитите ев-
ропейски държави спират нейния победоносен ход. През XVII, 
XVIII и XIX в. империята търпи поредица от поражения във вой-
ните с Австрия и Русия. (3) Външнополитическата криза води до 
проблеми и в страната. ири се корупция. (4) Отслабва централ-
ната власт. В края на XVIII в. банди от кърджалии (разбойници) 
грабят и опожаряват цели райони. Това е времето, известно в ис-
торията като кърджалийство. Кризата принуждава султаните и 
техните правителства през XIX в. да въведат реформи, чрез които 
държавата да се сдобие с модерни закони и управление по евро-
пейски модел. Тази политика обаче не може да спаси империята и 
след Първата световна война тя е унищожена.

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅ
Като един от европейските народи в Османската империя, българите 
не остават встрани от промените в Европа през Новото време. Те ги 

1. Ïå÷àòàðñêàòà ïðåñà,
ñúçäàäåíà ïðåç XV â.

• Какви са предимствата 
на печатната книга? 

2. Ïàðíèÿò äâèãàòåë íà 
Äæåéìñ Óàò (âòîðàòà ïî-
ëîâèíà íà XVIII â.)

• Предположете къде и за 
какво е бил използван парни-
ят двигател.

        ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Какви	промени	настъпват	в	Европа	в	
епохата	на	Новото	време?	Какво	влияние	оказват	те	върху	разви-
тието	на	Османската	империя	през	XVIII	и	XIX	в.?	Какви	са	осо-
беностите	на	Възраждането	като	епоха	в	българската	история?

1. 1

2. 2

I

       
1
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Áúëãàðñêî âúçðàæäàíå –
епохата в българската ис-
тория, през която се из-
вършва преходът от Сред-
новековието към Новото 
време
Íàöèÿ – голяма общност 
от хора, която живее на 
обща територия, има общ 
език и притежава съзнание-
то за еднаква историческа 
и културна принадлежност

3. Êàðòà íà Îñìàíñêàòà 
èìïåðèÿ (XVI – XIX â.)

• Проследете по карта-
та промените на граници-
те на Османската империя. 
Кога е времето на нейните 
най-големи успехи? Кои съв-
ременни държави влизат в 
нейните граници? 

• Кои територии губи 
империята през XVIII в.?

Ренесанс Просвещение
XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

Карловацки договор (1699 г.)
Европейските владения на Османската империя
са ограничени само в рамките на Балканския полуостров.

Начало на XVIII в.
Начало на Българското
възраждане

1762 г.
Паисий Хилендарски
завършва „История
славянобългарска“.

Одрински договор (1829 г.)
Гърция, Сърбия и Дунавските княжества
получават автономия.

Берлински договор (1878 г.)
Създадено е автономно
Княжество България.

1922 г.
Последният османски
султан е свален от власт.

Нидерландска революция
1566 – 1579 г.

Английската революция
1642 – 1651 г.

Френската революция
1789 – 1799 г.

1834 г.
Добри Желязков
създава фабрика в
Сливен – първата
в българските земи.

1870 г.
Поставено е
началото на
Българската
екзархия.

1876 г. – Избухва
Априлското
въстание.

1878 г.
Освобождение
на България и
край на
Възраждането.

1835 г. – Първото
взаимно училище
отваря врати.

преживяват по специфичен начин по-късно – през епохата на Бъл-
гарското възраждане	(XVIII – XIX в.). Тогава в обществото започва 
голям стопански подем, увеличава се броят на училищата, появяват 
се нови професии, печатат се и се разпространяват книги и вестни-
ци. Всичко това поражда у българите идеята, че принадлежат към 
общност със своя история, език, култура, с единен пазар, общи цели 
и интереси. (5) Възниква българската нация, която се стреми към 
независимост посредством борба за собствена Църква и национал-
но-освободителна революция. Успехът на тези две движения през 
70-те години на XIX в. бележи края на Българското възраждане.

3.3
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ÇÍÀÅÌ
– Кой период в историята се нарича Ново време.
– Кои са основните промени в общественото развитие и какви са техните особености.
ÌÎÆÅÌ
– Да посочим върху линията на времето хронологическите граници на Новото време за 
Европа, за Османската империя, за българите. 
– Да обясним причините за кризата в Османската империя и да посочим мерки за решава-
нето є, ако сме турски султан.
ÏÐÈËÀÃÀÌÅ (работа в екип)
– Изработваме „Програма на Българското възраждане“. За целта съставяме списък на ос-
новните задачи, които българското общество трябва да реши през този период. Форму-
лираме девиз за Новото време на българите.

5. „Ñòåìàòîãðà-
ôèÿ”, Õðèñòî-
ôîð Æåôàðî-
âè÷, 1741 ã.
Â êíèãàòà ñà 
ñúá ðàíè 56 ãåðáà 
íà äúðæàâè, îá-
ëàñòè è ãðàäîâå. 
Ãåðáúò íà Áúëãà-
ðèÿ å èçïðàâåí, 
îáúðíàò íàäÿñ-
íî, âúîðúæåí è 
êîðîíîâàí çëà-
òåí ëúâ íà ÷åð-
âåíî ïîëå âúðõó 
èñïàíñêè ùèò ñ 
öàðñêà êîðîíà 
íàä íåãî.

4. Èç ïúòåïèñà íà ôðàíöó-
çèíà Ãèéîì Àíòîàí Îëè-
âèå (êðàÿò íà XVIII â.)
„…ïðîäàâàíåòî íà âñè÷-
êè ñëóæáè å ïîðîäèëî âúâ 
âñè÷êè ñúñëîâèÿ è âúâ âñè÷-
êè êëàñè â òàçè èìïåðèÿ 
àë÷íîñòòà çà ïå÷àëáà è 
òàêàâà ïîêâàðà, ÷å è íàé-
ìàëêàòà ëþáåçíîñò è íàé-
ìàëêàòà óñëóãà ñå ïîëó÷à-
âàò ñ ïîäàðúöè. Êóïóâàò 
ñå ðåøåíèåòî íà ñúäà è 
ïîêàçàíèÿòà íà ñâèäåòåëè-
òå òàêà, êàêòî ñå êóïóâà 
åäíà ñëóæáà, òàêà, êàêòî 
ñå êóïóâà ðàçïîëîæåíèåòî 
íà ñëóæèòåëÿ.”

• Какъв вътрешнополи-
тически проблем в Осман-
ската империя описва френ-
ският пътешественик? Коя 
дума бихте използвали, за 
да го назовете?

• Защо това явление е 
опасно за държавата и об-
ществото? Смятате ли, 
че е актуално и днес?

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ
През	XVIII	и	XIX	в.	се	осъществява	преходът	на	българското	
общество	към	Новото	време.	Той	е	част	от	общоевропейския	
процес	на	модернизация.	Извършва	се	в	условията	на	изпадна-
лата	в	тежка	и	продължителна	криза	Османска	империя.

• Защо Хр. Жефарович публикува царския герб на България? 
Какво иска да каже на читателите?

 Èç ïúòåïèñà íà ôðàíöó4. Èç ïúòåïèñà íà ôðàíöó4

 „Ñòåìàòîãðà5. „Ñòåìàòîãðà5

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ
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ÔÀÊÒÎÐÈÒÅ ÍÀ ÑÒÎÏÀÍÑÊÎÒÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ. ÏÐÎÌÅÍÈ Â ÁÚË-
ÃÀÐÑÊÎÒÎ ÑÅËÎ
През епохата на Възраждането българското общество преживява го-
лям стопански подем. Този процес е стимулиран от реформите в Ос-
манската империя; от развитието на пазара и повишеното търсене на 
суровини и стоки; от засилените търговски връзки със страните от 
Западна и Централна Европа. Плодородните български земи се пре-
връщат в „житницата на империята“. Българското зърно се продава и 
на европейския пазар. Произвеждат се и се изнасят още коприна, ро-
зово масло, восък, памук. Като нови земеделски култури се появяват 
тютюнът и царевицата. В планинските райони и в Добруджа се от-
глеждат огромни стада от овце, а добиваната от тях продукция (месо, 
вълна, кожи) се продава с добра печалба на пазарите в Истанбул и 
градовете на Мала Азия. Българският селянин се замогва. (1) Той вла-
дее земята си, която обработва свободно (2) и предава в наследство.

ÃÐÀÄÑÊÎÒÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ – ÎÒ ÒÐÀÄÈÖÈßÒÀ ÊÚÌ ÌÎÄÅÐ-
ÍÎÒÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
По-осезаемо е стопанското развитие в градовете. В основата му са 
познатите от предните векове занаяти. Занаятчиите от един отра-
съл в даден град са обединени в сдружения, наречени еснафи, кои-
то се грижат за организацията и качеството на производството. (3) 
През Възраждането значително се увеличава произведената от за-
наятчиите стока и нараства ролята на еснафите. Все по-често пра-
вителството възлага поръчки на занаятчиите, за да задоволи нуж-
дите от храна, облекло и оръжие за армията и администрацията. 
Най-забележим е разцветът на текстилните занаяти абаджийство 
и гайтанджийство. (5) одернизацията и разрастването на град-
ското стопанство водят до появата на манифактурите и фабрики-
те. През 1834 г. Добри Желязков (6) открива в Сливен първата фаб-
рика (4) в българските земи. Тя е изградена по европейски модел и 
произвежда вълнени платове за армията.

ÌÎÄÅÐÍÀÒÀ ÒÚÐÃÎÂÈß – ÃÎËßÌÎÒÎ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈÅ ÍÀ ÂÚÇ-
ÐÎÆÄÅÍÑÊÎÒÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ
Търговията е стопанската дейност с най-голям подем през епоха-
та. Освен на градските пазари тя се провежда и на панаирите (8), 
където търговци от страната и чужбина осъществяват крупни сдел-
ки. Най-прочути са панаирите в Узунджово, Сливен, Търговище, 
Серес и др. Засилените контакти с Европа и развитието на транс-
порта и комуникациите водят до появата на модерната търговия. 

1. „Ïàçàð â Ëîâå÷”, рисунка 
от Ф. Каниц

• Влезте в ролята на пряк 
свидетел на случващото се 
на пазара и опишете: мяс-
тото, където е разположен 
пазарът; стоките, които се 
предлагат; присъстващите 
продавачи и купувачи по пол 
и етнос; общата атмосфе-
ра в пазарния ден.

Àáàäæèéñòâî – производ-
ство на вълнени платове и 
дрехи от тях
Ãàéòàíäæèéñòâî – произ-
водство на ширити (гайта-
ни) за укра са на дрехите
Ìàíèôàêòóðà – работил-
ница за по-голямо произ-
водство, в която дейнос-
тите са разпределени 
между работниците
Ìîäåðíèçàöèÿ – нововъве-
дение, съобразено със съвре-
менните изисквания
Ðåôîðìà – преустройство, 
промяна
Ôàáðèêà – предприятие за 
производство с машини; 
малък завод

1. „Ïàçàð â Ëîâå÷”1

ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ
ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ ÏÐÅÇ XVIII – XIX Â.

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

           ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Кои	са	причините	за	стопанския	раз-
цвет	в	българските	земи	през	епохата	на	Възраждането?	Какви	
промени	настъпват	в	селското	и	градското	стопанство?	Каква	
е	ролята	на	търговията	за	европеизацията	на	възрожденското	
общество?

I

           ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: 
2



4. Ãàéòàíäæèéñêè ÷àðê 
Åòíîãðàôñêè ìóçåé íà îòêðèòî „Åòúð” – Ãàáðîâî
Гайтаните се изплитат със специални устройства, наречени 
чаркове. Те се задвижват с водна сила.
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6. Ôàáðèêàòà íà Ä. Æåëÿç-
êîâ â Ñëèâåí, худ. Ф. Каниц

• Проучете каква е съдба-
та на фабриката и какви 
функции изпълнява сградата 
днес.

3. Èç „Çàïèñêè ïî áúëãàð-
ñêèòå âúñòàíèÿ” íà Çàõà-
ðè Ñòîÿíîâ: „Â àáàäæèéñ-
êèÿ åñíàô ñúùåñòâóâà åäíî 
óñòðîéñ òâî è íÿêîè ïðàâèëà, 
êîèòî ñå ïî÷èòàò è îò òóð-
ñêîòî ïðàâèòåëñòâî. Òèÿ ñè 
èìàò ñâîé óñòàáàøèÿ, êîéòî 
ñå èçáèðà èçìåæäó íàé-ñòàðè-
òå ìàéñòîðè, è åäèí ÷àóøèí 
êàòî ïîìîùíèê íà ïúðâèÿ, 
òîÿ ïîñëåäíèÿò òè÷à íàäîëó-
íàãîðå, êîãàòî ñòàíå íóæäà. 
Äëúæíîñòòà íà óñòàáàøèÿ-
òà å äà íàäçèðàâà çà ïðàâèë-
íîòî èçïúëíåíèå è ïîääúðæà-
íå íà íÿêîè ñòàðè àáàäæèéñêè 
îáè÷àè è ïðåäàíèÿ…”.

• Каква е структурата 
на абаджийския еснаф? 

• Обяснете функцията 
на устабашията и чауши-
на според предложения до-
кумент.

Търговецът на Новото време получава знания в училище, владее 
счетоводство, говори чужди езици, ползва ръководства, води корес-
понденция, застрахова стоката си. В търсене на по-големи печалби 
той създава дружества (фирми), които търгуват както в империята, 
така и на европейските пазари: Брашов, Виена, Марсилия, Париж, 
Лондон, Манчестър. Крупните български фирми се появяват през 
третата четвърт на XIX в. (7) Търговците в тях са личности с без-
спорен принос за модернизацията на възрожденското общество.

Стопанският	разцвет	през	Възраждането	е	породен	от	про-
мените	на	Новото	време	и	е	стимулиран	от	реформите	в	Ос-
манската	империя.	Селското	стопанство,	занаятчийството	и	
манифактурите	продават	продукцията	си	на	пазара,	процъф-
тява	търговията.	Стопанският	подем	е	в	основата	на	модер-
низацията	на	българското	общество	през	тази	епоха.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

2. „Áúëãàðñêè çåìåäåëåö”,
рисунка от Феликс Каниц

• Как селяните обработ-
ват земята?

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

2. 2. 2

3. Èç „Çàïèñêè ïî áúëãàð3. Èç „Çàïèñêè ïî áúëãàð3

4. Ãàéòàíäæèéñêè ÷àðê 4. Ãàéòàíäæèéñêè ÷àðê 5

6. Ôàáðèêàòà íà Ä. Æåëÿç6. Ôàáðèêàòà íà Ä. Æåëÿç4
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8. Åâëîãèé è Õðèñòî Ãåîðãèåâè от 
Карлово създават свое дружество 
със седалище в Галац и Букурещ (Румъ-
ния), което се занимава с търговия 
и с банкови операции. Те са най-голе-
мите български дарители през XIX в. 
След смъртта си завещават 6 млн. 
златни лева за изграждането на пър-
вия български университет.

Роденият в Калофер Õðèñòî Òúï÷èëå-
ùîâ (1808 – 1875) още в младежките 
си години се преселва в Истанбул, къ-
дето изминава пътя от чирак абаджия 
до най-богатия българин и активен об-
ществен деец преди Освобождение-
то. Фирмата му, създадена през 1851 г., 
търгува с над 200 души в повече от 40 
града, предимно в българските земи.

• Потърсете информация за други български търговци, създа-
ли свои дружества през епохата на Възраждането. Какъв при-
нос имат за модернизацията на обществото?

7. Äîêëàä íà ôðåíñêèÿ âè-
öåêîíñóë â Ïëîâäèâ Ãàéàð 
äüî Ôåðè ñúñ ñâåäåíèÿ çà 
Óçóíäæîâñêèÿ ïàíàèð, 23 
îêòîìâðè 1873 ã.
„Íÿêîãà òðèäåñåò õèëÿäè 
äóøè ñå ñúáèðàõà âñÿêà ãî-
äèíà â Óçóíäæîâî. Òàì èäâà-
õà íå ñàìî õîðà îò âñè÷êè 
êðàèùà íà Òóðöèÿ, íî òàêà 
ñúùî è îò Àâñòðèÿ, îò Ðó-
ñèÿ è îò äðóãè äúðæàâè... 
Íåèçìåííèÿò ïðîãðåñ îò 
ìíîãî ãîäèíè íàñàì â óëåñ-
íÿâàíåòî è óñêîðÿâàíåòî 
íà êîìóíèêàöèèòå áåçñïîð-
íî íàìàëÿâà çíà÷åíèåòî, 
êîåòî íÿêîãà èìàõà òåçè 
ïåðèîäè÷íè ñáîðèùà... Â Åâ-
ðîïà âå÷å èç÷åçíàõà ïîâå÷å-
òî îò ãîëåìèòå ïàíàèðè, 
êîèòî ñå áÿõà ïîÿâèëè ïðå-
äè íÿêîëêîñòîòèí ãîäèíè.”

• Посочете изразите в 
текста на документа, кои-
то разкриват мащаба на 
Узунджовския панаир. 

• Коя е причината за за-
падането на панаирите 
в Европа и в българските 
земи?

ÇÍÀÅÌ 
– Какви промени настъпват в селското и градското сто-
панство през епохата на Българското възраждане.
– Кои са белезите на модерната търговия. 
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним причините за стопанския разцвет в български-
те земи през епохата на Възраждането. 
– Да илюстрираме с примери ролята на търговията за мо-
дернизирането на възрожденското общество.
– Да опишем производствена дейност.
– Да посочим личности, допринесли за стопанската модер-
низация на обществото. 
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Каква е основната стопанска дейност на родното ни сели-
ще през епохата на Възраждането? Запазена ли е тя и днес?
– Фамилни имена, които произлизат от възрожденски занаяти.

5. Äîáðè Æåëÿçêîâ Ôàáðèêàäæèÿòà (1800 – 1865) е сливенски 
абаджия и индустриалец. През 1834 г. той създава първата фаб-
рика в българските земи. Тя е и втората по големина сграда у 
нас преди Освобождението. По-голяма от нея е само сградата 
на Рилския манастир. По инициатива на Д. Желязков фабрика-
та става държавна и е разширена, а по-късно е оборудвана с 
машини, доставени от Европа. В нея работят няколкостотин 
работници. Произвежданите платове се използват за ушиване 
на униформи на османската армия и чиновничеството. Фабри-
ката съществува до Освобождението (1878 г.).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

5. Äîáðè Æåëÿçêîâ Ôàáðèêàäæèÿòà5. Äîáðè Æåëÿçêîâ Ôàáðèêàäæèÿòà6

8. Åâëîãèé è Õðèñòî Ãåîðãèåâè7

7. Äîêëàä íà ôðåíñêèÿ âè7. Äîêëàä íà ôðåíñêèÿ âè8
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ÏÐÎÌÅÍÈ Â ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÎÁÙÍÎÑÒ ÏÐÅÇ XVIII – XIX Â.
ÑÚÂÌÅÑÒÍÈßÒ ÆÈÂÎÒ Ñ ÄÐÓÃÈÒÅ
През XVIII и XIX в. българите преживяват важни промени в своето 
обществено развитие. Подобрените условия на живот и труд водят 
до нарастване на населението в селата и градовете. Изграденият мо-
дел на съжителство между мюсюлмани и християни се доразвива 
в новите условия. По-динамични са процесите в градовете, в които 
се заселват българи, придошли от селата и планинските райони. В 
тях те оформят нови махали или се установяват в старите части, 
вече заселени с турци, гърци, арменци и евреи. (3) Отношенията на 
добросъседство (комшулук) с другите общности в ежедневието и на 
пазара се влошават в случаите на войни и въстания, които са причи-
на за големи изселвания. Появяват се и нови заселници, временни 
и постоянни, които по различен начин контактуват с българската 
общност. Ако дошлите от Русия татари и черкези обикновено са 
враждебно настроени, то не може да се каже същото за унгарските 
емигранти в умен или за чуждите консули, които в общуването 
си с българите ги запознават с европейската култура.

ÑÒÎÏÀÍÑÊÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÎÒÎ
Стопанският подем спомага в най-голяма степен за модерни-
зацията на възрожденското общество. Българинът вече ползва 
обществен транспорт. През есента на 1866 г. е открита първата 
железопътна линия, свързваща Русе и Варна. (4) Десет години 
по-рано между двата града е прокаран и телеграф – първият в Ос-
манската империя. Големи транспортни и пътнически параходи 
спират в пристанищата. В настоятелствата (управите) на общи-
ните участват богатите и авторитетни българи – чорбаджиите, 
свещениците, учителите, като най-активни са представителите на 
буржоазията. (1) Те поемат грижата за поддържането на местна-
та църква, училището и читалището. В средата на XIX в. българ-
ската община в Истанбул се утвърждава като водещ център. До 
нея се отправят въпроси със съдбовно значение за нацията. 

ÌÎÄÅÐÍÈßÒ ÑÂßÒ ÏÐÅÎÒÊÐÈÂÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÍÀÐÎÄ
През XVIII и XIX в. множество чужденци посещават български-
те земи – пътешественици, консули, католически и протестант-
ски мисионери. Те описват и представят пред света българския 
народ като работлив и дружелюбен, но страдащ от тежките да-
нъци и произвола на местните власти. Според свободолюбивите 
чужденци той вече е готов за своята независимост. За доброто 
отношение към изграждащата се през Възраждането българска 

1. Òúðãîâåöúò Íèêîëà Ãåîð-
ãèåâè÷
Åäèí îò ñúçäàòåëèòå è àê-
òèâåí ÷ëåí íà Âàðíåíñêàòà 
áúëãàðñêà îáùèíà. Çàåäíî ñ 
áðàò ñè Ñàâà ïðåç 1844 ã.  ñúç-
äàâàò ôèðìà, êîÿòî òúð-
ãóâà ñ Èñòàíáóë, Ãúðöèÿ è 
Åãèïåò. Âîäÿò ìîäåðíî ñ÷å-
òîâîäñòâî. Íèêîëà å ÷ëåí íà 
Âàðíåíñêèÿ òúðãîâñêè ñúä, à 
ñ áðàò ñè ñà ñðåä èíèöèàòî-
ðèòå çà ñúçäàâàíåòî íà ïúð-
âàòà áàíêà â ãðàäà (1863 ã.). 
Äàðèòåëè íà áúëãàðñêîòî 
ó÷èëèùå, ïîääðúæíèöè íà 
áîðáàòà çà öúðêîâíà íåçà-
âèñèìîñò.

• Кои дейности на Ни-
кола Георгиевич илюстри-
рат връзката със стопан-
ския прогрес в българските 
земи?

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. 1

ÂÚÇÐÎÆÄÅÍÑÊÎÒÎ
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

        ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	Как	се	развива	българското	възрож-
денско	общество?	Какво	влияние	му	оказва	стопанският	прогрес?	
Кои	са	основните	социални	групи?	Как	българите	общуват	с	дру-
гите	народи?

I

       3
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Áóðæîàçèÿ – от фр. „бур-
жоа“ – гражданин, е общест-
вена група от хора, натрупа-
ли богатство чрез търговия 
и предприемачество
Êîíñóëè – официални дипло-
матически представители 
на една държава в друга 
×îðáàäæèè – имотни и вли-
ятелни българи през Възраж-
дането

Стопанският	 прогрес	 допринася	 за	 модернизацията	 на	 бъл-
гарското	възрожденско	общество.	Найактивни	в	общинското	
самоуправление	са	представителите	на	буржоазията.	Българ-
ската	нация	привлича	вниманието	на	външния	свят.

нация (2) допринасят и промените в нея, породени от стопан-
ския прогрес и развитието на просветата. Ако за хората от сре-
дата на XVIII в. „отечеството“ е само родното селище, то век 
по-късно така се означават всички територии на север и на юг 
от Балкана – класическите провинции Мизия, Тракия и Маке-
дония, населени с българи. (5) Българската нация заема своето 
достойно място в Европейския югоизток.

3. Ñâåäåíèå íà ãåí. Åíåõîëì 
çà Ñëèâåí ïðåç 1829 ã. îò êíè-
ãàòà ìó „Áåëåæêè çà ãðàäîâå-
òå…”, Санкт-Петербург, 1830.
„Ñëèâåí å ãðàä, çàïðàâåí îò 
íîâî âðåìå. Ðàçïîëîæåí å â 
ïîäíîæèåòî íà Áàëêàíà è å çà-
îáèêîëåí îò âñè÷êè ñòðàíè ñ 
âèñî÷èíè… Â ãðàäà èìà 14 âî-
äåíèöè, 2 áàíè, 1 ñàëõàíà [êëà-
íèöà], 1 ïàçàð (÷àðøèÿ), ñúñ-
òîÿù ñå îò 462 äþêÿíà, åäíî 
ãðúöêî ó÷èëèùå, 2150 òóðñêè 
êúùè, 2070 áúëãàðñêè è ãðúöêè, 
23 àðìåíñêè, èëè âñè÷êî 4245 
êúùè ñ îêîëî 20 000 æèòåëè…”.
Òàáàêîâ, Ñ. Îïèò çà èñòîðèÿ 
íà ãðàä Ñëèâåí. Ò. I, Ñ., 1986.

• Каква информация дава 
ген. Енехолм за етническия 
облик на град Сливен?

• Защо според вас учили-
щето в града е гръцко, а не 
турско или българско?

2. Åòíè÷åñêè ãðàíèöè íà áúëãàðñêàòà íàöèÿ (етнографска 
карта на френския учен Ами Буе; териториите, населени с 
българи, са в жълт цвят)

• Определете по картата географските области, в кои-
то се формира българската възрожденска нация.

Първото изложение 
на местната индус-
трия и земеделско-
то производство

Часовнико-
вата кула в 
Шумен

Фабриката на 
Добри Желязков 
в Сливен

Гюлхански 
хатишериф

Първата
съвременна 
печатница

Градските
улици получават 
имена.

Първата желе-
зопътна линия 
Русе – Варна

1741 ã. 1834 ã. 1839 ã. 1864 ã. 1865 ã. 1866 ã. 1870 ã.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

2. Åòíè÷åñêè ãðàíèöè íà áúëãàðñêàòà íàöèÿ 2. Åòíè÷åñêè ãðàíèöè íà áúëãàðñêàòà íàöèÿ 2

3. Ñâåäåíèå íà ãåí. Åíåõîëì 3. Ñâåäåíèå íà ãåí. Åíåõîëì 3
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4. „Öàðèãðàäñêè âåñòíèê”, 
1 äåêåìâðè 1856 ã. 
„Âèñîêàòà ïîðòà îáíàðîäâà 
è èçâåñòÿâà íà êàïèòàëèñ-
òèòå, ÷å èñêà åäèí æåëåçåí 
ïúò, êîéòî äà çàõâàùà îò 
Âàðíà, ùå ìèíàâà ïðåç Øó-
ìåí è ùå îòõîæäà íà Ðóñ÷óê, 
çàùîòî òîçè ïúò ùå ñêúñè 
ðàçñòîÿíèåòî îò Öàðèãðàä 
äî Âèåíà ñúñ ñòîòèíà ÷àñà.”

• Какви са предимства-
та на железопътния транс-
порт?

• Защо първата жп ли-
ния свързва Варна и Русе, а 
не Варна и София?

Първите парни локомотиви са построени в Манчестър. 
Имат номера от 279 до 288. Те могат да теглят компози-
ция до 73 тона със скорост 28 км/час.

5. â. „Îòå÷åñòâî”,
óâîäíà ñòà òèÿ, áð. 1,
25 þëè 1869 ã.
„…âåñòíèêúò ùå ïîìåñò-
âà ñÿêà ñòàòèÿ è êîðåñïîí-
äåíöèÿ îò ïîëçà íà íàðîäà 
è îòå÷åñòâîòî íàïèñàíè.”

• Обърнете внимание 
на заглавието на вестни-
ка. Защо според вас е из-
брано понятието „оте-
чество“? Какъв смисъл 
влага в него възрожденски-
ят българин през XIX в.?

ÇÍÀÅÌ
– Какви промени настъпват в българската общност през Възраждането. Кои са новите 
обществени групи.
– Как се променя моделът на съжителство между българите и другите етнически общнос-
ти в Османската империя. 
ÌÎÆÅÌ
– Да обясним и илюстрираме с примери влиянието на стопанския прогрес върху модерниза-
цията на възрожденското общество.
– Да докажем, че през Възраждането се формира българската нация.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Как модерният свят преоткрива българите? Съставяме колективна интерактивна кар-
та „Европейски пътешественици в българските земи“.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4. „Öàðèãðàäñêè âåñòíèê”, 4. „Öàðèãðàäñêè âåñòíèê”, 4

5. â. „Îòå÷åñòâî”,5. â. „Îòå÷åñòâî”,5



1. Ãðàäñêàòà ÷àñîâíèêîâà 
êóëà â Òðÿâíà îò 1814 ã.
Â câoÿ „Ëeòoïèc è ðoäocëo-
âèe“ ïoï Éoâ÷o e çaïècaë: 
„1814: Íaïðaâèõa caõaòÿ 
òðeâ  íeícêè“. Êóëàòà å âè-
coêa îêîëî 21 ì. Ïðeç 1815 ã. 
ìaécòoðèòe Êúíþ è Ãeíþ 
Ðaäocëaâoâè oò Ãaáðoâo èç-
ða áoòâaò ÷acoâíèêoâèÿ ìe-
õaíèçúì, êoéòo ðaáoòè è äo 
äíec.”
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ÆÈËÈÙÅ, ÎÁËÅÊËÎ, ÕÐÀÍÀ
Материалният бит на българина през Възраждането е оригинално 
съчетание между традициите от предходните векове и новите про-
мени, настъпили в резултат на общуването с другите народи в Ос-
манската империя и с модерна Европа. Това много ясно проличава 
във възрожденската архитектура. Докато в селата, най-вече в поле-
то, все още се строят малки, вкопани в земята домове, покрити със 
слама, то в балканските селища и градовете започва изграждането 
на двуетажни къщи, градени с камък и облицовани с дърво (2), с 
просторни стаи, със салон (стая за гости) на втория етаж. (3) Но-
вост в градската архитектура са часовниковите кули (1), училищ-
ните сгради и високите църкви. До днес още пазят своя възрож-
денски вид Старият Пловдив, Копривщица, Жеравна, Боженци. (4)

Запазва се традиционното облекло (носия), но то все по-
пищно се украсява с гайтани. (5) Настъпват и промени. Гражда-
ните, особено младите търговци и учителите, заменят потурите 
с панталони, носят сака и фракове, а жените им обличат рокли 
вместо сукмани. (6, 7)

Промени има и в храната. Редом с хляба, сиренето, месото, 
характерни за традиционната българска кухня, се появяват внася-
ните чрез търговията със Западна Европа „колониални стоки“ – за-
хар, подправки.

ÂÑÅÊÈÄÍÅÂÈÅÒÎ Â ÄÅËÍÈÊ È ÏÐÀÇÍÈÊ
Делничният ден на възрожденеца е изпълнен с труд. През по-го-
лямата част от годината селянинът работи на полето. Само през 
зимата той намира време за почивка, макар да е отдаден на еже-
дневни грижи за домашните животни. Някои дейности налагат 
селянинът да е далеч от своето семейство – гурбетчийството, 
овчарството.

Делникът на занаятчиите в града не се влияе от сезоните. 
Те работят от рано сутрин до късно вечер в дюкяна (работилни-
цата). Жените се грижат за домакинството и за децата, пазаруват 
в чаршията. За вечеря цялото семейство се събира край софра-
та (на трапезата). (3) В празничен ден се посещава църковната 
служба, семействата си гостуват. Място за разговори и развлече-
ние в градовете са читалищата, казината, кафенетата. (8)

ÂÚÇÐÎÆÄÅÍÑÊÈÒÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ – ÌÅÆÄÓ ÒÐÀÄÈÖÈßÒÀ È 
ÌÎÄÅÐÍÎÒÎ
През Възраждането традициите от миналото се обогатяват с нови 
ритуали, станали значими за българина. Заможните хора посеща-

2. Óëèöà âúâ Âàðíà
„Êúùèòå, êîèòî äíåñ ñå ñòðî-
ÿò, ñà îò êàìúê è ïî ïëàí, 
êîéòî ñå ïðèáëèæàâà äî òîçè 
â Åâðîïà, äîêàòî ñòàðèòå 
êúùè ñà èçöÿëî îò äúðâî, íà-
ïîäîáÿâàùè ïî-ñêîðî íà êîëè-
áè.”

Àíäðå Ïàïàäîïóëî-
Âðåòîñ, 1856 ã.

• Кои елементи в строи-
телството на къщите са 
общи с тези в Европа?

1. 1

2. 2. 2

ÑÂÅÒÚÒ ÍÀ ÂÚÇÐÎÆÄÅÍÑÊÈÒÅ
ÁÚËÃÀÐÈ

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	Как	традицията	се	съчетава	с	но-
востите	 и	 идващите	 отвън	 влияния	 в	живота	 на	 българите	
възрожденци?	Кои	са	белезите	на	европеизация	в	тяхното	все-
кидневие?

I

4
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„Êðàé ñîôðàòà”,
худ. Васил Горанов

Êúùà íà Ñòåïàí Õèíäëèÿí 
(Пловдив) 

Êúùàòà íà Òîäîð
Êàáëåøêîâ, гр. Копривщица

3. Âúçðîæäåíñêàòà êúùà 

• Кои елементи от тра-
диционния бит е пресъздал 
художникът Васил Горанов?

• Кои елементи от обза-
веждането в градския дом 
са свидетелство за евро-
пейско влияние? 

ват Божи гроб в Йерусалим, за да станат уважавани в обществото 
хаджии. В календара се появяват нови празници. На 27 юли Църк-
вата отбелязва „Св. Седмочисленици“. През 50-те години на XIX 
в. започва празнуването на 11 май като Ден на св. св. Кирил и Ме-
тодий. Годишните училищни изпити също се превръщат в хубави 
празници, на които се събира цялата община. Това са празниците 
на младата нация, израз на нейните духовни ценности.

В	живота	на	българите	през	Възраждането	съжителстват	
по	оригинален	начин	традициите	и	белезите	на	новото,	дошли	
вследствие	 на	 влиянията	 от	 модерна	 Европа.	 Възникналите	
през	епохата	празници	са	израз	и	символ	на	формиращата	се	
българска	нация.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

Ãóðáåò÷èéñòâî (ходене на 
гурбет) – работа в чужбина 
или далеч от семейството с 
цел печалба или препитание

3. Âúçðîæäåíñêàòà êúùà 3. Âúçðîæäåíñêàòà êúùà 3

дом
ро-

Êúò îò Ñòàðèÿ Ïëîâäèâ

4
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5. Òðàäèöèîííî îáëåêëî îò Ñîôèéñêî

6. Ñåìåéñòâîòî íà 
Íåøî ïîï Áðàéêîâ îò 
Êîïðèâùèöà

ÇÍÀÅÌ 
– По какъв начин традициите съжителстват с новостите, 
идващи от Европа.
ÌÎÆÅÌ
– Да направим сравнително описание на бита и всекидневи-
ето на българина в селото и града. 
– Да илюстрираме с примери новите ценности на възрож-
денските българи.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Сайтове на музеи с колекции от Възраждането и създава-
ме по избор архитектурен проект/проект за облекло или 
рецептурник за дневно меню.

Ãàáðîâî, худ. Феликс Каниц

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

7. Îòíîøåíèåòî êúì æå-
íàòà
„Íðàâèòå ìíîãî ñå ïðîìå-
íèõà. Íÿêîãà, àêî åäíà æåíà, 
îáëå÷åíà ïî åâðîïåéñêè, 
äðúçíåøå äà èçëåçå îò êúùà-
òà ñè, ìàêàð è ïðèäðóæåíà 
îò ñâîÿ ñúïðóã, òÿ áèâàøå 
ïîäëîæåíà íà äþäþêàíèÿòà 
íà äåöà è ìàë÷óãàíè. Äíåñ 
òÿ ìîæå äà èçëèçà íàïúëíî 
ñàìà, áåç äà ÿ ãðîçè íÿêàêâà 
îïàñíîñò.”

Àíäðå Ïàïàäîïóëî-Âðå-
òîñ, ãðúöêè êîíñóë âúâ 

Âàðíà („Äðåâíà è ñúâðåìåí-
íà Áúëãàðèÿ…”, 1856 ã.) 

• Какви промени по от-
ношение на жената правят 
впечатление на гръцкия кон-
сул? 

• Как бихте ги обяснили? 

8. Ìåñòàòà íà âñåêèäíå-
âèåòî
„Ñëèâåí, à ïî òóðñêè Èñëè-
ìèå, èìà îêîëî 24 000 æèòå-
ëè (4000 ôàìèëèè) è å ãëàâåí 
ãðàä íà ñàíäæàê ñúñ ñåäåì 
êàçè. Íàñåëåíèåòî ìó ñå ñúñ-
òîè îò áúëãàðè, òóðöè, àð-
ìåíöè è åâðåè… Ñáîðíèòå 
ïóíêòîâå íà ïî-îòáðàíàòà 
êëàñà ñà ãîëåìèòå, äîñòà 
åëåãàíòíè êàôåíåòà, à ñúùî 
è òúé íàðå÷åíîòî êàçèíî, â 
êîåòî ñå äàâàò âå÷åðèíêè 
(êîíöåðòè) è ñâèðÿò ÷åøêè 
õàðôîíèñòè [ìóçèêàíòè íà 
àðôà].”
Èç îïèñàíèå íà Ñëèâåí îò 
àâñòðèéñêèÿ ó÷åí Õîõùå-

òåð (1869 ã.)

• Кои са новите места 
на всекидневието във въз-
рожденския град?

• Каква информация за 
културния живот в Сливен 
дава авторът?

5. Òðàäèöèîííî îáëåêëî îò Ñîôèéñêî5. Òðàäèöèîííî îáëåêëî îò Ñîôèéñêî5

6. Ñåìåéñòâîòî íà 6. Ñåìåéñòâîòî íà 6

7. Îòíîøåíèåòî êúì æå7. Îòíîøåíèåòî êúì æå7

8. Ì8. Ì8

9



24

ÏÀÈÑÈÉ ÕÈËÅÍÄÀÐÑÊÈ È ÍÅÃÎÂÀÒÀ „ÈÑÒÎÐÈß”
Признанието да бъде пръв будител на българската нация, заслуже-
но принадлежи на Паисий Хилендарски. (1) Той е роден в Банско 
през 1722 г. На 23-годишна възраст отива в Хилендарския манастир 
в Атон (3), където става монах. По онова време атонските манасти-
ри, които подслоняват монаси от православните народи, са значим 
духовен и просветен център на Балканите. В общуването с другите 
Паисий става свидетел на високото самочувствие на гърците, които 
твърдят, че са с най-старата история. Това поражда у него желание-
то да докаже, че и българите имат древно и славно минало. В ма-
настирските библиотеки той попада на книги, в които са описани 
владетели и събития от Българското средновековие. Цели две го-
дини събира исторически сведения, дори пътува до Австрия. Пре-
мества се в Зографския манастир „Св. Георги“ (3) и там през 1762 г. 
завършва своя труд, озаглавен „История славянобългарска“ (2, 4). 
Неголяма по обем, книгата на Паисий разказва разбираемо и увле-
кателно за владетелите Симеон и Асеневци, за славянските първо-
учители Кирил и Методий, за българските светци. Паисий тръгва 
из страната сам да разпространява своята „История“. По време на 
пътуванията, вероятно през 1773 г. в Асеновград, той умира. 

ÑÎÔÐÎÍÈÉ ÂÐÀ×ÀÍÑÊÈ
През 1765 г. Паисий посещава Котел. Там се среща с младия све-
щеник Стойко Владиславов (5), който прави първия ѝ препис. 
Поп Стойко продължава делото на Паисий като будител на наци-
ята. През 1794 г. е ръкоположен за Врачански епископ под името 
Софроний. Последните години от живота си прекарва в Букурещ, 
където се отдава на активна книжовна и политическа дейност. През 
1806 г. отпечатва първата книга на новобългарски език. (6) Написва 
автобиографията си „Житие и страдание грешнаго Софрония“. 
По време на Руско-турската война (1806 – 1812) се утвърждава като 

1. Ïàèñèé ïèøå „Èñòîðèÿ 
ñëàâÿíîáúëãàðñêà” â Õè-
ëåíäàðñêèÿ ìàíàñòèð, худ. 
Кою Денчев

• Изчислете преди колко 
години е създадена „Исто-
рия славянобългарска“. 

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

Роден в
Самоковска 
епархия
(вероятно
в Банско).

Става
монах в
Хилендарския 
манастир.

Посещава Срем-
ски Карловци в 
Австрия, където 
намира нови све-
дения за българ-
ската история.

Завършва 
„История 
славяно-
българска“.

Среща се в Котел с поп 
Стойко Владиславов, 
който прави първия 
препис на „История 
славянобългарска“.

Умира в 
Асеновград.

Роден в 
Котел. Става

свещеник в 
Котел.

Половин година
прекарва в Света 
гора на п-в Атон.

Прави втори
препис на
„История
славянобъл-
гарска“.

Ръкоположен е за 
Врачански епископ 
под името
Софроний.

1722 ã. 1745 ã. 1761 ã. 1765 ã. 1773 ã.

1739 ã. 1762 ã.

1762 ã.

1775 ã. 1781 ã. 16.IX.1794 ã.

1. 1. 1

ÏÚÐÂÈÒÅ ÁÓÄÈÒÅËÈ: ÏÀÈÑÈÉ ÕÈËÅÍÄÀÐÑÊÈ
È ÑÎÔÐÎÍÈÉ ÂÐÀ×ÀÍÑÊÈ 

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

        ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	Защо	Паисий	Хилендарски	и	Софро-
ний	Врачански	са	първите	будители	на	нацията?	Кои	са	техните	
послания	за	постигането	на	българския	национален	идеал?

I

       
5

Ïàèñèé Õèëåíäàðñêè

Ñîôðîíèé Âðà÷àíñêè
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ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅ

2. Ñòðàíèöà îò ðúêîïèñà 
íà „Èñòîðèÿ ñëàâÿíîáúë-
ãàðñêà”

• Как книгата на Паисий 
стига до читателите? 

Паисиевата	„История	славянобългарска“	вдъхва	самочувствие	на	
българите	с	убедителни	примери	от	миналото	и	дава	надежди	за	
бъдещето.	Със	своята	книжовна	и	политическа	дейност	Софроний	
Врачански	доразвива	идеите	на	Паисий.	Очертана	е	главната	цел	–	
българската	нация	трябва	да	се	стреми	към	своята	независимост.

водач на българите. Той се обръща към Русия със зов за помощ и 
призовава своите сънародници да подкрепят руската войска.

ÏÎÑËÀÍÈßÒÀ ÍÀ ÏÚÐÂÈÒÅ ÁÓÄÈÒÅËÈ
„История славянобългарска“ не е единствената книга за българ-
ската история, написана през Възраждането, нито е първата. Тя 
за пръв път обаче привлича толкова голям интерес и става най-
четената книга през цялата Възрожденска епоха. Преписана е 
повече от 60 пъти. „Историята“ подтиква българския народ да 
се стреми към политическа и църковна независимост, каквато 
е имал в миналото. В това се състои нейната голяма стойност. 
Софроний не само чете и преписва „История славянобългар-
ска“, но и търси пътища да осъществи нейните послания. Той е 
първият водач, който предприема конкретни действия за пости-
гането на българския национален идеал за освобождение.

3. Àòîí е планински полуостров в Северна Гърция, където от 
X в. насетне възникват множество манастири, обединени 
в общност със самоуправление (Света гора). Впоследствие 
броят им достига 20 – 22. В два от тях през XVIII в. служат 
български монаси – Хилендарския и Зографския манастир.

• Защо манастирите стават опора за написването на 
Паисиевата „История“?

Излиза книгата „Царственик или история 
болгарская“ на Христаки Павлович, написана 
въз основа на „История славянобългарска“.

Живее в Букурещ, където завършва своята автобиография „Житие и страдание грешнаго Софрония“.

Издава в гр. Римник 
(Влашко) първата 
книга на новобългар-
ски език – „Неделник“.

Съставя възвание към българ-
ския народ, в което призова-
ва да се подпомагат дейст-
вията на руската армия.

Изготвя молба до руския 
главнокомандващ да бъде 
обособена автономна 
българска област.

Умира в
Букурещ.

Çîãðàôñêèÿò ìàíàñòèðÕèëeíäàðñêèÿò ìàíàñòèð

1844 ã.

1803 – 1813 ã. 

1806 ã. 1810 ã. 1811 ã. 1813 ã.

2. 2. 2

3. Àòîí3. Àòîí3

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ
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7. Ïàìåòíèê íà Ïàèñèé
Õèëåíäàðñêè, ãð. Áàíñêî

• Проучете в кои селища 
на България са изградени па-
метници на Паисий Хилен-
дарски.

ÇÍÀÅÌ 
– Как Паисий създава своята „История“. 
– По какъв начин Софроний Врачански продължава неговото 
дело.
ÌÎÆÅÌ
– Да разкажем за живота и дейността на първите будители.
– Да посочим какви задачи поставят Паисий Хилендарски и 
Софроний Врачански пред българския народ.
– Да обясним какъв е приносът на първите будители за ду-
ховното пробуждане на българите.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Историята на празника, посветен на народните будители.
– Има ли училища в родния ни край, които носят имената 
на двамата будители?

4. Èç Ïðåäèñëîâèåòî íà „Èñòîðèÿ ñëàâÿíîáúëãàðñêà”
„Çà âàñ å ïîòðåáíî è ïîëåçíî äà çíàåòå èçâåñòíîòî çà äåëàòà 
íà âàøèòå áàùè, êàêòî çíàÿò âñè÷êè äðóãè ïëåìåíà è íàðîäè 
ñâîÿ ðîä è åçèê, èìàò èñòîðèÿ è âñåêè ãðàìîòåí îò òÿõ çíàå, 
ðàçêàçâà è ñå ãîðäåå ñúñ ñâîÿ ðîä è åçèê... Íî íÿêîè íå îáè÷àò 
äà çíàÿò çà ñâîÿ áúëãàðñêè ðîä, à ñå îáðúùàò êúì ÷óæäà êóë-
òóðà è ÷óæä åçèê è íå ñå ãðèæàò çà ñâîÿ áúëãàðñêè åçèê, íî ñå 
ó÷àò äà ÷åòàò è ãîâîðÿò ïî ãðúöêè è ñå ñðàìóâàò äà ñå íàðå-
êàò áúëãàðè. Î, íåðàçóìíè è þðîäå! Çàùî ñå ñðàìóâàø äà ñå 
íàðå÷åø áúëãàðèí è íå ÷åòåø, è íå ãîâîðèø íà ñâîÿ åçèê? Èëè 
áúëãàðèòå íå ñà èìàëè öàðñòâî è äúðæàâà? Òîëêîâà ãîäèíè ñà 
öàðóâàëè è ñà áèëè ñëàâíè è ïðî÷óòè ïî öÿëàòà çåìÿ è ìíîãî 
ïúòè ñà âçèìàëè äàíúê îò ñèëíè ðèìëÿíè è îò ìúäðè ãúðöè…”

• Защо според Паисий българите трябва да познават 
своето минало?

• Към кого отправя своя упрек Паисий?

• Кои опори за национално самочувствие изтъква авторът?

„Çà âàñ å ïîòðåáíî è ïîëåçíî äà çíàåòå èçâåñòíîòî çà äåëàòà 
íà âàøèòå áàùè, êàêòî çíàÿò âñè÷êè äðóãè ïëåìåíà è íàðîäè 
ñâîÿ ðîä è åçèê, èìàò èñòîðèÿ è âñåêè ãðàìîòåí îò òÿõ çíàå, 
ðàçêàçâà è ñå ãîðäåå ñúñ ñâîÿ ðîä è åçèê... Íî íÿêîè íå îáè÷àò 
äà çíàÿò çà ñâîÿ áúëãàðñêè ðîä, à ñå îáðúùàò êúì ÷óæäà êóë
òóðà è ÷óæä åçèê è íå ñå ãðèæàò çà ñâîÿ áúëãàðñêè åçèê, íî ñå 
ó÷àò äà ÷åòàò è ãîâîðÿò ïî ãðúöêè è ñå ñðàìóâàò äà ñå íàðå
êàò áúëãàðè. Î, íåðàçóìíè è þðîäå! Çàùî ñå ñðàìóâàø äà ñå 
íàðå÷åø áúëãàðèí è íå ÷åòåø, è íå ãîâîðèø íà ñâîÿ åçèê? Èëè 
áúëãàðèòå íå ñà èìàëè öàðñòâî è äúðæàâà? Òîëêîâà ãîäèíè ñà 
öàðóâàëè è ñà áèëè ñëàâíè è ïðî÷óòè ïî öÿëàòà çåìÿ è ìíîãî 
ïúòè ñà âçèìàëè äàíúê îò ñèëíè ðèìëÿíè è îò ìúäðè ãúðöè…”

íà âàøèòå áàùè, êàêòî çíàÿò âñè÷êè äðóãè ïëåìåíà è íàðîäè 
ñâîÿ ðîä è åçèê, èìàò èñòîðèÿ è âñåêè ãðàìîòåí îò òÿõ çíàå, 
ðàçêàçâà è ñå ãîðäåå ñúñ ñâîÿ ðîä è åçèê... Íî íÿêîè íå îáè÷àò 
äà çíàÿò çà ñâîÿ áúëãàðñêè ðîä, à ñå îáðúùàò êúì ÷óæäà êóë
òóðà è ÷óæä åçèê è íå ñå ãðèæàò çà ñâîÿ áúëãàðñêè åçèê, íî ñå 
ó÷àò äà ÷åòàò è ãîâîðÿò ïî ãðúöêè è ñå ñðàìóâàò äà ñå íàðå
êàò áúëãàðè. Î, íåðàçóìíè è þðîäå! Çàùî ñå ñðàìóâàø äà ñå 
íàðå÷åø áúëãàðèí è íå ÷åòåø, è íå ãîâîðèø íà ñâîÿ åçèê? Èëè 
áúëãàðèòå íå ñà èìàëè öàðñòâî è äúðæàâà? Òîëêîâà ãîäèíè ñà 
öàðóâàëè è ñà áèëè ñëàâíè è ïðî÷óòè ïî öÿëàòà çåìÿ è ìíîãî 
ïúòè ñà âçèìàëè äàíúê îò ñèëíè ðèìëÿíè è îò ìúäðè ãúðöè…”

5. Ñòîéêî Âëàäèñëàâîâ 
(Ñîôðîíèé Âðà÷àíñêè) 
(1739 – 1813)
Ðîäåí â Êîòåë â ñåìåéñ-
òâîòî íà òúðãîâåö íà äî-
áèòúê. Ó÷è â êèëèéíî ó÷è-
ëèùå â ðîäíèÿ ñè ãðàä ïî 
ñëàâÿíñêè è ãðúöêè ÷åðêîâíè 
êíèãè. Ãîëÿìî âëèÿíèå âúðõó 
íåãîâàòà äåéíîñò îêàçâà 
ñðåùàòà ìó ñ Ïàèñèé  Õèëåí-
äàðñêè. Âïå÷àòëåí îò íåãî-
âàòà „Èñòîðèÿ“, òîé ïðà-
âè äâà ïðåïèñà, ïðåç 1765 è 
1781 ã.

• Кои черти обединяват 
двамата будители?

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4. Èç Ïðåäèñëîâèåòî íà „Èñòîðèÿ ñëàâÿíîáúëãàðñêà”4. Èç Ïðåäèñëîâèåòî íà „Èñòîðèÿ ñëàâÿíîáúëãàðñêà”4

5. Ñòîéêî Âëàäèñëàâîâ 5. Ñòîéêî Âëàäèñëàâîâ 5. Ñòîéêî Âëàäèñëàâîâ 5

6. Íåäåëíèê – сборник с не-
делни проповеди, издаден 
във Влашко през 1806 г.

• Какъв е приносът на 
Софроний за развитието 
на българската книжнина?

6. Íåäåëíèê6. Íåäåëíèê6 7. Ïàìåòíèê íà Ïàèñèé7. Ïàìåòíèê íà Ïàèñèé7

Àâòîáèîãðàôèÿ – съчи-
нение, в което авторът 
описва своя живот
Áóäèòåëè – личности, кои-
то работят за просвеща-
ването и националното 
самоосъзнаване на българ-
ския народ
Åïèñêîï – висше духовно 
лице
Ðúêîïîëàãàì – давам духо-
вен пост чрез специален об-
ред
Þðîä – глупав човек
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ÏÐÈ×ÈÍÈ ÇÀ ÏÎßÂÀÒÀ ÍÀ ÑÂÅÒÑÊÎÒÎ Ó×ÈËÈÙÅ
Развитието на занаятите и търговията през Възраждането води до 
необходимост от знания по математика, география, чужди езици, 
каквито килийното училище не може да даде. В него не се изуча-
ва и история, а първите будители на нацията вече са пробудили 
интереса към нея. В килийното училище детето се научава един-
ствено да чете, пише и наизустява църковни книги. (2) Това обаче 
не е достатъчно за българина през Възраждането. Голям стимул 
за появата на светското образование сред българите са конта-
ктите със страните на Западна Европа, където през века на Про-
свещението (XVIII в.) се развиват науките и модерното учебно 
дело. На Балканите новите идеи и влияние проникват най-на-
пред в гръцкото общество, а оттам те достигат и до българите.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ Ó×ÈËÈÙÅÒÎ – ÎÒ ÊÈËÈßÒÀ ÄÎ ÃÈÌÍÀÇÈßÒÀ
През XVIII в. килийните училища продължават да са основно 
място за образование. Някои българи започват да учат в по- 
добрите по това време гръцки училища и сред тях възниква 
идеята за създаването на нов вид училища – елино-български 
(гръцко-български). В тях обучението е на гръцки и български 
език. Такива училища се откриват в началото на XIX в. в Сви-
щов, Сливен, Котел, Карлово. През 1824 г. Петър Берон (3) изда-
ва „Буквар с различни поучения“, известен като „Рибен буквар“. 
(4) Това е най-използваният през епохата учебник, написан ясно 
и увлекателно. В него е представен взаимоучителният метод, 
който позволява едновременно да се обучават около 100 деца. 
Той е в основата на взаимните училища – новата, по-висока об-
разователна степен, в която се преподават светски науки. Пър-
вото взаимно училище отваря врати в Габрово през 1835 г. Фи-
нансират го габровски търговци от Одеса и Букурещ. За главен 
учител тук е поканен Неофит Рилски. (1) През следващите го-
дини настъпва истински разцвет в развитието на образованието. 
Издават се учебници, строят се училищни сгради. (5) Момиче-
тата също получават възможност да ходят на училище. Появяват 
се нови форми – класни училища, които надграждат взаимните 
и подготвят младия човек за учение в Европа, в специализи-
рани училища и гимназии. Като важни просветни центрове се 
утвърждават Габрово, Пловдив, Търново. Много българи полу-
чават образование в елитните чужди училища в Истанбул и в 
европейски университети.

1. Íåîôèò Ðèëñêè
(1793 – 1881)
Ó÷èòåë, õóäîæíèê è êíèæîâ-
íèê. Ðîäåí â Áàíñêî. Àâòîð íà 
åäíè îò ïúðâèòå áúëãàðñêè 
ó÷åáíèöè è ïîñîáèÿ, ñðåä êîè-
òî „Áóêâàð”, „Áúëãàðñêà ãðà-
ìàòèêà”, ãëîáóñ è äð. 

• Кой друг възрожденски 
деец е роден в Банско?

• Какви знания трябва да 
притежава един човек, за да 
състави такива учебници?

Èíòåëèãåíöèÿ – социална 
група от хора, които се за-
нимават професионално с 
умствен и творчески труд
Ñâåòñêî îáðàçîâàíèå – за 
разлика от църковното 
включва изучаване на те-
оретични и практически 
дис циплини, като история, 
гра матика, математика, 
гео графия, физика, химия и др. 

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. 1

ÍÎÂÎÒÎ ÁÚËÃÀÐÑÊÎ
Ó×ÈËÈÙÅ

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	Какво	поражда	нуждата	от	ново	
българско	училище?	През	какви	етапи	преминава	изграждане-
то	на	модерното	светско	образование?	Каква	е	ролята	на	про-
светата	за	пробуждането	на	българите?	Каква	е	мисията	на	
възрожденския	учител?

I

6
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ÂÚÇÐÎÆÄÅÍÑÊÈßÒ Ó×ÈÒÅË
Основна заслуга за разцвета на просветното дело има възрож-
денският учител (даскалът). Получил солидно образование в 
гръцко или българско училище, той започва работа по покана 
на местната община. Трудът му е отговорен – учи децата и на 
годишните изпити показва резултатите пред всички (6), но за-
това пък получава висока заплата. (7) Даскалът сам превежда 
и съставя учебниците, с които преподава, пише книги, издава 
вестници и списания, просвещава възрастните, занимава се с 
обществена дейност. Учителят е основен представител на бъл-
гарската възрожденска интелигенция. 

Стопанските	промени	и	влиянието	от	Европа	водят	до	появата	
на	модерното	светско	образование	в	българските	земи	през	Въз-
раждането.	В	своето	развитие	то	достига	до	гимназиална	сте-
пен.	Просветното	движение	получава	подкрепата	на	цялото	об-
щество,	а	учителите	имат	основна	заслуга	за	неговия	разцвет.

2. Êèëèéíî ó÷èëèùå. Ðå-
ëåô îò ïàìåòíèêà íà Âà-
ñèë Àïðèëîâ â Ãàáðîâî

• Опишете обстановка-
та в килийното училище. 
Как според вас е протича-
ло обучението?

Ðîäåí â Êîòåë. Ó÷è ôèëîñîôèÿ è ìåäèöèíà â Ãåðìàíèÿ. Âëàäåå 9 
åçèêà, à ïèøå íà 6. Ïúðâèÿò áúëãàðñêè ó÷åí, ÷èåòî èìå ñòàâà 
èçâåñòíî â Åâðîïà. Àâòîð íà 25 òîìà íàó÷íè ñú÷èíåíèÿ. Ãîëÿì 
äàðèòåë çà áúëãàðñêîòî îáðàçîâàíèå. 

• Защо според вас Петър Берон подкрепя българското об-
разование?

4. „Áóêâàð ñ ðàçëè÷íè ïîó÷åíèÿ”, 1824 ã., 
çàãëàâíà ñòðàíèöà. Ïúðâàòà ìàëêà 
åíöèêëîïåäèÿ, íàïèñàíà íà ãîâîðèì 
åçèê. Äî Îñâîáîæäåíèåòî èìà 25 èç-
äàíèÿ.

• Защо книгата на Петър Берон е на-
речена „Рибен буквар“? 

• Как ще обясните големия брой из-
дания на „Буквара“?

1815 г. 1824 г. 1835 г. 1840 г. 1846 г. 1858 г.

Емануил
Васкидович от-
крива първото 
елино-българско 
училище в Сви-
щов.

Петър Берон 
издава „Буквар с 
различни поуче-
ния“.

Първото вза-
имно училище 
отваря врати в 
Габрово.

Анастасия 
Димит рова от-
крива първото 
девическо учили-
ще в Плевен.

Найден Ге-
ров създава 
първото класно 
училище в Коп-
ривщица.

Първата гимна-
зия е открита в 
Болград (Бесара-
бия).

3. Ïåòúð Áåðîí
(1799 – 1871)
Худ. Николай Павлович

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

2. Êèëèéíî ó÷èëèùå. Ðå2. Êèëèéíî ó÷èëèùå. Ðå2

3. Ïåòúð Áåðîí3. Ïåòúð Áåðîí3

4. „Áóêâàð ñ ðàçëè÷íè ïîó÷åíèÿ”, 1824 ã., 4. „Áóêâàð ñ ðàçëè÷íè ïîó÷åíèÿ”, 1824 ã., 4
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5. Áúëãàðñêî âúçðîæäåíñêî ó÷èëèùå (âúçñòàíîâêà).
Íàöèîíàëåí èñòîðè÷åñêè ìóçåé, ãð. Ñîôèÿ

• Как се променя възрожденското училище? 

6. Çà ãîäèøíèÿ ó÷èëèùåí èçïèò â Ñîôèÿ
„Èñïèòàíèåòî ñà ïðîäúëæè îò 8 äî 12 Àâãóñòà… Ó÷åíèöèòå ñà 
èñïèòàõà ïî ñëåäíèòå ïðåäìåòè è ÿçèöè: Çàêîí Áîæèé, Âñåîáùà 
Èñòîðèÿ, Çåìëåîïèñàíèå [Ãåîãðàôèÿ], Ìàòåìàòèêà, Áúëãàðñêè 
ÿçèê, Ôðåíñêè ÿçèê, Ãðúöêèé ÿçèê, Ñëàâÿíñêèé ÿçèê. Ó÷èòåë Ôèëà-
ðåòîâ ïðåäëîæè íà íÿêîé îò ãðàæäàíèòå è íÿêîè ãîñòå èç äðó-
ãèòå ãðàäîâå äà áúäàò èñïèòàòåëè. Îíè ïðèåõà ïðåäëîæåíèåòî 
ñ ãîòîâíîñò. Ó÷åíèöèòå îòãîâîðèõà íà ñè÷êè âúïðîñè âúîáùå 
âåðíî è óäîâîëåòâîðèòåëíî, êàòî èñêëþ÷èìå íÿêîëêî áåçäàðíè 
èëè ëåíèâè äåöà, êîèòî ñà íàõîæäàò ó ñåêîå ó÷èëèùå...”

Äîïèñêà â „Öàðèãðàäñêè âåñòíèê”, 
áð. 450, 26 ñåïòåìâðè 1859 ã.

• По кое време на годината се провежда изпитът? Защо 
той е публичен?

• Какви дисциплини се изучават?

• Откривате ли сходства със съвременното обучение в 
училище?

ÇÍÀÅÌ 
– През какви етапи преминава развитието на българското възрожденско училище.
– Каква е ролята на възрожденския учител за напредъка на просветното дело.
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним причините за създаването на светското училище.
– Да подредим хронологично етапите и видовете училища.
– Да сравним обучението в килийното и светското училище.
– Да илюстрираме с примери приноса на българската интелигенция за развитието на свет-
ското образование.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ (по избор)
– Живота и дейността на Васил Априлов/Анастасия Димитрова/Найден Геров/Райно Попо-
вич и подготвяме презентация, за да покажем неговата (нейната) роля за развитието на 
българското образование през Възраждането.

7. Çà çàïëàòèòå ïðåç Âúç-
ðàæäàíåòî
Ïðåç 1857 – 1859 ã. Äîáðè 
×èíòóëîâ å ïîêàíåí çà ó÷è-
òåë â ßìáîë ñ ãîäèøíà çàïëà-
òà  10 000 ãðîøà. Çàïëàòàòà 
íà ãëàâåí ó÷èòåë â Ïëåâåí 
ïðåç ó÷åáíàòà 1870 – 1871 ã. 
å 12 000 ãðîøà. Ïðåç 1872 ã. 
â þæíîáúëãàðñêèòå ñåëèùà 
ó÷èòåëèòå ñðåäíî ïîëó÷àâàò 
ïî 4350 ãðîøà ãîäèøíî. 
Ïî ñúùîòî âðåìå â ñòîëè-
öàòà Èñòàíáóë çà ïúðâàòà 
ãîäèíà, ñëåä êàòî å ïîâèøåí 
îò ÷èðàê â êàëôà, àáàäæèÿòà 
âçèìà 250 – 300 ãðîøà ãîäèø-
íî, çà âòîðàòà – 400 – 500 
ãðîøà, à çà òðåòàòà – 700 – 
800 ãðîøà.

• Предположете защо об-
щините се стремят да оси-
гурят по-високо заплащане 
на учителите?

• Изчислете колко пъти 
учителската заплата в Ям-
бол е по-висока от тази на 
калфата в Истанбул.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÑÅ ÑÌÅÅ

5. Áúëãàðñêî âúçðîæäåíñêî ó÷èëèùå (âúçñòàíîâêà).5. Áúëãàðñêî âúçðîæäåíñêî ó÷èëèùå (âúçñòàíîâêà).5

6. Çà ãî6. Çà ãî6

7. Çà çàïëàòèòå ïðåç Âúç7. Çà çàïëàòèòå ïðåç Âúç7
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÊÍÈÆÍÈÍÀÒÀ
През Възраждането българската култура преживява истински 
разцвет. Той е ярко забележим в развитието на книжнината, в 
която още през XVIII в., наред с религиозните, навлизат и теми, 
свързани с проблемите на човека и историята. Голямата промя-
на обаче настъпва през XIX в. с появата на книгопечатането на 
новобългарски език. Така книгата достига до всеки можещ и же-
лаещ да чете. Български книжовници превеждат от чужди езици 
и пишат свои творби. След това със собствени средства, както и 
с пари, предварително събрани от читателите, ги издават в пе-
чатници в Истанбул и в чужбина. (1) Редом с учебниците, нужни 
за новото училище, за първи път се отпечатват произведения на 
българската художествена литература. Много популярни стават 
стиховете на Добри Чинтулов (2), Петко Славейков и Христо Бо-
тев, поемата „Горски пътник“ на Георги Раковски, повестите на 
Васил Друмев и Любен Каравелов, пиесите на Добри Войников. 
(3) Подобно на западноевропееца, и българинът вече може да на-
учава новините от вестници и списания на роден език. Първото 
българско списание, озаглавено „Любословие“, е издадено от 
Константин Фотинов в Смирна (дн. Измир в Турция) през 1844 г., 
а през 1846 г. Иван Богоров отпечатва в Лайпциг първия вестник 
„Български орел“. (4) До Освобождението са издадени близо 100 
различни вестника и списания, в които редом с новините се пуб-
ликуват литературни творби, географски и исторически четива, 
полезни съвети и пр. Голямо постижение на българската възрож-
денска журналистика са революционните вестници „Свобода“ и 
„Независимост“, издавани от Любен Каравелов, както и „Дума 
на българските емигранти“ и „Знаме“ на Христо Ботев. (4)

ÂÚÇÐÎÆÄÅÍÑÊÎÒÎ ÈÇÊÓÑÒÂÎ
Разцвет преживява и изкуството. Замогналото се общество отде-
ля все повече средства за изграждане на къщи, църкви и общест-
вени постройки, а строители, зографи и резбари от Трявна, Са-
моков, Банско разкриват чрез тях своето майсторство. едьов ри 
на възрожденската иконопис и дърворезба са запазени до днес 
в Рилския и Троянския манастир, в храма „Св. Богородица“ в 
Пазарджик, Даскаловата къща в Трявна и др. (6) Неповторими 
по своето майсторство са творбите на Захарий Зограф. (5) В об-
ластта на строителството се отличават сградите и мостовете на 
майстор Колю Фичето (1800 – 1881) от Дряново. През последни-
те десетилетия на епохата се появява светската живопис. Създа-
ват я Станислав Доспевски и Николай Павлович – първите бъл-

1. Õðèñòî Ãðóåâ Äàíîâ (1828 –
1911), създател на първото 
българско издателство

„Ïðîñòðàííà ÷èñëè-
òåëíèöà”, 1859 г., из-
дание на Хр. Г. Данов

Çîãðàô – майстор, който 
рисува икони и църковна 
стенопис
×èòàëèùå – културна ин-
ституция за разпростра-
няване на знания и култура, 
особено активна през Въз-
раждането

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

• Какво налага раз-
пространяването на 
печатните книги?

• За кого са предназ-
начени те?

1.1

ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÊÓËÒÓÐÀ ÏÐÅÇ
ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅÒÎ 

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	се	променя	духовният	свят	на	
българите	през	Възраждането?	Кои	културни	достижения	са	из-
раз	на	духовното	обновление	и	обществения	напредък	на	българ-
ското	общество?

I

7
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Българската	 култура	 през	 Възраждането	 постига	 своя	 раз-
цвет	благодарение	на	оригиналното	съчетаване	на	традиции-
те	с	модерните	европейски	влияния.	Тя	дава	духовния	облик	на	
нацията.	Поставя	се	началото	на	новата	българска	литерату-
ра	и	изкуство.

гарски школувани художници, получили образование в Русия, 
Австрия и Германия. Възниква модерното музикално изкуство. 
През 1859 г. в умен Добри Войников основава първия оркес-
тър, който по-късно участва и в театрални представления. 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀ ÊÓËÒÓÐÍÈß ÆÈÂÎÒ
Важна роля за организацията на културния живот през Възраж-
дането има българската община. Тя събира и дава средствата за 
изграждането на църквата и училището, които по правило са в 
центъра на селището. Там е и читалището, в което се получават 
новите книги и вестници, учителите изнасят лекции, играят се те-
атрални постановки. Първите читалища отварят врати през 1856 г. 
в Свищов, умен и Лом, а до Освобождението са открити над 100 
читалища в повечето градове и в някои села. Възникват просветни 
дружества. С цел да разпространява научни знания, през 1869 г. в 
Браила (Румъния) е създадено Българското книжовно дружество 
– предшественикът на днешната Българска академия на науките. 
Културният подем най-ясно се откроява през 60-те и 70-те години 
на XIX в. (7) Той е факторът, който в значителна степен спомага за 
приобщаването на българската нация към модерна Европа. 

2. Äîáðè ×èíòóëîâ
(1822 – 1886) 
Ðîäåí â Ñëèâåí. Ó÷èòåë, 
ïðåäñòàâèòåë íà Ñëèâåí-
ñêàòà åïàðõèÿ â Ïúðâèÿ öúð-
êîâíî-íàðîäåí ñúáîð â Èñ-
òàíáóë ïðåç 1871 ã. Àâòîð 
å íà íàä 20 ñòèõîòâîðåíèÿ, 
ñðåä êîèòî: „Êúäå ñè, âÿðíà 
òè ëþáîâ íàðîäíà”, „Ñòà-
íè, ñòàíè þíàê áàëêàíñêè”, 
„Âÿòúð å÷è, Áàëêàí ñòåíå” 
è äð.

• Какъв призив отправя 
авторът чрез своите сти-
хове? Какво влияние оказ-
ват те върху българите? 

3. Äîáðè Âîéíèêîâ
(1833 – 1878) 
Ðîäåí â Øóìåí. Îñíîâîïî-
ëîæíèê íà áúëãàðñêèÿ òåà-
òúð, ïðúâ áúëãàðñêè ðåæè-
ñüîð è àâòîð íà òåàòðàëíè 
ïèåñè. Íàé-èçâåñòíà ñðåä 
òÿõ å „Êðèâîðàçáðàíàòà 
öèâèëèçàöèÿ” îò 1871 ã., 
êîÿòî å ñìÿòàíà çà íàé- 
äîáðàòà áúëãàðñêà êîìåäèÿ 
äî íà÷àëîòî íà XX â. 

• Запознайте се с произ-
ведението и помислете кое 
общество се осмива в него. 

• Откривате ли сход-
ства със съвременността?

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

Ñòðàíèöà îò ñï. „Ëþáîñëîâèå”

• Какви промени внася периодичният печат в духовния 
живот на българина?

• Какви послания носят заглавията? 

Ñòðàíèöà îò
â. „Áúëãàðñêè îðåë”

2. Äîáðè ×èíòóëîâ2. Äîáðè ×èíòóëîâ2

3. 3. 3

5. Ñòðàíèöà
îò
â. „Ñâîáîäà”

5. Ñòðàíèöà5. Ñòðàíèöà4
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Íàé-âèäíèÿò ïðåäñòàâèòåë 
íà Ñàìîêîâñêàòà õóäîæåñò-
âåíà øêîëà. Ðèñóâà èêîíè è 
ñòåíîïèñè â öúðêâè â Ïëîâ-
äèâ, Êîïðèâùèöà è Àñåíîâ-
ãðàä, â Ïðåîáðàæåíñêèÿ, 
Ñîêîëñêèÿ, Áà÷êîâñêèÿ, Òðî-
ÿíñêèÿ, Ðèëñêèÿ, Çîãðàôñêèÿ 
ìàíàñòèð. Ñúñ ñâîèòå àâ-
òîïîðòðåòè è ñ ïîðòðåòà 
íà Íåîôèò Ðèëñêè, ðèñóâàí 
ïðåç 1838 ã., òîé ïîñòàâÿ 
íà÷àëîòî íà áúëãàðñêàòà 
ñâåòñêà æèâîïèñ.

• Потърсете допълнител-
на информация за творби-
те на възрожденския майс-
тор и посочете по какво 
той се отличава от сред-
новековните творци.

8. Èç óâîäíàòà ñòàòèÿ íà ñï. „Ó÷èëèùå”, íàïèñàíà îò Ðàø-
êî Áëúñêîâ, 5 íîåìâðè 1870 ã. 
„Îòêàêòî ïî÷íàõà äà ñà èçäàâàò ðàçíè êíèãè ïî ðîäñòâåíèÿ 
íàø åçèê, è áúëãàðñêà êíèæåâíîñò çå äà çàáîãàòÿâà, íàðîäúò 
íè, ñ ðàäîñò ãî êàçâàì, îêîïèòåí, ïðîáóæäà ñà êàòî îò äúëáîê 
ñúí, è çàõâàíà äà æåëàå ó÷åíèåòî. È íàèñòèíà àêî ïîãëåäíåì íà 
ïðåìèíàëîòî, ò.å. êàêâî å áèëî ïðåäè 20 – 30 ãîäèíè è ñðàâíèì 
ñåãàøíîòî, íàìèðàìå ãîëÿìà ðàçëèêà ó âñè÷êî. Ó÷èëèùàòà â 
Îòå÷åñòâîòî íè, êîëêî äà å, îò ãîäèíà äî ãîäèíà ñà ïîíàòúê-
ìÿâàò ïî-óðåäíî, ÷èòàëèùà ñà îòâàðÿò, ÷èòàëíèöèòå âñþäó 
[íàâñÿêúäå] íàñòðîÿâàò, æåíñêè äðóæåñòâà ñà óñòðîÿâàò ñ 
öåë çà ïðîñâåùåíèåòî íà ìëàäèòå äåâîé÷åòà, è íèå, àêî è ïîëå-
êè÷êà, ïðåñòúïâàìå ñå íàïðåä.”

• Кои изрази в текста показват културния подем на бъл-
гарското общество?

ÇÍÀÅÌ
– Как се променя духовният живот на българите през Въз-
раждането.
– Кои са културните постижения на българите, които сви-
детелстват за напредъка на обществото.
ÌÎÆÅÌ 
– Да посочим личности и факти, свързани с културния на-
предък на нацията.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Какви културни институции от епохата на Възраждането 
има на територията на родното ни селище. Какви функции 
изпълняват днес. 

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

6. Öåíòðàëíà ÷àñò íà ãëàâíèÿ èêîíîñòàñ íà öúðêâàòà „Ðîæ-
äåñòâî íà Ñâ. Áîãîðîäèöà” â Ðèëñêèÿ ìàíàñòèð

• За какви умения на възрожденските майстори свидетел-
ства изображението? 

7. Çàõàðèé Çîãðàô
(1810 – 1853) 

6. Öåíòðàëíà ÷àñò íà ãëàâíèÿ èêîíîñòàñ íà öúðêâàòà „Ðîæ6. Öåíòðàëíà ÷àñò íà ãëàâíèÿ èêîíîñòàñ íà öúðêâàòà „Ðîæ6

8. Èç óâîäíàòà ñòàòèÿ íà ñï. „Ó÷èëèùå”, íàïèñàíà îò Ðàø8. Èç óâîäíàòà ñòàòèÿ íà ñï. „Ó÷èëèùå”, íàïèñàíà îò Ðàø7

7. Çàõàðèé Çîãðàô7. Çàõàðèé Çîãðàô5



33

ÊÀÊÂÎ Å ÂÀÆÍÎ ÄÀ ÇÍÀÅÌ? 

„Разсъждението	е	инструмент	за	всяка	дейност	и	се	употребява	за	всичко.“ (Монтен)

Учените историци обичат да задават въпроса „Защо?“. Той им помага да обяснят при-
чините и последиците от конкретните събития. За да разберем смисъла на случилото се в 
близката или по-далечната история, за нас е важно да се научим да търсим отговор на този 
въпрос. Това означава да анализираме факти или явления и да доказваме формулирана теза. 
Независимо дали доказваме твърдение, изясняваме проблем, или обясняваме връзки, от нас 
се изисква да представим аргументи и да дадем оценка. Следователно основата на такъв 
писмен отговор е доказателството. Създаването на отговор на исторически въпрос се от-
личава от описанието и историческия разказ, които вие вече познавате, по своята логическа 
организираност и представяне на фактите в тяхната причинно-следствена връзка. Когато 
даваме отговор в писмена форма, е важно да не забравяме, че задачата ни е да създадем по-
следователно, смислово свързано изложение, съобразено с изискванията на научния текст. 

Как успешно да създавате такива текстове по история	и	цивилизации? Това ще разберете 
днес. 

ÒÅÕÍÈÊÈ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ
ÓÌÅÅÌ ËÈ ÄÀ ÏÈØÅÌ ÎÒÃÎÂÎÐ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÂÚÏÐÎÑ?

ÊÀÊÂÈ ÎÑÍÎÂÍÈ ÑÒÚÏÊÈ ÑËÅÄÂÀÌÅ?

1. Анализирайте темата: Кои са ключовите думи, които я определят? Уточнете
 географския обхват и хронологическите граници. 
2. Изяснете какви задачи си поставяте и каква теза ще доказвате.
3. Подберете и уточнете основните факти.
4. Съставете подробен план и обмислете композицията на текста.
5. Започнете да пишете и помнете, че:
• Уводното	изречение	въвежда	към	основното	съдържание.	То	отговаря	на	въпроса
	 „Какво	искам	да	кажа?“	и	обикновено	представя	тезата.
• Всяка	точка	от	плана	описва	конкретен	проблем 	представя	ваш	аргумент	към	тезата,
	 която	доказвате.
• Не	преразказвайте,	а	разсъждавайте	и	правете	изводи,	като	се	опирате	на
	 конкретните	факти.
• Не	преминавайте	към	нова	мисъл,	преди	да	сте	доказали	предишната.
• Обмисляйте	логическите	преходи	между	отделните	части	на	текста.
• Не	забравяйте,	че	заключението	е	обобщение	на	отговора,	който	сте	дали
	 в	началото.
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ÄÀ ÏÐÈËÎÆÈÌ ÍÀÓ×ÅÍÎÒÎ

Като следвате предложените стъпки, конструирайте научен текст, с който да отговорите на въпроса:

О С В НЕ О Н  СВЕ СКО ОБ ОВ НИЕ 
И  В НО Н ЕНИЕ  В НЕ О Н  Б И Е?

1. Кои са причините за създаване на светско образование в българските земи?
2. През какви етапи преминава създаването на модерно светско образование?
3. Кои са предимствата на светското училище в сравнение с килийното?
4. Какви видове училища се създават в българските земи? 
5. Каква е ролята на възрожденския учител в общия духовен процес?
6. Какво е значението на просветата за пробуждането на българите?

Ключови думи 
в заглавието

еза отговор

ргументи

  

аключение

О ИСИ  И ЕН СКИ Е О Е Е ЕН
К О ВИ  Б И Е  Н  Б СК  Н И ?

вод  теза
През втората половина на ХV  в. в българското общество се зараждат първите 

национални идеи. Ролята на пръв будител на нацията принадлежи на Паисий Хилен-
дарски и неговата „История славянобългарска“. 

ргументи
Сред монасите в Атон Паисий неведнъж става свидетел на високото самочувст-

вие на гърците. Техните твърдения, че имат най-старата история, пораждат у него 
желанието да докаже, че и българите имат древно и славно минало. 

В манастирските библиотеки той попада на книги, в които са описани владетели и 
събития от Българското средновековие. В продължение на две години събира истори-
чески сведения за миналото на българите. С такава цел пътува до Австрия. През 1762 г. 
в Зографския манастир той завършва своя труд, озаглавен „История славянобългарска“. 

Малката книга на Паисий разказва увлекателно и убедително за владетелите на 
българите – Крум, Симеон, Иван Асен II, за славянските първоучители Кирил и Мето-
дий, за българските светци. Възможността да напомни на българите, че са имали слав-
но царство и държава много преди османските завоеватели да дойдат на Балканите, 
подбужда освободителни пориви срещу гнета на завоевателите и желание за собствена 
държава. Този интерес дава сили на Паисий да обикаля страната и да разпространява 
сам своята „История“. При тези пътувания той опознава своите сънародници, които 
населяват Мизия, Тракия и Македония.

Паисий съветва българите да обичат своя език, своята родина и своето българско 
име, да не се срамуват, че са българи. Всеки българин, изтъква той, трябва да знае 
и почита своя роден език, да знае да чете и пише на български, а не да подражава 
на гърците и да се прекланя пред гръцката култура. Така, без да призовава пряко 
към революционна борба, Паисий поставя въпроса за извоюване на националната 
независимост на българския народ. Събуждането на патриотизма на българите чрез 
„Историята“ я превръща в първата национална програма за действие.

аключение  синтез
Малката книжка на Паисий е призив, а неговите основни идеи – програма на бълга-

рите за политическо освобождение. За значението на идеите ѝ можем да съдим от факта, 
че за възрожденското общество тя е национална светиня, която се преписва и предава от 
поколение на поколение. Паисий е признат за пръв будител на българската нация.

ÏÐÈÌÅÐÅÍ ÌÎÄÅË ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ
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ÏÐÈ×ÈÍÈÒÅ ÇÀ ÁÚËÃÀÐÎ-ÃÐÚÖÊÈß ÖÚÐÊÎÂÅÍ ÊÎÍÔËÈÊÒ
През първите векове на османското владичество българи и гър-
ци мирно съжителстват под духовната власт на Цариградската 
патриаршия – институция, официално призната от султана. С 
течение на времето обаче Патриаршията губи доверието на бъл-
гарското население. Причина за това е практиката да се отку-
пуват всички църковни длъжности от свещеника до патриарха, 
което поражда корупция и води до увеличаване на данъците. От 
началото на XIX в. Патриаршията все по-открито застава зад 
гръцките национални интереси и налага богослужението на 
гръцки език. Това отблъсква българите. Те заявяват искането 
да имат не гръцки, а български владици. Първият такъв опит 
е през 1824 г., когато врачани, начело с търговеца Димитраки 
Хаджитошев, настояват за замяната на своя митрополит – гърка 
Методий, с българин. Следват искания за български владици в 
Скопие (дн. в Македония), Самоков, Стара Загора. (2)

ÎÒ ÈÑÊÀÍÅ ÇÀ ÂËÀÄÈÖÈ ÄÎ ÁÎÐÁÀ ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀ ÖÚÐÊÂÀ
Началото на движението срещу Цариградската патриаршия 
е поставено в Търново през 1839 г., но много скоро то се пре-
нася в Истанбул и придобива национален характер. Оглавяват 
го Нео фит Бозвели (1) и Иларион Макариополски. През 1844 – 
1845 г. те подават писмени молби до Високата порта, чрез които 
представят основните искания на българите: да имат владици 
от своята народност, да им се разреши да откриват български 
училища, да издават български вестници и книги. 

Политиката на реформи в Османската империя и подкре-
пата на някои от Великите сили дават нов тласък в развитието 
на българското църковно движение след средата на XIX в. Пат-
риаршията обаче продължава да бъде неотстъпчива дори спря-
мо по-умерените искания. Така се стига до идеята за отделяне 
на Българската църква, за църковна независимост. Открито я 
заявява Иларион Макариополски. Подкрепен от цариградските 
българи, по време на великденската служба в българската църк-
ва „Св. Стефан“ (3) в Истанбул на 3 април 1860 г. той не спо-
менава името на патриарха. Това означава, че от този момент 
нататък българският народ не признава духовната власт на Ца-
риградската патриаршия.

1. Íåîôèò Áîçâåëè
(1785 – 1848) 
Ðîäåí â Êîòåë. Çàìîíàøâà 
ñå â Õèëåíäàðñêèÿ ìàíàñòèð. 
Äúëãî âðåìå å ó÷èòåë è ñâå-
ùåíèê â Ñâèùîâ. Ïèøå êíè-
ãè è ó÷åáíèöè. Èãðàå ðîëÿ çà 
ñïëîòÿâàíå íà áúëãàðñêàòà 
îáùíîñò â Èñòàíáóë è ïðåâ-
ðúùàíåòî ´ â îáåäèíèòåëåí 
öåíòúð íà äâèæåíèåòî. Óìè-
ðà ïî âðåìå íà çàòî÷åíèå â 
Ñâåòà ãîðà íà ï-â Àòîí, êúäå-
òî å èçïðàòåí îò Öàðèãðàä-
ñêàòà ïàòðèàðøèÿ.

• С коя ключова дума ще 
опишете ролята на Нео-
фит Бозвели в църковните 
борби?

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. 1

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÇÀ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀ 
ÖÚÐÊÂÀ

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Защо	започва	движението	за	цър-
ковна	 независимост?	 През	 какви	 етапи	 преминава	 българо
гръцкият	църковен	конфликт?	Какво	е	историческото	значение	
на	Екзархията?

I

8
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ÅÊÇÀÐÕÈßÒÀ È ÏÐÈÇÍÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÍÀÖÈß
С Великденската акция през 1860 г. българо-гръцкият църковен 
спор навлиза в заключителната си фаза. Неговото разрешаване е в 
ръцете на Високата порта (османското правителство). На 28 фев-
руари 1870 г. султанът издава ферман (писмена заповед, закон) за 
учредяване на Българска екзархия и очертава нейните граници. 
(2, 4) Това всъщност са етническите граници на българската нация. 
В Истанбул се свиква църковно-народен събор, който изработва ус-
тава на Екзархията. На 16 февруари 1872 г. е избран първият бъл-
гарски екзарх – Антим I. След проведено допитване до населението 
към Екзархията са присъединени Битолската и Скопската епархия.

Българското	църковно	движение	през	Възраждането	има	успе-
шен	край.	Отвоюваната	Екзархия	е	първата	официално	приз
ната	институция	на	българската	нация.	 ерманът	от	1870	г.	
очертава	нейните	географски	граници.

Âëàäèêà – популярно наиме-
нование за висш правосла-
вен духовник (митрополит, 
епископ), който управля-
ва голяма църковна област 
(епархия)
Åêçàðõèÿ – независима пра-
вославна Църква, начело с 
екзарх

2. Êàðòà íà öúðêîâíîíà-
öèîíàëíèòå áîðáè

• Открийте на картата 
населените места, в които 
българите настояват за 
смяна на гръцките владици. 
В коя част на българските 
земи се намират те? 

• Използвайте данни-
те от документ 4, за да 
опишете границите на 
Българската екзархия. Кои 
територии с българско 
население остават извън 
тях? 

• Кои от земите на Екзар-
хията днес са в границите 
на други балкански държави?

2. Êàðòà íà öúðêîâíîíà2. Êàðòà íà öúðêîâíîíà2

          1824 ã.                    1839 ã.                           1844 – 1845 ã.                3.IV.1860 ã.         28.II.1870 ã.         16.II.1872 ã. 

1826 ã.             30-òå ãîäèíè      1839 ã. 

Врачани, начело с 
Димитраки Хаджи-
тошев, настояват 
за замяна на тех-
ния митрополит 
грък с българин.

Неофит Бозвели и Иларион 
Макариополски подават писмени 
молби до Високата порта, чрез 
които представят основните 
искания на българите да имат 
владици българи, да откриват 
български училища, да издават 
български вестници и книги.

Велик-
денската 
акция

Издаден е сул-
тански ферман 
за учредяване на 
Българска екзархия.

Избран е 
първият бъл-
гарски екзарх 
Антим I.

Еничарският 
корпус е 
унищожен.

Премахната 
е спахийска-
та система.

Издаден е Гюлханският хатишериф, с който се проклами-
рат равни права на всички поданици на султана независимо 
от тяхната религиозна и национална принадлежност. 

Начало на дви-
жението срещу 
Цариградската 
патриаршия в 
Търновската 
епархия.

Ðåôîðìèòå â Îñìàíñêàòà èìïåðèÿ

Öúðêîâíè áîðáè

Видин
1860

1860

1857

1860
1860

1860

1860

1860

1860

1860

1860

1860

1860

1860

1860
1863

1868
1862

1865

1825

1868

1866

1866

1860

1872 1872

1858

1835

1859

1859 1857

1857

1865

1860

1865

1861

1870

1843

1859

1861
1824

1858 1860

1849 – 1870 г.

1860

1860

1860

1838

1860

1860

Лом

Пирот

Оряхово Никопол Свищов

Русе

БУКУРЕЩ

Силистра

Варна

БургасЯмбол
Сливен

Котел

Шумен
Разград

Търново

Елена
Трявна

КазанлъкКарлово

Троян

Ловеч

Плевен
ВрацаНиш

Самоков
Кюстендил

Кратово

Щип
Велес

Струмица
Прилеп

Битоля
Охрид

Тетово

Сяр Драма

БЯЛО МОРЕ

ЧЕ
РН

О
 М

О
РЕ

Хасково

Кукуш

Дойран

ВоденЛерин

София

Татар Пазарджик
(Пазарджик)

Горна Джумая
Благоевград

Мехомия
(Разлог)

Неврокоп
(Гоце Делчев)

Солун

Станимака
(Асеновград)

Ески Заара
(Стара Загора)

Хаджиоглу Пазарджик
(Добрич)

ЦАРИГРАД

АВСТРО – УНГАРИЯ

Р  У  М Ъ Н И Я

С Ъ Р  Б  И Я

Скопие Малко Търново

Провъзгласяване на самостаятелна
българска Църква 28.II.1870 г.

Територии, в които християните
признават Екзархията
Територия, присъединени към
Екзархията след 1874 г.

Територия на Българската екзархия
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3. Áúëãàðñêàòà öúðêâà
„Ñâ. Ñòåôàí” â Èñòàíáóë, 
пощенска картичка от на-
чалото на ХХ в.
„Æåëÿçíàòà öúðêâà” å ïîñ-
òðîåíà â êðàÿ íà XIX â. íà 
ìÿñòîòî íà ñòàðàòà äúð-
âåíà öúðêâà „Ñâ. Ñòåôàí”.

4. „Ñúñòàâÿ ñå åäíî îòäåëíî äóõîâíî óïðàâëåíèå ïîä îôèöèàëíî-
òî íàèìåíîâàíèå Áúëãàðñêà åêçàðõèÿ, êîÿòî ùå îáåìà ïî-äîëó 
èçáðîåíèòå Ìèòðîïîëèè è Åïèñêîïèè...: Ðóñåíñêà, Ñèëèñòðåíñêà, 
Øóìåíñêà, Òúðíîâñêà, Ñîôèéñêà, Âðà÷àíñêà, Ëîâ÷åíñêà, Âèäèíñêà, 
Íèøêà, Ïèðîòñêà, Êþñòåíäèëñêà, Ñàìîêîâñêà, Âåëåøêà, Âàðíåí-
ñêàòà åïàðõèÿ (áåç ãðàäà Âàðíà è áëèçî äâàäåñåòòå ñåëà ïî êðàé-
áðåæèåòî íà ×åðíî ìîðå äî Êþñòåíäæà, ÷èèòî æèòåëè íå ñà 
áúëãàðè); Ñëèâåíñêèÿ ñàíäæàê áåç ãðàäîâåòå Àíõèàëî [Ïîìîðèå] 
è Ìåñåìâðèÿ [Íåñåáúð], Ñîçîïîëñêà êàçà áåç ñåëàòà ïî êðàéáðå-
æèåòî, Ïëîâäèâñêàòà åïàðõèÿ áåç ñàìèÿ ãðàä Ïëîâäèâ…”

Èç Ôåðìàíà çà ó÷ðåäÿâàíåòî íà Áúëãàðñêàòà åêçàðõèÿ, 
28 ôåâðóàðè 1870 ã.

• Сравнете данните от картата с тези от документа. По-
търсете доказателства за твърдението, че Българската ек-
зархия очертава етническите граници на българската нация.

ÇÍÀÅÌ
– Как се развива движението за църковна независимост.
– Кои са водачите на борбата за независима Църква и какви са българските искания пред 
Високата порта.
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним причините за българо-гръцкия църковен спор.
– Да докажем, че движението за самостоятелна Църква е общонародно дело.
– Да обосновем историческото значение на Българската екзархия.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Кога е построена Желязната църква в Истанбул. Защо е наречена „желязна“. Каква е ней-
ната съдба днес. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ 3. Áúëãàðñêàòà öúðêâà3. Áúëãàðñêàòà öúðêâà3

4. 4. 4
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ÎÒ ÁÓÍÒÀ ÊÚÌ ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀÍÎÒÎ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÍÎ ÄÂÈ-
ÆÅÍÈÅ
Първата половина на XIX в. е времето, когато избухват нацио-
налните революции на балканските народи срещу османската 
власт. Българите не правят изключение от този процес. Първона-
чално те се включват в антиосманските борби на сърби и гърци, 
а след това идва редът на самостоятелните опити за освобожде-
ние – бунтове, завери и въстания. Започнали спонтанно и без 
добра подготовка, те бързо са потушени. (2) Назрява нуждата от 
организация, която да подготви българската национална рево-
люция. Първите такива структури възникват сред емиграцията 
по време на Кримската война (1853 – 1856) – Добродетелната 
дружина в Букурещ и Одеското българско настоятелство. И две-
те организации разчитат на помощта на Русия. 

ÃÅÎÐÃÈ ÐÀÊÎÂÑÊÈ È ÍÅÃÎÂÈÒÅ ÏËÀÍÎÂÅ ÇÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ
Неоспорим лидер на българското революционно движение през 
50-те и 60-те години на XIX в. е Георги Стойков Раковски. (1) 
През 1858 г. той изготвя план за освобождение на България, кой-
то предвижда вдигане на въстание под ръководството на еди-
нен център. (3) За да успее въстанието, са нужни съгласувани 
действия с другите балкански народи и подкрепата на Великите 
сили. Две години по-късно Раковски се установява в Белград и 
там започва да издава първия български революционен вестник 
„Дунавски лебед“. Зреещият по онова време военен конфликт 
между Сърбия и Османската империя го подтиква да състави 
нов освободителен план. В него се предвижда сформирането 
на голям отряд, който по време на войната да премине по Бал-
кана и да вдигне българите на въстание. Раковски дори успява 
да реализира част от идеите си. Със съгласието на сръбското 
правителство и с финансовата помощ на българската емигра-
ция, през 1862 г. в Белград той създава т.нар. Първа българска 
легия – отряд от 600 доброволци. Легията придобива боен опит, 
включвайки се в сръбско-турските сблъсъци при Белградската 
крепост, но осуетяването на войната води до нейното разпуска-
не. В последната година от живота си Раковски се установява в 
Букурещ, където изготвя нов план за освобождение – „Привре-
менен закон за народните горски чети през 1867 лето“. В него е 
заложена идеята за освобождение на българите чрез самостоя-
телна четническа борба. 

Ãåîðãè Ñòîéêîâ Ðàêîâñêè 
(1821 – 1867) 
Ðîäåí â Êîòåë, â ñåìåéñòâî íà 
òúðãîâåö. Ñìåíÿ ðîäíîòî ñè 
èìå Ñúáè ñ òîâà íà ñâîÿ âóé÷î 
Ãåîðãè Ìàìàð÷åâ, åäèí îò îð-
ãàíèçàòîðèòå íà Âåë÷îâàòà 
çàâåðà. Ó÷è ïîñëåäîâàòåëíî â 
Êîòåë, Êàðëîâî è Èñòàíáóë. 
Óòâúðæäàâà ñå êàòî ëè÷íîñò 
ñ áåçñïîðåí àâòîðèòåò. Íà-
âñÿêúäå, êúäåòî æèâîòúò 
ãî îòâåæäà (Ãúðöèÿ, Âëàøêî, 
Ôðàíöèÿ, Ðóñèÿ, Ñúðáèÿ), òîé 
ñå ïîëçâà ñ óâàæåíèå îò ñòðà-
íà íà áúëãàðñêàòà åìèãðàöèÿ 
è ñ ïðèçíàíèå êàòî áúëãàðñêè 
ïðåäñòàâèòåë îò ñòðàíà 
íà ÷óæäèòå ïðàâèòåëñòâà. 
Ðàêîâñêè âëàäåå 7 åçèêà, èí-
òåðåñóâà ñå îò ëèòåðàòóðà, 
èñòîðèÿ, åòíîãðàôèÿ. Óìèðà 
îò òóáåðêóëîçà â Áóêóðåù íà 
9 îêòîìâðè 1867 ã.

• Какво влияние оказват 
семейната среда и образо-
ванието върху революцион-
ната дейност на Георги Ра-
ковски? 

1. „Ðàêîâñêè ñ ÷åòà â
Áàëêàíà”, худ. Андреа Сако 

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1

ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀÍÎ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÍÎ ÄÂÈÆÅÍÈÅ 

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	българите	успяват	да	натрупат	
ценен	опит	в	борбата	за	политическо	освобождение	и	да	привле-
кат	вниманието	на	Великите	сили?	Какъв	е	приносът	на	 еорги	
Раковски	за	развитието	на	българската	национална	революция?

I

9
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През	първата	половина	на	XIX	в.	българската	революция	изми-
нава	 пътя	от	 стихийните	бунтове	 до	 първите	организирани	
опити	за	въстание.	Плановете	и	идеите	на	 еорги	Раковски	го	
утвърждават	като	безспорен	основоположник	на	организира-
ното	националноосвободително	движение.

×ÅÒÈÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ
Раковски заимства четническата тактика от бойния опит на евро-
пейските освободителни движения, но я разработва според нуж-
дите на българската революция. Неговите последователи успяват 
да я приложат на практика. През пролетта на 1867 г. през р. Дунав 
преминават две чети, водени от войводите Панайот Хитов (4) и 
Филип Тотю (5). Финансирани от Добродетелната дружина, те 
имат за цел да проверят готовността на народа за въстание. През 
лятото на 1868 г. на българския бряг стъпва четата на Хаджи Ди-
митър и Стефан Караджа. (6) Екипирана като редовна армия, тя 
трябва да привлече вниманието на Великите сили и да спомогне 
за българското освобождение. След няколко тежки сражения, на 
18 юли при старопланинския връх Бузлуджа четата е разбита.

2. Áîðáèòå íà áúëãàðèòå 
ïðåç 30-òå – 50-òå ãîäèíè 
íà XIX â. è ïúòÿò íà ÷åòè-
òå îò 1867 – 1868 ã.

• Проучете картата и по-
сочете в хронологичен ред 
самостоятелните прояви 
на антиосманска съпротива 
на българите в периода 30-
те – 50-те години на XIX в.

• Проследете пътя на бъл-
гарските чети от 1867 и 
1868 г.

Âåëèêè ñèëè – най-големите 
и влиятелни държави в Евро-
па през XVIII – XIX в. (Англия, 
Франция, Австрия (Австро-
Унгария), Русия, Германия, 
Италия)
Åìèãðàöèÿ – принудително 
или доброволно преселване 
в чужда страна
Çàâåðà – тайно подготвен 
бунт, съзаклятие
Íàöèîíàëíà ðåâîëþöèÿ – 
всенароден бунт на дадена 
нация срещу настоящите 
власти с цел тя да се сдобие 
с политическа независимост 
и собствено държавно уп-
равление

Роден
е в 
Котел.

Учи в
най-
доброто 
гръцко 
училище в 
Истанбул.

След неуспешен 
опит за бунт в 
румънския град 
Браила е осъден 
на смърт, 
но успява да 
избяга.

По време на 
Кримската война 
организира шпи-
онаж в полза на 
руснаците. Отново 
е осъден на смърт, 
но успява да 
избяга. След това 
организира малка 
чета в Балкана.

Живее в чужбина. 
Занимава се с 
исторически
изследвания, 
издава вестници. 
Формулира
първите си два 
плана за
освобождение на 
България.

В
изпълнение 
на втория 
си план
създава 
Първата 
българска 
легия в 
Белград.

Води активни пре-
говори със Сърбия, 
Гърция и Черна гора 
за създаване на 
Балкански съюз срещу 
Османската империя, 
а след неуспеха им 
прави опит за бъл-
гаро-румънски съюз. 
Издава вестници.

Съставя 
своя трети 
и последен 
план за осво-
бождение на 
България. На 
9 октомври 
в Букурещ 
умира от 
туберкулоза.

1821 ã. 1837 ã. 1842 ã. 1853 – 1854 ã. 1855 – 1861 ã. 1862 ã. 1863 – 1865 ã. 1867 ã.

Дунав

О
лт

Иск
ър

Марица

Оряхово

Крайова

Лом

Видин

Враца

Пирот

Кутловица
(Монтана)

Филибе
(Пловдив)

Станимака
(Асеновград) Мустафапаша

(Свиленград)

Хасково

Ески Джумая
(Търговище)

Русчук
(Русе)

Плевен

Върбовка

Никопол
Свищов

Пиетрошани

Гюргево

Тутракан

БУКУРЕЩ

Разград

Котел

Сливен

Ямбол

Стара Загора

1868 г.

Ловеч

Копривщица

Самоков

София

Пазарджик

Пещера

Калофер
Казанлък

Бузлуджа
ТрявнаГаброво

Търново

Пътят на четата на Панайот Хитов
Пътят на четата на Филип Тотю

Битката при Бузлуджа

Пътят на четата на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа

1868 г.

2

Ãåîðãè Ðàêîâñêè 
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4. Ïàíàéîò Õèòîâ 
(1830 – 1918)

5. Ôèëèï Òîòþ 
(1830 – 1907)

С помощта на интернет 
проучете биографиите на 
един от двамата войводи. 
Направете презентация 
от пет слайда, която да 
включва данни за родното 
място, семейната среда, 
участието в революцион-
ното движение.

6. „Êëåòâàòà íà ÷åòàòà íà Õàäæè Äèìèòúð è Ñòåôàí Êà-
ðàäæà íà áúëãàðñêèÿ áðÿã”, литография от Хенрих Дембиц-
ки 

• Проучете изображението. Посочете кои елементи от 
четническата организация на Раковски е пресъздал художни-
кът.

ÇÍÀÅÌ 
– Какъв път изминава българската революция от стихийните бунтове до първите органи-
зирани опити за въстание през първата половина на XIX в.
ÌÎÆÅÌ 
– Да подредим в хронологична редица първите самостоятелни прояви на антиосманска 
съпротива на българите до средата на XIX в.
– Да опишем по карта пътя на българските чети от 1867 – 1868 г.
– Да обясним защо Георги Раковски е смятан за основоположник на организираното нацио-
налноосвободително движение.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Кои са участници в Първата българска легия и търсим допълнителна информация за тях. 

3. Èç „Ïîçèâ êúì ðîäîëþáöè áúëãàðè çà îñâîáîæäåíèÿ Áúëãà-
ðèè”, Îäåñà, íîåìâðè – äåêåìâðè 1858 ã.
„×åëîâåê, êîé íÿìà ãðàæäàíñêà íåçàâèñèìîñò, òîé íå ñúùåñò-
âóâà íà ñâÿò, íèòî ñå îò íÿêîãî ñè ïîìåíóâà... Ìå÷îì ñà áúë-
ãàðè ñâîÿ ñâîáîäà èçãóáèëè, ìå÷îì ïàê òðÿáà äà ÿ äîáèÿò!... 
Íàø íàðîä â Áúëãàðèÿ å ðàçïîëîæåí è óæå âúâ âúçòîðã äà çà-
ïî÷íå òàêîâà äåëî, íî ÷àêà è ãëåäà äà âèäè ïðåäâîäèòåëè îò 
çíàìåíèòà ëèöà è ïëàí ñ áëàãîðàçóìèå ñúñòàâåí. Ùîì ñå ïîÿâè 
òàêîâà íåùî, ìàëî è ãîëÿìî ùå ñòàíå äà ñå áèå çà âÿðà è îòå-
÷åñòâî!”

• Кой е единственият път за освобождение според Раковски?

• Каква според него е готовността на народа за борба?

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

3

4

5

6
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Â ÒÚÐÑÅÍÅ ÍÀ ÍÎÂ ÏÚÒ ÇÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÐÅÂÎËÞÖÈß
След разгрома на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа 
 настъпва разцепление сред дейците на освободителното движе-
ние. Докато членовете на Добродетелната дружина се стремят 
към постигане на българската свобода чрез реформи в Османска-
та империя, младите представители на емиграцията продължават 
да поддържат идеята за революционни действия. Техен водач ста-
ва видният журналист и писател Любен Каравелов. (1) През 1869 
г. той се установява в Букурещ, където започва да издава вестник 
„Свобода“. През есента на същата година Каравелов сформира 
нова организация – Български революционен централен комитет 
(БРЦК), който си поставя за цел да извоюва „свобода народна, 
свобода лична,… свобода человеческа“ за българите.

ÀÏÎÑÒÎËÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÑÂÎÁÎÄÀ
Периодът на най-бурно развитие на революционното движение се 
свързва с името на Васил Иванов Кунчев – Левски (5), заслужено 
възприет в народната памет като Апостола на свободата. Той е ро-
ден в Карлово през 1837 г. Учи в местното взаимно, а по-късно и в 
старозагорското класно училище. Останал на 14 години сирак, по 
настояване на вуйчо си Васил се замонашва. Прелом в живота му 
настъпва през 1862 г., когато заминава за Белград и се записва в ле-
гията на Раковски. След нейното разпускане за кратко е учител, но 
отново се връща в революционната борба. През 1867 г. е знаменосец 
в четата на Панайот Хитов и участник във Втората легия в Белград. 
Преживял разочарование от четническата тактика, Левски стига до 
идеята, че е необходима сериозна подготовка за въстание вътре в 
страната. С тази цел през 1868 – 1871 г. той осъществява три оби-
колки по българските градове и изгражда мрежа от комитети (3) на 
Вътрешната революционна организация (ВРО). Левски работи в 
сътрудничество с дейците на БРЦК, които на общо събрание в Бу-
курещ през пролетта на 1872 г. приемат изработения от него устав 
(„Нареда“) (4) и го избират за ръководител на ВРО. Следва период 
на разширяване на вътрешната организация и на непосредствена 
подготовка за въстание. В неговия разгар обаче необмислен обир 
на турската поща води до разкрития и залавянето на Левски. На 
18 февруари 1873 г. той е обесен край София. Обаянието на Васил 
Левски е не само на революционер, но и на гениален лидер, който 
има ясни идеи как да се постигне българското освобождение и как-
во да е устройството на бъдещата държава.

1. Ëþáåí Êàðàâåëîâ (1834 –
1879)
Ðîäåí â Êîïðèâùèöà. Ó÷è â 
ðîäíèÿ ñè ãðàä è â Ïëîâäèâ. 
Ñòàâà ñëóøàòåë â Ìîñêîâ-
ñêèÿ óíèâåðñèòåò. Â Áåëãðàä å 
êîðåñïîíäåíò íà ðóñêè âåñò-
íèöè. Ñëåä ïðåêàðàíè 203 äíè 
â àâñòðèéñ êè çàò âîð, ïðåç 
1869 ã. ñå ïðåñåëâà â Áóêóðåù. 
Ðàçâèâà àêòèâíà ðåâîëþ-
öèîííà è æóðíàëèñòè÷åñêà 
äåéíîñò. Èçäàâà âåñòíèöèòå 
„Ñâîáîäà” è „Íåçàâèñèìîñò”, 
îêîëî êîèòî ñå îáåäèíÿâàò 
ìëàäèòå ðåâîëþöèîíåðè â ðó-
ìúíñêàòà ñòîëèöà. 

Ðåâîëþöèîíåí êîìèòåò –
група от революционери, 
тайно обединение на бълга-
рите в дадено селище, кои-
то подготвят въстание 
срещу османската власт

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

 Ëþáåí Êàðàâåëîâ (1834 – Ëþáåí Êàðàâåëîâ (1834 –1

ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÍÀ
ÐÅÂÎËÞÖÈß (1869 – 1875)

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Какъв	е	приносът	на	 юбен	Кара-
велов,	Васил	 евски	и	Христо	Ботев	за	развитието	на	българ-
ското	 революционно	 движение?	 Защо	 евски	 си	 спечелва	 на-
родното	признание	като	Апостол	на	свободата?

I

10
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ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÒÎ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÑËÅÄ ÑÌÚÐÒÒÀ ÍÀ 
ËÅÂÑÊÈ
Гибелта на Апостола води до криза в дейността на БРЦК и 
комитетската мрежа. Не може да се намери негов достоен за-
местник. Каравелов не успява да сплоти емиграцията. У него 
настъпват колебания относно успеха на революционните 
действия. В трудния момент се проявява пламенната личност 
на Христо Ботев (2), който обединява част от емигрантските 
дейци в Букурещ. Взето е решение за въстание. През септем-
ври 1875 г. са предприети въстанически опити в Стара Загора. 
Бързият им погром обаче слага край на Букурещкия комитет.

Идеите	и	дейността	на	В.	 евски,	 .	Каравелов	и	Хр.	Ботев	
отвеждат	 българското	 революционно	 движение	 до	 негови-
те	найголеми	висоти.	 евски	найточно	показва	пътя	–	 все-
народно	 въстание,	 и	 чертае	целта	–	изграждане	на	модерна	
европейс	ка	държава.

2. Êàðòà íà êîìèòåòñêà-
òà ìðåæà â áúëãàðñêèòå 
çåìè

• Проследете по карта-
та обиколките на Васил 
Левски в българските земи 
и създаването на коми-
тетската мрежа.

• Открийте на картата 
къде се намират центро-
вете на БРЦК и ВРО.

• Локализирайте региона 
на въстанието, организи-
рано от БРЦК през 1875 г.

Ëîâå÷

Áóêóðåù

Ãîëÿì èçâîð

Ñëèâåí

Ïàçàðäæèê

Òúðíîâî
Áîòåâãðàä

Òåòåâåí

Åòðîïîëå
Òðÿâíà

Ëÿñêîâåö

Òúðãîâèùå Äîáðè÷

Òóë÷à

Îìóðòàã

Êîòåë

Ïðîâàäèÿ

Êàçàíëúê

Íîâà Çàãîðà

Ñòàðà Çàãîðà

ãðàä èëè ñåëî

öåíòúð

ðåâîëþöèîíåí öåíòúð

Ïëîâäèâ
×èðïàí

В. Левски 
се включва 
в Първата 
българска 
легия.

В. Левски 
участва в 
четата на 
Панайот 
Хитов. 

В. Левски 
участва във 
Втората 
българска 
легия.

В. Левски 
осъществява 
две обиколки 
по българските 
земи. Създаване 
на ВРО.

Каравелов 
издава в. 
„Свобода“. 
Основан 
е БРЦК в 
Букурещ.

Каравелов 
издава в 
Женева 
„Програма 
на БРЦК“.

Ботев 
издава  
в. „Дума на 
български-
те емиг-
ранти“.

Първо Общо 
събрание на БРЦК 
в Букурещ. Провал 
във ВРО след 
обира на турската 
поща в прохода 
Арабаконак.

Хр. Ботев
издава в. „Зна-
ме“. Застава 
начело на БРЦК. 
Избухва Ста-
розагорското 
въстание.

1862 ã. 1867 ã. 1867 – 1868 ã. 1868 – 1869 ã. 1869 ã. 1870 ã. 1871 ã. 1872 ã. 1875 ã.

2. Êàðòà íà êîìèòåòñêà2. Êàðòà íà êîìèòåòñêà3

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

Ðîäåí â Êàëîôåð â ñåìåéñòâîòî íà äàñêàë Áîòüî Ïåòêîâ. Ó÷è â Ðóñèÿ. Ñëåä çàâðúùàíåòî ñè 
ó÷èòåëñòâà â ðîäíèÿ ñè ãðàä, íî çàðàäè áóíòîâíè ðå÷è å ïðèíóäåí äà íàïóñíå. Óñòàíîâÿâà ñå 
â Áóêóðåù. Ñúòðóäíè÷è íà âåñòíèöèòå „Ñâîáîäà” è „Íåçàâèñèìîñò”, à ñëåä îòòåãëÿíåòî íà 
 Êàðàâåëîâ îò ÁÐÖÊ ñå ïðåâðúùà â ëèäåð íà ðåâîëþöèîííàòà áúëãàðñêà åìèãðàöèÿ â ðóìúíñêàòà 
ñòîëèöà, êîÿòî ïîäãîòâÿ îïèòèòå çà âúñòàíèå â áúëãàðñêèòå çåìè ïðåç 1875 ã. 

5. Õðèñòî Áîòåâ 
(1848 – 1876) 
5. Õðèñòî Áîòåâ 5. Õðèñòî Áîòåâ 2
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3. Âàñèë Ëåâñêè (1837 – 1873)

4. Èç „Íàðåäà íà ðàáîòíè-
öèòå çà îñâîáîæäåíèåòî 
íà áúëãàðñêèÿò íàðîä”, 
1871 ã.

ÇÍÀÅÌ 
– Какви са пътищата за освобождение на българите през втората половина на XIX в. и кои 
са техните политически организации.
ÌÎÆÅÌ
– Да обясним на какво се дължи липсата на провали във ВРО толкова дълго време.
– Да докажем, че Любен Каравелов, Васил Левски и Христо Ботев очертават пътя на бъл-
гарската освободителна революция.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Ролята на Л. Каравелов и Хр. Ботев за развитието на българския революционен печат.
– Как са представени тримата революционери в литературата, визуалното изкуство и 
музиката.

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

„...è äà ñå èçâúðøè ñàìàòà ðåâîëþöèÿ, íàðåäèõà ñå õîðà, èçáðà-
íè ïî ñúãëàñèåòî íà ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò áúëãàðñêèÿ íàðîä, è 
ñúñòàâèõà Öåíòðàëåí áúëãàðñêè ðåâîëþöèîíåí êîìèòåò. Ïðå-
áèâàíèåòî íà Ö. Á. Ð. Êîìèòåò å â Áúëãàðñêî, íî èìåííî â êîé 
ãðàä å, íÿìà äà ñå çíàå – íàâñÿêúäå è íèéäå... 
Óñòðîéñòâî.
Çà äà ìîæå êîìèòåòúò ïî-ëåñíî äà íàðåäè ðàáîòèòå è ïðè-
ãîòâè ðåâîëþöèÿòà, ñúñòàâè â ãðàäèùàòà ñ îêîëíèòå èì ñåëà 
÷àñòíè ðåâîëþöèîííè áúëãàðñêè êîìèòåòè [...] íàðåäè òàéíà 
ïîëèöèÿ [è] ðåâîëþöèîíåðíà òàéíà ïîùà...”

• Каква е целта на организацията, създадена от Васил 
Левски?

• Открийте в текста ключовите думи, чрез които да 
 опишете устройството на Вътрешната революционна 
организация. 

3. Âàñèë Ëåâñêè (1837 – 1873)3. Âàñèë Ëåâñêè (1837 – 1873)5

4. Èç „Íàðåäà íà ðàáîòíè4. Èç „Íàðåäà íà ðàáîòíè4

вто оловина XIX в к

люционналюционна

• Обяснете значението 
на символите на българска-
та национална революция.



ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
ÀÏÎÑÒÎËÈÒÅ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÑÂÎÁÎÄÀ.
ÈÄÅÈ ÇÀ ÏÐÎÌßÍÀ

Васил	 евски	 в	 униформата	
на	 участник	 в	Първата	 бъл-
гарска	легия,	1862	г.

Васил	 евски	 сред	 своите	
другари	от	Втората	българ-
ска	легия	в	Белград,	1867	г.

О Е  БО И Е ИН ИВИ НО И И О И

• Какво съдържание според вас се влага в заглавията на тези вестници?

През 1869 г. Каравелов за-
почва да издава в. „Свобо-
да“ (от 1873 г. – и „Незави-
симост“) – орган на БРЦК. 
От 1872 г. помощник на 
Каравелов в списването на 
вестника е Христо Ботев.
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През 70-те години на XIX в. българската освободителна револю-
ция достига своя връх в развитието си благодарение на идеите и 
дейността на Васил Левски, Любен Каравелов и Христо Ботев. За 
българския народ, съхранил спомена за тяхното дело, те остават 
„Апостолите на българската свобода“.

ак ен а аве ов  аси  евски и исто отев ви дат 
пътя за ъ а ското осво о дение  

ак и с какви с едства ще ъде пости нато осво о дението  
акво ъдеще за сво одното отечество п едви дат

За да разберете това, трябва да влезете в ролята на историци – из-
следователи, да проучите предложените източници и да потърсите 
в тях отговор на зададените въпроси.

Стъпки за осъществяване на задачата:
• Каква	е	идеята	за	революция?	
• С	какви	средства	ще	бъде	постигната	тя?
• Кои	са	движещите	сили	в	нея?
• Каква	форма	на	управление	и	какво	бъдеще	се	предвижда	 за	
свободното	отечество?
• Какви	различия	откривате	между	идеите	на	Васил	 евски,	 ю-
бен	Каравелов	и	Христо	Ботев?
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ÈÄÅÉÍÈ ÂÚÇÃËÅÄÈ ÍÀ ËÞÁÅÍ ÊÀÐÀÂÅËÎÂ
„Погледайте на Швейцария и Америка и вие 
ще видите, че щастието човеческо са за-
ключава не на скиптър и трон, не на корона 
и монархия, а на чиста човеческа свобода.“

Èç ñòàòèÿòà „Ìîè áðàòÿ” îò Ëþáåí 
Êàðàâåëîâ, â. „Íåçàâèñèìîñò”, 9.III.1869 ã.

„Който иска народна сво-
бода, свободна държава и 
човечески правдини, той 
трябва да се приготви мъж-
ки и да употреби сичките 
си сили…, които са потреб-
ни за бой… Българското 
движение трябва да стане 
извътре, а не отвън, както 
то биваше досега, защото 
напразно ще да се пролива 
българската кръв.“

Èç áðîøóðàòà „Áúëãàðñêè 
ãëàñ” îò Ëþáåí Êàðàâåëîâ, 

â. „Ñâîáîäà”, 1871 ã.

„Българският народ е народ демократически… и затова ние 
желаем да видим в своето отечество избираемо правител-
ство, което да изпълнява волята на самия народ. Ние желаем 
да живеем със сичките наши съседи дружествено, а особено 
със сърбите и ромъните, които отчасти съчувстват на на-
шите стремления, и желаем да съставим с тях „Южнославян-
ска“ или „Дунавска федерация из свободни земи“. 
Ние желаем за себе си свобода народна, свобода лична и сво-
бода религиозна… против турското правителство… само в 
най-крайний случай ние ще употребиме… оръжие, огън и нож!“

Èç ïðîãðàìà íà ÁÐÖÊ, ñúñòàâåíà îò Ë. Êàðàâåëîâ, 1870 ã.

ÈÄÅÉÍÈ ÂÚÇÃËÅÄÈ ÍÀ ÕÐÈÑÒÎ ÁÎÒÅÂ

Паметник	 на	 Христо	
Ботев	в	град	Враца

„Революция, и то революция народна, незабавна и отчаяна, 
която да изчисти Балканския полуостров не само от турци-
те, но и от всичко онова, което вреди на нашите стремления 
за пълна и абсолютна човешка свобода… Европа и политиче-
ските обстоятелства дават свобода само на тогова, който 
сам може да я добие…, тук се изисква протест, бунт, въста-
ние, революция.“

Èç ñòàòèÿ íà Õð. Áîòåâ âúâ â. „Çíàìå”, 1875 ã.

„Само разумният и братски-
ят съюз между народите е в 
състояние да унищожи тег-
лилата… и само тоя съюз е 
в състояние да въдвори ис-
тина свобода, братство, 
равенство и щастие… Един-
ствените наши надежди  
[са] за… съюз със Сърбия… Тя 
тряба да разкаже на своя на-
род, че свободата и съюзът 
между южните славяни са 
възможни и осъществими 
само тогава, когато секи 
един народ от тях запази 
своите етнографически 
граници и когато секи един 
остане свободен в своята 
собствена къща.“

Èç óâîäíàòà ñòàòèÿ íà 
Õð. Áîòåâ, â. „Çíàìå”, 1875 ã.

„Нашият народ има свой особен живот, особен характер, осо-
бена физиономия, която го отличава…, дайте му… да се осво-
боди от това варварско племе, с което той няма нищо общо, 
и ще видите как той ще се устрои…, ще видите семето, за-
родишът в неговите общини без всякаква централизация.“

Õð. Áîòåâ, „Ñúáðàíè ñú÷èíåíèÿ”, òîì II, 1979 ã.

Âåñòíèê, ñïèñâàí îò 
Õðèñòî Áîòåâ



46

ÈÄÅÉÍÈ ÂÚÇÃËÅÄÈ ÍÀ ÂÀÑÈË ËÅÂÑÊÈ

„Че и ние сме хора и искаме 
да живеем човешки, да бъ-
дем свободни с пълна свобо-
да в земите ни. Там, където 
живее българинът – в Бълга-
рия, Тракия, Македония. Па 
и от каквато и да е народ-
ност да живеят в тоя наш 
рай, ще бъдат равноправни 
с българинът във всичко. Ще 
имаме едно знаме, на кое-
то ще пише: свята и чиста 
република. Същото желаем 
и на братята сърби, черно-
горци, ромънци и пр.“
Èç äîïèñêà íà Âàñèë Ëåâñêè 

âúâ â. „Ñâîáîäà”, 1871 ã.

„С една обща революция да се направи коренно преобразува-
ние на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да 
се замени с демократско управление (народно управление) на 
същото това място, което са нашите прадеди със силата на 
оръжието и със своята собствена кръв откупили… и турски-
ят чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и 
съвършеното равенство между всичките народности. Бълга-
ри, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отно-
шение… под общ закон, който по вишегласието на всичките 
народности ще се избере.“
Èç „Íàðåäà äî ðàáîòíèöèòå çà îñâîáîæäåíèåòî íà áúëãàð-

ñêèÿ íàðîä”, 1871 ã.

„Приятелю и брате Филипе! Ний дейците сме си поставили 
живота за отечеството. Да работим за толкова милиона на-
род! Трябва да се мисли зряло да не изгубим и сега… трябва да 
взимаме опит… и да се съветваме един с друг, и да се изслуш-
ваме, да избягваме и най-малката гордост. Да не присвояваме 
нищо за себе си.“

Èç ïèñìî íà Âàñèë Ëåâñêè 
äî Ôèëèë Òîòþ, 1871 ã.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀ ÇÀÄÀ×À:
Като използвате знанията си досега, направете характеристика на избран от вас революцио-
нер от епохата на Възраждането и изработете постер. При изработването му включете 
следните елементи:

• Биографични данни (например къде и кога е роден)

• Семейна среда, образование, идейни влияния и други фактори, които допринасят за форми-
рането му като личност

• Особености на характера

• Идеи за постигане на националното освобождение и пътища за развитието на страната

• Делото на революционера и неговото значение за развитието на революционната борба

• Съвременната оценка за приноса на революционера; как се съхранява споменът за него.

ÈÄÅÉÍÈ ÂÚÇÃËÅÄÈ ÍÀ ÂÀÑÈË ËÅÂÑÊÈ

„Приятелю и брате Филипе! Ний дейците сме си поставили
живота за отечеството. Да работим за толкова милиона на-
род! ТрябваТрябваТ да се мисли зряло да не изгубим и сега… трябва да
взимаме опит… и да се съветваме един с друг, и да се изслуш
ваме, да избягваме и най-малката гордост. Да не присвояв
нищо за себе си.“
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀÒÀ
През 1875 г. Османската империя изпада в тежка финансова и 
политическа криза. Надигат се подвластните ѝ балкански наро-
ди. Въпреки неуспеха на Старозагорското въстание българската 
емиграция предприема нов опит за организиран бунт срещу ос-
манската власт. През есента на 1875 г. в румънския град Гюрге-
во се събира група млади революционери. Те изготвят план за 
въстанически действия. Българските земи са разделени на окръ-
зи: Първи (Търновски) с главен апостол (водач) Стефан Стамбо-
лов, Втори (Сливенски) начело с Иларион Драгостинов, Трети 
(Врачански) оглавен от Стоян Заимов, Четвърти (Пловдивски) с 
апостол Панайот Волов. (2) Взели важните решения, в началото 
на 1876 г. гюргевските апостоли се насочват към своите окръзи. 
Започва усилена подготовка – възстановяват се старите коми-
тети, изграждат се нови, шият се бойни униформи и знамена 
(5), закупува се оръжие (3). Най-активна е дейността в Четвърти 
окръг, в който центърът се премества в Панагюрище, а за главен 
апостол се налага Георги Бенковски. (1) На 14 април 1876 г. в 
местността Оборище край Панагюрище е свикано събрание на 
комитетските дейци от окръга. На събранието е взето решение 
въстанието да бъде обявено на 1 май. 

ÂÚÑÒÀÍÈÅÒÎ
Предателство променя плановете и въстанието избухва по-рано, 
на 20 април, в Копривщица. Обявява го при опит да бъде аресту-
ван, местният апостол Тодор Каблешков. Още в същия ден въста-
ва окръжният център Панагюрище. Следват Клисура, Брацигово, 
Перущица, Батак. Начело на конен отряд, станал известен като 
Хвърковатата чета, Бенковски обикаля окръга и вдига селата на 
бунт. Въстават Средногорието и част от Родопите. (2) Въстанието 
избухва в Сливенски и Търновски окръг, но не придобива масов 
характер. Там са сформирани няколко бойни чети, оглавени от 
Стоил войвода, поп Харитон и Цанко Дюстабанов. Най-голяма 
съпротива оказва четата на поп Харитон и Бачо Киро. Обсадена в 
Дряновския манастир, цели 9 дни тя води неравни боеве с турска-
та армия. Във Врачански окръг въстанието не избухва. В района 
извършва своя боен поход четата на Христо Ботев. Облечени в 
български военни униформи, четниците завладяват австрийския 
параход „Радецки“ (4), слизат на българския бряг на р. Дунав при 
Козлодуй и се отправят към Врачанския Балкан. След смъртта на 
войводата четата се разпръсква. 

1. Ãåîðãè Áåíêîâñêè å ïñåâ-
äîíèì íà ðåâîëþöèîíåðà 
Ãàâ ðèë Ãðóåâ Õëúòåâ. Ðîäåí 
å â Êîïðèâùèöà ïðåç 1843 ã. 
Ó÷è â ìåñòíîòî ó÷èëèùå. 
Ïúðâîíà÷àëíî ñå çàíèìàâà 
ñ òúðãîâèÿ. Âëàäåå 7 åçèêà. 
Ïîñâåùàâà ñå íà ðåâîëþ-
öèîííàòà áîðáà. Ïî âðåìå 
íà ïîäãîòîâêàòà çà âúñòà-
íèå â ×åòâúðòè ðåâîëþöèî-
íåí îêðúã ñå íàëàãà êàòî 
ãëàâåí àïîñòîë. Ñúçäàâà 
ò.íàð. Õâúðêîâàòà ÷åòà. 
Óáèò å íà 25 ìàé 1876 ã.

• Какви качества според 
вас притежава Бенковски, 
за да се наложи като главен 
апостол на IV революцио-
нен окръг?

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Ãåîðãè Áåíêîâñêè1. Ãåîðãè Áåíêîâñêè1

ÀÏÐÈËÑÊÎÒÎ ÂÚÑÒÀÍÈÅ ÏÐÅÇ 1876 Ã.

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	саможертвата	на	въстаниците	
през	1876	г.	открива	пътя	за	българското	освобождение?	Какво	е	
историческото	значение	на	Априлското	въстание?

I

1111
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Áàøèáîçóê – нередовен 
боен отряд, сформиран от 
мюсюлманското население 
в Османската империя и 
използван при потушаване 
на бунтове или във войни 
през XVIII и XIX в. 
Îêà – турска мярка за тег-
ло, равна на 1200 грама

ÎÒÇÂÓÊÚÒ
Въстанието е потушено жестоко. Изненадана от мащабите на 
бунта, Високата порта изпраща срещу въстаниците многочис-
лена редовна армия и башибозук. Хиляди са избити. Десетки 
селища са разграбени и опожарени – Панагюрище, Клисура, 
Перущица, Батак и др. Тази жестокост не остава скрита за мо-
дерния свят. В подкрепа на българите се обявяват видни поли-
тици, журналисти, писатели, учени: Уилям Гладстон, Джузепе 
Гарибалди, Виктор Юго, Джанюариъс Макгахан, Чарлз Дарвин, 
Лев Толстой, Дмитрий Менделеев и др. След широкия отзвук, 
който получава въстанието, Великите сили са принудени час по-
скоро да решат въпроса за българската свобода.

2. Êàðòà íà Àïðèëñêîòî 
âúñòàíèå

• Проучете картата и 
посочете кои са револю-
ционните окръзи и техни-
те главни апостоли.

• Определете географ-
ския обхват на терито-
риите, в които избухва 
въстанието. 

3. Èç äîêëàä íà Íàéäåí Ãåðîâ äî ðóñêîòî Âúíøíî ìèíèñ-
òåðñòâî îò 12 àïðèë 1876 ã.
„…òóðñêîòî ïðàâèòåëñòâî å äàëî çàïîâåä… â öÿëà Áúëãàðèÿ äà ñå 
ïîäãîòâÿò òóðöèòå, òà â ñëó÷àé íà âúñòàíèå... äà ãî ïîòóøàò 
ñ ïîìîùòà íà ìþñþëìàíñêîòî íàñåëåíèå… Âúîðúæàâàíåòî íà 
áúëãàðèòå îòíà÷àëî ñòàâàøå íåçàáåëÿçàíî è òàéíî, íî ñ íàñòúï-
âàíåòî íà åñåíòà òî ñòàíà ïî-äåéíî è çàïî÷íà äà ñå âúðøè îò-
êðèòî, òúé ÷å áå çàáåëÿçàíî îò òóðöèòå, ÷å ìåñòíèòå êóïóâàò 
îðúæèå, áàðóò è êóðøóì. È äåéñòâèòåëíî â íà÷àëîòî íà òîçè 
ìåñåö çà åäíà ñåäìèöà âúâ Ôèëèïîïîë [Ïëîâäèâ] ñå ïðîäàäîõà îêî-
ëî äåñåò õèëÿäè îêè êóðøóìè, èçêóïåíè îò ìåñòíèòå æèòåëè.”

• Как се въоръжават българите?

• За какво свидетелства подчертаният текст?

Видин
Калафат

Лом
Козлодуй

Плевен

Чипровски
манастир

Троянски
манастир

Дряновски
манастир

Бенковски

Бачковски
манастир

Оряхово Никопол
Свищов

Бяла

Бяла черква

Мусина
ВишовградЛовеч

Севлиево

Михалци
Горна Оряховица

Търново
Дряново
Трявна

Габрово

КазанлъкКалофер

Ново село
Троян

Тетевен

Клисура

Стрелча

Копривщица

Панагюрище
20.04.1876 г.

ПазарджикБелово

Благоевград

Разлог

Банско

Разловци

Пещера

Батак

Перущица
Асеновград

Пловдив
Чирпан

Хасково

Марица

Кърджали 

Стара Загора
Нова Загора

Бояджик
Ямбол

Сливен Карнобат

Жеравна
Котел

Бургас

Варна

Балчик

Добрич

Завет

Тутракан

Олтеница

Силистра

Констанца

Чернавода

Брацигово

 Церово

Мухово
Поибрене

Мечка

Златица

Етрополе
Ботевград

Врачеш

София

Реброво

Враца
Берковица

Монтана

Чипровци

РусеТурну Мъгуреле

Разград

Гюргeво

Априлово Шумен

Омуртаг

Четата на Христо Ботев

Район на въстани-чески действияЦентър на революционен окръг 
Граници и номера на революционен окръг 

Четата на Сидер Грънчаров
Четата на Таньо Стоянов
Четата на Цанко Дюстабанов
Четата на Георги Бенковски
Четата на Стоил Войвода
Четата на Димитър Попгеоргиев

ОООООООООООООООООООО ССССССССССССССССССССССССССССССССС ММММММММММММММММММММММММММММММММММ ААААААААААААА ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННБаБа

АсенАсен Садад
К
А

И
венвен ММММММММ

внавна П
Е

Р
И

Яобричбрич

Априлското	въстание	(1876	г.)	е	найвисшата	проява	на	нацио-
налноосвободителното	революционно	движение	през	Възраж-
дането.	То	отваря	пътя	към	освобождението	и	възстановява-
нето	на	българската	държава.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

2. Êàðòà íà Àïðèëñêîòî 2. Êàðòà íà Àïðèëñêîòî 2

3. Èç äîêëàä íà Íàéäåí Ãåðîâ äî ðóñêîòî 3. Èç äîêëàä íà Íàéäåí Ãåðîâ äî ðóñêîòî 3

Íàéäåí Ãåðîâ, âèöåêîíñóë íà Ðóñèÿ â Ïëîâäèâ
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5. Èç Ïèñìî íà Õðèñòî Áîòåâ äî êàïèòàíà è ïúòíèöèòå 
íà êîðàáà „Ðàäåöêè”, 17 ìàé 1876 ã.
„Ãîñïîäèí êàïèòàí, Ãîñïîäà ïúòíèöè, Èìàì ÷åñò äà âè îáÿ-
âÿ, ÷å íà ïàðàõîäà ñå íàìèðàò áúëãàðñêè âúñòàíèöè, ÷èéòî 
âîéâîäà èìàì ÷åñò äà áúäà... Ñ öåíàòà íà... âñè÷êî, ùî å íàé-
ñêúïî íà òîÿ ñâÿò (áåç çíàíèåòî è âúïðåêè ïðåñëåäâàíèÿòà íà 
âëàñòèòå â ñòðàíàòà, ÷èéòî íåóòðàëèòåò íèå óâàæèõìå) – 
íèå ñè äîñòàâèõìå òîâà, êîåòî íè áåøå íåîáõîäèìî, çà äà ñå 
ïðèòå÷åì íà ïîìîù íà íàøèòå âúñòàíàëè áðàòÿ, êîèòî ñå 
ñðàæàâàò òúé õðàáðî ïîä áúëãàðñêèÿ ëúâ çà ñâîáîäàòà è íåçà-
âèñèìîñòòà íà íàøåòî ñêúïî îòå÷åñòâî Áúëãàðèÿ...”

• Какви мотиви изтъква Христо Ботев за превземането 
на кораба „Радецки“?

• Посочете изразите, които показват какво е неговото 
отношение към капитана и пътниците.

ÇÍÀÅÌ 
– Как е подготвено Априлското въстание.
– Каква е международната подкрепа за българите след 
потушаването на въстанието.
ÌÎÆÅÌ 
– Да проследим по картата хода на въстаническите действия.
– Да обясним историческото значение на Априлската епопея.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Как Априлското въстание е отразено в литературата и 
изкуството. 
– Свързана ли е съдбата на родния ни край с Априлското 
въстание.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

5. Èç Ïèñìî íà Õðèñòî Áîòåâ äî êàïèòàíà è ïúòíèöèòå 5. Èç Ïèñìî íà Õðèñòî Áîòåâ äî êàïèòàíà è ïúòíèöèòå 4

4. Ðàéíà Ïîïãåîðãèåâà (1856 – 
1917)
Ó÷èòåëêà â äåâè÷åñêîòî ó÷è-
ëèùå â Ïàíàãþðèùå, óøèëà 
è èçâåçàëà ãëàâíîòî âúñòà-
íè÷åñêî çíàìå íà ïàíàãþðöè 
ïðåç 1876 ã. 

• Проучете знамето и 
обяснете изобразените еле-
менти. 

• Защо Райна Попгеоргие-
ва остава в народната па-
мет като Райна Княгиня?

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

4. Ðàéíà Ïîïãåîðãèåâà (1856 – 4. Ðàéíà Ïîïãåîðãèåâà (1856 – 5
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ÏÚÒßÒ ÊÚÌ ÂÎÉÍÀÒÀ
Периодът на въстания и войни, обхванали балканските провинции 
на Османската империя през 1875 – 1878 г., е известен в история-
та като Източната криза. Високата порта не успява да се справи с 
тежката ситуация и затова се стига до намесата на Великите сили. 
През декември 1876 г. техните посланици в Истанбул свикват кон-
ференция, на която настояват в империята да се проведат спешни 
реформи. Предлага се създаването на две автономни (самоуправля-
ващи се) български области – Източна с център Търново и Запад-
на с център София. (2) Османското правителство обаче отхвърля 
предложенията за реформи с мотива, че султанът „дарява“ на по-
даниците си конституция. Последват нови опити за мирно реша-
ване на кризата, но след като и те не дават резултат, войната става 
неизбежна. На 12 април 1877 г. руският император Александър II 
подписва манифест за обявяване на война на Османската империя.

ÕÎÄ ÍÀ ÂÎÉÍÀÒÀ. ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ Ó×ÀÑÒÈÅ
Обявяването на войната поражда голям ентусиазъм сред българ-
ския народ, който вярва, че при победа на Русия ще се сдобие със 
своето освобождение от османска власт. Особено дейна е емигра-
цията. По нейно настояване и с нейни средства са сформирани 12 
дружини от близо 10 000 български доброволци, наречени опъл-
ченци, включени в състава на руската армия. (3) Командването 
им е поверено на ген. Н. Столетов. През май 1877 г. Българското 
опълчение получава бойното си знаме, дарено от жителите на гр. 
Самара. Редом с опълчението по време на войната на руска страна 
воюват хайдушки дружини. Безценна е българската помощ, оказа-
на в хода на руското настъпление. (4, 5)

Войната започва през юни 1877 г. Руската армия (2) пре-
минава р. Дунав при Свищов, след което се разделя на три отря-
да – Източен, Западен и Преден. Най-успешни са действията на 
Предния отряд, командван от ген. Йосиф Гурко (1), към който е 
причислено и Българското опълчение. За по-малко от месец той 
превзема Търново (6), прекосява Балкана и стига до Стара Заго-
ра. Забавяне на Западния отряд обаче позволява на голяма турска 
войскова част да се укрепи в Плевен. В същото време 40-хилядна 
турска армия начело със Сюлейман паша настъпва в Тракия, от-
воюва и опожарява Стара Загора и се насочва на север с цел да 
помогне на обсадената в Плевен турска армия. Нейното настъп-
ление е спряно в ипченския проход, геройс ки отбраняван от   
5500 руски войници и български опълченци, командвани от ген. 
Столетов. Техният героизъм на 9, 10 и 11 август решава изхода на 

1. Éîñèô Âëàäèìèðîâè÷ 
Ãóðêî (1828 – 1901) 
Ñèí íà ïîòîìñòâåí àðèñ-
òî êðàò. Âúçïèòàíèê íà Èì-
ïåðà òîðñêèÿ ïàæåñêè êîð ïóñ. 
Àäþ  òàíò íà èìïåðàòîð 
Àëåêñàíäúð II. Êîìàíäèð íà 
Ïðåäíèÿ îòðÿä íà Ðóñêàòà 
àðìèÿ íà Áàëêàíèòå. 

• Проследете по карта-
та пътя на Предния от-
ряд и съставете списък на 
селищата и сраженията, 
свързани с ген. Гурко. 

Êîíñòèòóöèÿ – основни-
ят върховен закон, по кой-
то се управлява модерната 
държава. В нея са записани 
правата и задълженията на 
гражданите и на институ-
циите.
Ìàíèôåñò – тържествено 
писмено обръщение на вър-
ховната власт (владетеля) 
към населението на държа-
вата

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. 1

ÐÓÑÊÎ-ÒÓÐÑÊÀÒÀ ÂÎÉÍÀ (1877 – 1878) È
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	се	постига	освобождението	
на	България?	Даром	ли	българите	получават	свободата	си,	или	
участват	дейно	в	нейното	отвоюване?

I

12



войната в полза на Русия. Неполучила очакваната помощ, в къс-
ната есен на 1877 г. обсадената в Плевен турска армия се предава. 

ÊÐÀßÒ ÍÀ ÂÎÉÍÀÒÀ
След падането на Плевен, при тежки зимни условия, руската ар-
мия преминава през Стара планина, превзема София и Пловдив 
и стига до Одрин. Тук е подписано примирие. Месец по-късно, 
на 19 февруари (3 март по нов стил) 1878 г., в Сан Стефано край 
Истанбул (2) е подписан предварителен мирен договор, с който 
се слага край на войната и се създава новата българска държава.

Рускотурската	война	 (1877	–	1878),	довела	до	освобождението	
на	България,	е	следствие	от	намесата	на	Великите	сили,	и	главно	
на	Русия,	в	Източната	криза.	Но	българският	народ	не	получава	
даром	свободата	си.	Той	я	извоюва	с	героизма	си	по	време	на	Ап-
рилското	въстание	през	1876	г.	и	с	непосредственото	си	участие	
във	войната.	Макар	и	с	предварителен	характер,	Санстефанският	
договор	поставя	началото	на	модерната	българска	държава.

 2. Ðóñêî-òóðñêàòà âîé-
íà (1877 – 1878)

• Проследете по кар-
тата хода на военните 
действия през 1877 – 
1878 г. Посочете места-
та на основните сраже-
ния.

Силистра

Букурещ Чернавода
Констанца

Каварна

Добрич
Разград

Русе

Мечка
Зимница

Никопол
СвищовПлевен

Горни Дъбник
Враца

Телиш
Пирот

Ботевград

София Златица

Ловеч
Севлиево

Търново
Елена

Омуртаг

Светлен
Бяла

Кацелово

Сливен

Бургас

ВарнаШумен

Ямбол
Нова Загора

КалитиновоСтара Загора

Шейново
Карлово

Пазарджик Пловдив

Казанлък

Лозенград

Одрин

Цариград

Сан Стефано

Мидия

Чорлу

Дедеагач

Руска армия (1877 г.)
Руска армия (1878 г.)
Турска армия 
Румънска армия
Сръбска армия

Битки с участието на 
българските опълченци

Концентрация на
турски войски

Концентрация на
руски войски

Битка

Защитна линия на южния
фронт при Шипка 

Защитна линия 

Видин

Ловеч
Севлиево

Търново

Елена
О

Светл

Сли

Нова Загора

КалитиновоСтара Загора

Шейново
Карлово

Пловдив

Казанлък

Подписан е Санстефан-
ският предварителен 
договор, по силата на 
който се създава бъл-
гарската държава.

19.II.1878
(3 март по нов стил) 

Букурещ ЧернаводаЧернавода
Констанца

Чернавода

Русия обявява 
война на Осман-
ската империя.

Българското опълчение 
получава бойно знаме, дарено 
от жителите на гр. Самара. 
Поради това знамето е
наречено Самарско.

Начало на главното руско настъп-
ление. Руската армия преминава р. 
Дунав и превзема гр. Свищов.

Решаващи сражения при 
Шипка. Армията на Сюлей-
ман паша е отблъсната.

Турската
армия, обсадена в
Плевен, се предава.

Подписано е Одринското при-
мирие, с което се слага край на 
войната.

След тежък зимен преход 
на Стара планина руски вое-
нен отряд под командване-
то на ген Й. Гурко превзема 
София. Пътят към осман-
ската столица е открит.

12.IV.1877 ã.

6.V.1877 ã.

15.VI.1877 ã.

9, 10, 11.VIII.1877 ã.

28.XI.1877 ã. 19.I.1878 ã.

23.XII.1877 ã.

1 

2

3 5

6 8

7

4 

2. 2. 2
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3. Áúëãàðñêîòî îïúë÷åíèå
„…Ñ ðóñêèòå âîéñêè èäàò è äâà áàòàëüîíà áúëãàðñêà âîéñêà, êîÿ-
òî å ñúñòàâåíà îò áúëãàðè, êîèòî ñà èçáÿãàëè îò Òóðñêî â Ðó-
ñèÿ. Áúëãàðñêàòà âîéñêà ùå ñå óñòàíîâè â Ïëîåù, ãðàä â Ðóìúíèÿ, 
è êîéòî ùå áúäå Ãëàâíàòà êâàðòèðà íà ñè÷êèòå ðóñêè âîéñêè. 
Áúëãàðñêàòà âîéñêà, êîÿòî ðóñèòå íàðè÷àò ñåãà Áúëãàðñêî îïîë-
÷åíèå, ùå ñòîè â Ïëîåù è ùå ñå îáó÷àâà òàì äîòîãàçè, äîäå-
òî âúçëåçå äî ÷èñëîòî 6000, à ïîñëå, ñëåä ìèíóâàíåòî íà ðóñèòå 
ïðåç Äóíàâà, ùå ìèíå â Áúëãàðèÿ, äåòî ùå ñå óìíîæàâà äîòîëêîç, 
ùîòî, êàòî ñå îñâîáîäè Áúëãàðèÿ, äà ñëóæè çà âîéñêà íà áúäåùà-
òà ñâîáîäíà áúëãàðñêà äúðæàâà.”

Èç ïèñìî íà Äðàãàí Öàíêîâ, 
24 àïðèë 1877 ã.

• Къде се сформира Българското опълчение?

• Какви задачи са му възложени?

4. Áúëãàðñêîòî ó÷àñòèå âúâ âîéíàòà
„…âîåííèÿò êîðåñïîíäåíò Ìàêãàõàí… ïðåñòîÿ â Øèïêà îò 5 ÷. 
ñóòðèíòà äî 7 ÷. âå÷åðòà íà 12 [àâãóñò]… Òîé å âúâ âúçòîðã 
îò íàøèòå âîéíèöè, à åäíàêâî õâàëè è áúëãàðèòå. Ïðåä íåãî 
äî 1000 æèòåëè è ãàáðîâñêè ìîì÷åòà ðàçíàñÿõà ïîä ãðàäóø-
êàòà îò êóðøóìè âîäà íà íàøèòå âîéñêè è äàæå íà èíèöèà-
òîðèòå îò ÷åëíàòà âåðèãà, à ñúùî ïðåíàñÿõà ðàíåíè ñ ïúëíà 
ñàìîîòâåðæåíîñò.”

Èç ïèñìî íà ãðàô Í. Èãíàòèåâ, 14 àâãóñò 1877 ã.

• Каква помощ оказват габровци по време на сраженията?

• Определете времето и мястото на военните действия.

• Открийте в текста на документа оценките, дадени на 
българите.

5. Áúëãàðñêè âîäà÷è â îò-
ðÿäà íà ãåí. Ãóðêî, худ. Ни-
колай Н. Казарин

• Какви други задачи из-
пълняват българите по 
време на войната?

6. Âëèçàíåòî íà Âåëèêèÿ 
êíÿç Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷ â Òúðíîâî, 30 þíè 
1877 ã., худ. Николай Д. 
Дмитриев

• Влезте в ролята на во-
енен кореспондент, кой-
то отразява събитието. 
Съставете подробен план 
като опора за бъдеща увод-
на статия във вестник.

ÇÍÀÅÌ 
– Хронологическите граници на българското освобождение.
ÌÎÆÅÌ
– Да обясним защо Русия обявява война на Турция през 1877 г.
– Да проследим по картата хода на войната и да локализи-
раме местата на големите сражения.
– Да докажем, че българите не получават даром свободата 
си от Русия.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌЕ
– Паметници и названия на улици в родния край, посветени на 
Руско-турската война, и изработваме туристическа дипляна. 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

3. Áúëãàðñêîòî îïúë÷åíèå3. Áúëãàðñêîòî îïúë÷åíèå3

4. Áúëãàðñêîòî ó÷àñòèå âúâ âîéíàòà4. Áúëãàðñêîòî ó÷àñòèå âúâ âîéíàòà4

5. Áúëãàðñêè âîäà÷è â îò5. Áúëãàðñêè âîäà÷è â îò5

6. Âëèçàíåòî íà Âåëèêèÿ 6. Âëèçàíåòî íà Âåëèêèÿ 6
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ÈÄÅÈ È ÏÎËÈÒÈÊÈ 
Възраждането (XVIII – XIX в.) е епохата, през която се осъществява преходът на българското общес-
тво към Новото време. Българското възраждане е част от общоевропейския процес на модернизация, 
но се извършва в условията на изпадналата в тежка и продължителна криза Османска империя и при 
непрекъснатото съперничество между Великите сили за стопанско, политическо и културно надмо-
щие в региона на Балканите и Черноморието.

В началото на епохата се откроява градивната дейност на първите будители на нацията – Паисий 
Хилендарски и Софроний Врачански. Паисиевата „История славянобългарска“ вдъхва самочувствие 
на българите с вдъхновяващи примери от миналото и дава надежди за бъдещето. Със своята книжовна 
и политическа дейност Софроний Врачански доразвива идеите на Паисий. Очертана е главната цел – 
българската нация трябва да се стреми към своята духовна и политическа независимост.

През XVIII – XIX в. в българското общество се проявяват и разгръщат следните основни проце-
си: движение за новобългарска светска просвета и култура, църковнонационални борби, национално-
освободително движение. В своя възход модерното светско образование преминава последователно 
през взаимното и класното училище и достига до гимназиалната степен и специализираните училища. 
Просветното движение получава подкрепата на цялото общество, а учителите имат главна заслуга 
за неговия разцвет. ърковнонационалните борби също достигат до успешен край. Отвоюваната 
Екзархия е първата официално призната институция на българската нация. Ферманът от 1870 г. очер-
тава нейните географски граници. Националноосвободителното движение на българския народ се 
осъществява както по мирен, така и по революционен път. През първата половина на XIX в. българ-
ската революция изминава пътя от стихийните бунтове до първите организирани опити за въстание. 
Плановете и идеите на еорги Ст. аковски го утвърждават като безспорен основоположник на ор-
ганизираното националноосвободително движение, а идеите и дейността на Васил евски, юбен 
Каравелов и ристо Ботев отвеждат българската революция до най-големите ѝ висоти. Левски най-
точно показва пътя – всенародно въстание, и чертае целта – изграждане на модерна европейска зако-
нова държава.

прилското въстание е най-висшата проява на националноосвободителното революционно 
движение през Възраждането. То отваря пътя към Освобождението и възстановяването на българска-
та държава, постигнати в резултат на уско турската война (1877 – 1878) и намесата на Великите 
сили в Източната криза. Българският народ не получава даром свободата си. Той я извоюва с героизма 
и саможертвата си по време на Априлското въстание и с непосредственото си участие в последвалата 
война. Макар и с предварителен характер, Санстефанският договор поставя началото на новата бъл-
гарска държава.

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È:

• Кои	промени	в	областта	на	стопанския,	духовния	и	политическия	живот	на	българите	дават	
основание	Възрожденската	епоха	да	бъде	определяна	като	начало	на	Новото	време?	
• Опишете	етапите	на	движението	за	новобългарска	просвета	и	култура 	църковнонационалните	
борби	на	българите 	българската	националноосвободителна	революция.
• Изберете	по	три	личности,	свързани	с	основните	процеси	в	българското	възрожденско	общество	
през	XVIII	–	XIX	в.	Опишете	техния	принос	и	направете	заключение	за	мястото	им	в	историческата	
памет	на	българите.

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅ (XVIII – XIX Â.)
ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ È ÂÑÅÊÈÄÍÅÂÅÍ ÆÈÂÎÒ
Стопанският разцвет през Възраждането е породен от промените през Новото време и е стимулиран 
от реформите в Османската империя. Селското стопанство, занаятите и манифактурите насочват про-
дукцията си към пазара, процъфтява търговията. Стопанският подем е в основата на модернизацията 
на българското общество през епохата. Най-активни в общинското самоуправление са представите-
лите на буржоазията. Появява се и възрожденската интелигенция, която застава начело на всички 
просветни и културни начинания. Българската нация привлича вниманието на външния свят.

В живота на българите през Възраждането съжителстват по оригинален начин традициите и 
белезите на новото, дошли вследствие на влиянията от модерна Европа. Възникналите през епохата 
нови празници са израз и символ на формиращата се българска нация.

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È:

• Обяснете	връзката	между	стопанските	промени	в	българските	земи	и	стремежите	на	българи-
те	към	политическо	освобождение.
• Как	стопанското	развитие	променя	живота	на	възрожденските	българи?
• Обяснете	значението	на	понятията	„модернизация“,	„интелигенция“,	„нация“.
• Посочете	примери	за	„европеизация“	на	всекидневния	живот	на	хората.

ÊÓËÒÓÐÀ È ÊÓËÒÓÐÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ
Българската култура през Възраждането постига своя разцвет благодарение на оригиналното съчета-
ване на традициите с модерните европейски влияния. Тя формира духовния облик на нацията. Поста-
вя се началото на новата българска литература и изкуства.

ÁÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È:

• Какво	е	влиянието	на	европейската	култура	върху	духовния	живот	на	българите?
• Посочете	имена	на	възрожденски	творци	и	оценете	техния	принос	за	културното	израстване	на	
българската	нация.	

ÄÀ ÑÚÑÒÀÂÈÌ ÏÈÑÌÅÍ ÒÅÊÑÒ
Какво е историческото значение на Българската екзархия?

Опорни въпроси:
1. Кои са причините за българо-гръцкия църковен спор? 
2. Кои са първите прояви на движението за смяна на гръцките владици?
3. Кои са водачите на борбата за независима Църква? 
4. Кой град става център на църковните борби?
5. Какви са българските искания пред Високата порта?
6. Коя е най-ярката изява на стремежа за църковна независимост?
7. Кога е създадена Българската екзархия? 
8. Кой е първият български екзарх?
9. Защо създаването на Екзархията е толкова важно за българите? 



55

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅ (XVIII – XIX Â.)
ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎË

1. Ïîñî÷åòå âÿðíîòî  òâúðäåíèå. 

А) През епохата на Възраждането се извършва преходът от Средновековието към Новото 
време.
Б) Българското възраждане съвпада по време с Европейския ренесанс.
В) Българското възраждане започва в началото на ХVІ в.
Г) През епохата на Възраждането в българските земи се извършва преходът от Античността 
към Средновековието.

2. Êîÿ å ïúðâàòà ïå÷àòíà êíèãà íà íîâîáúëãàðñêè åçèê?

А) „История славянобългарска“
Б) „Неделник“
В) „Любословие“
Г) „Дунавски лебед“

3. Ïúðâàòà ôàáðèêà â áúëãàðñêèòå çåìè å îòêðèòà: 

А) през 1815 г. в Свищов
Б) през 1815 г. в Сливен
В) през 1834 г. в Сливен
Г) през 1835 г. в Габрово

4. Êîé îò ïðåäñòàâåíèòå àðõèòåêòóðíè îáåêòè å äåëî íà ìàéñòîð Êîëþ Ôè÷åòî?

А)                                       Б)                             В)                                               Г)

5. Ïîñî÷åòå èìåòî íà âñÿêà îò ïðåäñòàâåíèòå èñòîðè÷åñêè ëè÷íîñòè.
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6. Ïîñî÷åòå êîå ïîíÿòèå íà êîå îïðåäåëåíèå ñúîòâåòñòâà.

7. Íà êîãî ïðèíàäëåæè èäåÿòà çà ñúçäàâàíå íà ìðåæà îò êîìèòåòè, êîèòî äà ïîäãîòâÿò 
ðåâîëþöèÿ âúòðå â ñòðàíàòà?

А) Софроний Врачански
Б) Георги Раковски
В) Васил Левски
Г) Христо Ботев

8. Êîå îò ïîñî÷åíèòå ñúáèòèÿ å ñòàíàëî íàé-ðàíî?

А) издаване на султански ферман за учредяване на Българската екзархия
Б) боевете на Шипка по време на Освободителната руско-турска война
В) създаване на Първата българска легия в Белград 
Г) откриване на взаимното училище в Габрово

9. Êîå å îñíîâíîòî ñðåäñòâî çà áîðáà ñðåùó ïîðîáèòåëèòå ñïîðåä äîêóìåíòà?

„Ñ åäíà îáùà ðåâîëþöèÿ äà ñå íàïðàâè êîðåííî ïðåîáðàçóâàíå íà ñåãàøíàòà äúðæàâíà äåñïîòñêî-
òèðàíñêà ñèñòåìà è äà ñå çàìåíè ñ äåìîêðàòñêà ðåïóáëèêà (íàðîäíî óïðàâëåíèå).” 

Èç „Íàðåäà íà ðàáîòíèöèòå çà îñâîáîæäåíèåòî íà áúëãàðñêèÿ íàðîä”, 1871 ã.

10. Ïðîó÷åòå êàðòàòà è ïîñî÷åòå:

А) нация 1. Съвкупността от промени във всички области на живота на 
хората

Б) модернизация 2. Независима православна Църква, начело с екзарх

В) екзархия 3. Голяма общност от хора, която живее на обща територия, има 
общ език и притежава съзнание за еднаква историческа и културна 
принадлежност

Видин
Калафат

Лом
Козлодуй

Плевен

Чипровски
манастир

Троянски
манастир

Дряновски
манастир

Бенковски

Бачковски
манастир

Оряхово Никопол
Свищов

Бяла

Бяла черква

Мусина
ВишовградЛовеч

Севлиево

Михалци
Горна Оряховица

Търново
Дряново
Трявна

Габрово

КазанлъкКалофер

Ново село
Троян

Тетевен

Клисура

Стрелча

Копривщица

Панагюрище
20.04.1876 г.

ПазарджикБелово

Благоевград

Разлог

Банско

Разловци

Пещера

Батак

Перущица
Асеновград

Пловдив
Чирпан

Хасково

Марица

Кърджали 

Стара Загора
Нова Загора

Бояджик
Ямбол

Сливен Карнобат

Жеравна
Котел

Бургас

Варна

Балчик

Добрич

Завет

Тутракан

Олтеница

Силистра

Констанца

Чернавода

Брацигово

 Церово

Мухово
Поибрене

Мечка

Златица

Етрополе
Ботевград

Врачеш

София

Реброво

Враца
Берковица

Монтана

Чипровци

РусеТурну Мъгуреле

Разград

Гюргeво

Априлово Шумен

Омуртаг

Четата на Христо Ботев

Район на въстани-чески действияЦентър на революционен окръг 
Граници и номера на революционен окръг 

Четата на Сидер Грънчаров
Четата на Таньо Стоянов
Четата на Цанко Дюстабанов
Четата на Георги Бенковски
Четата на Стоил Войвода
Четата на Димитър Попгеоргиев

ОООООООООООООООООООО ССССССССССССССССССССССССССССССССС ММММММММММММММММММММММММММММММММММ ААААААААААААА ННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННБаБа

АсенАсен Садад
К
А

И
венвен ММММММММ

внавна П
Е

Р
И

Яобричбрич

а) града, в който е взето реше-
ние за организиране на въоръ-
жено въстание в българските 
земи през 1876 г.; 
б) населеното място, в което 
на 20 април 1876 г. Тодор Каб-
лешков написва „Кървавото 
писмо“; 
в) населеното място, където 
четата на Христо Ботев сли-
за на българския бряг от кораба 
„Радецки“.



ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ 
ÄÎ ÊÐÀß ÍÀ ÂÒÎÐÀÒÀ 
ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ
ÄÎ ÊÐÀß ÍÀ ÂÒÎÐÀÒÀ 
ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ
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ÌÈÐÚÒ
На 19 януари 1878 г. Руско-турската война завършва с примирие, 
подписано в Одрин. За пръв път след 1396 г. в официален междуна-
роден документ се записва правото на българите да се самоуправ-
ляват в територията, определена от Цариградската конференция. 
На 19 февруари (3 март) 1878 г. се подписва Санстефанският пред-
варителен договор между Руската и Османската империя. Той 
очер тава границите на България, които обхващат всички земи, в 
които българите са мнозинство – Мизия, Тракия и Македония. (2)
През лятото в Берлин се свиква международен конгрес на Вели-
ките сили (1), завършил с договор, подписан на 1 юли 1878 г. След 
края на XIV в. на европейската карта отново се появява българската 
държава (2), която се превръща в политически фактор с междуна-
родно признати граници. 

ÂÚÇÍÈÊÂÀÍÅ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÂÚÏÐÎÑ
Великите сили се договарят за новите политически граници на 
държавите в Югоизточна Европа. Земите, населени с българи, 
са разпокъсани и поставени в различни политически условия. 
На север от Балкана се изгражда автономно Княжество Бълга-
рия. То има територия 62 777 кв. км и население 2 007 000 души. 
Според договора страната е васална на султана, но има право на 
свой владетел, народно събрание, армия и администрация. (3) На 
юг от Балкана се създава автономна област под името Източна 
Румелия с територия 35 901 кв. км и население 815 946  души. 
Тя е поставена под политическата и военната власт на султана, 
но с административна автономия. (3) Начело на управ лението 
стои генерал-губернатор (главен управител) християнин, наз-
начаван за 5 години от султана в съгласие с Великите сили. 
Султанът получава правото да разположи войски по границата 
с Източна Румелия. За да не се допусне това, в областта се 
организират въоръжени „гимнастически дружества“. (5) Бъл-
гарите в Македония и Тракия остават в рамките на Османската 
империя. Северна Добруджа преминава в Румъния, а районът 
на Ниш, Пирот и Враня, или т.нар. Западни покрайнини, е да-
ден на Сърбия. (2) 

Така общото духовно пространство на българската нация, 
създадена в борбите за църковна самостоятелност, е разпокъсано 
на пет части. Краят на духовното, образователното и стопанското 
единство на нацията поставя началото на Българския национа-
лен въпрос. (4) 

1. Äåòàéë îò êàðòèíàòà 
„Áåðëèíñêèÿò êîíãðåñ”, худ. 
Антон фон Вернер, 1881 г.

• Посочете представи-
телите на кои Велики сили 
е поставил в центъра на 
картината художникът.
Бихте ли го коригирали? 
Аргументирайте се.

Àäìèíèñòðàòèâíà àâòîíî-
ìèÿ – ограничено самоуправ-
ление на Източна Румелия 
под контрола на султана
Áåæàíöè – лица, напуснали 
своите родни места под на-
тиска на чужда власт и пре-
селили се в друга държава
Áúëãàðñêè íàöèîíàëåí âúï-
ðîñ – основен проблем пред 
българите, насочен към въз-
становяване на разкъсано-
то духовно и етническо 
единство, оформено през 
Възраждането

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂßÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ 
ÄÚÐÆÀÂÍÎÑÒ 

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	 Как	 българската	 държава	 заема	
своето	място	на	международната	 сцена?	Какви	 са	 условията,	
поставени	от	международните	договори?	Защо	възниква	Българ-
ският	национален	въпрос?

I I 

13

1. Äåòàéë îò êàðòèíàòà 1
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ÑÚÏÐÎÒÈÂÀ ÑÐÅÙÓ ÐÅØÅÍÈßÒÀ ÍÀ ÁÅÐËÈÍÑÊÈß ÄÎÃÎÂÎÐ
Населението на Македония, Тракия и Добруджа напразно протестира 
пред Великите сили. Създава се нова революционна мрежа – комите-
тите „Единство“, които продължават традициите на организацията 
на Васил Левски. На 5 октомври 1878 г. избухва въстание в района 
на Кресна и Разлог. Под ръководството на войводите Стоил Карасто-
илов, Димитър Беровски и митрополит Натанаил Охридски за един 
месец са освободени селищата по долините на Струма и Места. От-
делни четнически акции продължават до пролетта на 1879 г. Потуша-
ването на въстанието води до първия поток бежанци към свободна 
България.

Санстефански договор:

Берлински договор:

Граници на България

Територии, дадени на Турция

Територии, дадени на Сърбия

Северна Добруджа,
дадена на Румъния

2. Ãðàíèöè íà Áúëãàðèÿ 
ñïîðåä Ñàíñòåôàíñêèÿ è 
Áåðëèíñêèÿ äîãîâîð

• Опишете границите 
на България според дого-
вора от Сан Стефано. Кои 
територии са дадени на 
съседните държави?

• Използвайте данните 
от картата, за да пред-
ставите решенията на 
конгреса в Берлин, свърза-
ни с българската държавна 
територия. 

„×ë. 6. Áúëãàðèÿ ñå èçäèãà â àâòîíîìíî, ïîäàííî [ïëàùàùî 
äàíúê] Êíÿæåñòâî, ñ õðèñòèÿíñêî ïðàâèòåëñòâî è íàðîäíà ìè-
ëèöèÿ.”

Èç Ñàíñòåôàíñêèÿ äîãîâîð

„×ë. 1. Áúëãàðèÿ ñå ñúçäàâà â ñàìîñòîÿòåëíî òðèáóòàðíî [ïëàùà-
ùî äàíúê] êíÿæåñòâî ïîä âúðõîâíàòà âëàñò íà Í.Â. ñóëòàíà. Òî 
ùå èìà õðèñòèÿíñêî ïðàâèòåëñòâî è íàðîäíà âîéñêà (ìèëèöèÿ).
×ë. 7. Íà þã îò Áàëêàíà ñå îáðàçóâà åäíà ïðîâèíöèÿ, êîÿòî 
âçèìà èìåòî Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ è îñòàâà ïîä ïðÿêàòà ïîëèòè-
÷åñêà è âîåííà âëàñò íà Í.Â. ñóëòàíà, ïðè óñëîâèÿòà íà ïúëíà 
àäìèíèñòðàòèâíà àâòîíîìèÿ.”

Èç Áåðëèíñêèÿ äîãîâîð

Благодарение	на	националната	революция,	войната	и	мирните	
договори	 българският	 народ	 получава	 правото	 на	 самостоя-
телна	 държавност	 и	 демократично	 самоуправление.	 Реше-
нията	 на	 Великите	 сили	 водят	 до	 разпокъсване	 на	 нацията.	
Идеята	за	обединението	в	една	обща	държава	става	основна	
задача	на	българите	през	следващите	десетилетия.

• Коя ключова дума опис-
ва бъдещото управление 
на държавата? 

• Кои елементи на управ-
лението на държавата са 
предписани от междуна-
родните договори? 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

2. Ãðàíèöè íà Áúëãàðèÿ 2. Ãðàíèöè íà Áúëãàðèÿ 2

3
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4. „Ìèçèÿ, Òðàêèÿ è Ìà-
êåäîíèÿ, ðàçäåëåíè îò 
Áåðëèíñêèÿ êîíãðåñ”, ëè-
òîãðàôèÿ, худ. Николай 
Павлович 

• С кое понятие от реч-
ника бихте заменили заг-
лавието на литография-
та, избрано от Николай 
Павлович? Кои елементи 
от из ображението бихте 
използвали за доказател-
ство? 

5. „Îùå íà 6 íîåìâðè, êîãàòî ñòàðèÿò Òîòëåáåí ïðîèçâåäå â 
Ïëîâäèâ åäèí ïàðàä, íà êîéòî äåôèëèðàõà çàåäíî ñ ìëàäèòå 
âîéíèöè è ãèìíàñòè÷åñêèòå äðóæåñòâà, åâðîïåéñêèòå äåëåãà-
òè, êîèòî ïðèñúñòâóâàõà íà òîâà âîåííî òúðæåñòâî è âèäÿõà 
åíòóñèàçìà íà íàñåëåíèåòî, ïèñàõà íà ïðàâèòåëñòâàòà ñè, ÷å 
òóðöèòå íå ùå ìîãàò äà âëÿçàò â îáëàñòòà áåç êðúâîïðîëè-
òèå.”

Ñèìåîí Ðàäåâ, „Ñòðîèòåëè íà ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ”

• Каква роля според автора на документа играят гимнас-
тическите дружества в Източна Румелия?

Ïå÷àò íà Öåíòðàëíîòî 
íàñòîÿòåëñòâî íà ãèì-
íàñòè÷åñêèòå äðóæåñòâà 
â Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ

ÇÍÀÅÌ 
– Кога и по какъв начин българската държава заема своето място в семейството на евро-
пейските държави.
– Каква съпротива оказват българите срещу Берлинския договор.
ÌÎÆÅÌ 
– Да сравним на картата границите на България според Санстефанския и Берлинския дого-
вор.
– Да обясним защо възниква Българският национален въпрос.
– Да сравним позициите на Великите сили за бъдещата българска държава според решения-
та на Цариградската конференция и на международните договори от 1878 г.
– От позицията на български граждани да оценим днес решенията на Берлинския конгрес и 
да посочим техните положителни и отрицателни страни.

Ñèìåîí Ðàäåâ, „Ñòðîèòåëè íà ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ”

гимн

Ñèìåîí Ðàäåâ, „Ñòðîèòåëè íà ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ”Ñèìåîí Ðàäåâ, „Ñòðîèòåëè íà ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ”

гимнас-

евро-

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4. 4. 4

5.5.5

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ
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ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÐÓÑÊÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
По време на Руско-турската война към действащата руска ар-
мия се създава специална Гражданска канцелария, която има 
задача да изгради местната власт в освободените земи. На 4 
юли 1877 г. в Свищов тържествено се въвежда първото граж-
данско управ ление начело с Найден Геров и помощник Марко 
Балабанов. В освободените територии се изгражда админис-
трация, в която са привлечени голям брой българи. На прове-
дения след войната Берлински конгрес Великите сили възлагат 
на руската окупационна власт изграждането на институциите 
на новата държава.

От 8 май 1878 г. управлението на всички свободни земи 
се поема от руския императорски комисар княз Александър 
Дондуков-Корсаков. (1) Той създава специален Съвет, кой-
то да сформира новите институции. Една от тях е Отделът за 
народно просвещение, ръководен от българина проф. Марин 
Дринов. Избират се и се назначават нови органи на местното 
самоуправ ление, създават се съдилища, възстановява се учи-
лищната система, сформирана е българската войска и е откри-
то военно училище. Така се поставят основите на новата дър-
жавност. (2)

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÍÎÒÎ ÍÀÐÎÄÍÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ
Според Берлинския договор едно събрание от нотабили	 (пър-
венци или знатни хора), свикано в старата столица Търново, 
трябва да приеме основния закон на страната (Органически ус-
тав). Събранието е открито на 10 февруари 1879 г. В него взи-
мат участие 230 депутати (5) под председателството на бившия 
екзарх – митрополит Антим Видински. (3) Главните въпроси 
пред участниците са два: как да се протестира срещу Берлин-
ския договор и какъв основен закон да се приеме. След дълги 
дебати е изработен протестен мемоар към държавите, подписа-
ли Берлинския договор. Създадена е специална комисия, която 
трябва да разгледа предложения от Русия проект за основен за-
кон. Комисията изработва своя доклад (Рапорт) до събранието, 
в който предлага конституцията да бъде с „дух на умерен кон-
серватизъм“. 

ËÈÁÅÐÀËÈ È ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈ
Споровете около Рапорта разделят депутатите на две групи – ли-
берали и консерватори. Либералите, водени от Петко Каравелов, 

1. Êíÿç Àëåêñàíäúð Äîíäó-
êîâ-Êîðñàêîâ (1820 – 1893)
Ðóñêè àðèñòîêðàò è ãåíåðàë. 
Ó÷àñòâà âúâ âîéíàòà ìåæäó 
Ðóñèÿ è Òóðöèÿ (1877 – 1878) 
êàòî êîìàíäèð íà ò.íàð. Ðó-
ñåíñêè îòðÿä. 
Ñïîðåä ÷ë. 6 íà Áåðëèíñêèÿ 
äîãîâîð „Âðåìåííîòî óïðàâ-
ëåíèå íà Áúëãàðèÿ ùå ñå ðú-
êîâîäè äî èçðàáîòâàíåòî íà 
Îðãàíè÷åñêèÿ óñòàâ îò èìïå-
ðàòîðñêè ðóñêè êîìèñàð”.

• Може ли да се постави 
знак за равенство между 
„императорски комисар“ и 
„български владетел“? Аргу-
ментирайте се.

Äúðæàâíè èíñòèòóöèè –
органите на властта и 
управлението, които осигу-
ряват функционирането на 
държавата 
Îêóïàöèÿ – задържане на 
територия и контрол върху 
нея 

ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ÊÍßÆÅÑÒÂÎ ÁÚËÃÀÐÈß

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	са	изградени	основите	на	бъл-
гарската	 държавност?	 Каква	 е	 ролята	 на	 Временното	 руско	
управление?	Какъв	политически	модел	за	своето	бъдеще	избира	
България?	

II

14

1. Êíÿç Àëåêñàíäúð Äîíäó1

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ
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Драган Цанков и Петко Р. Славейков, настояват за по-демократич-
но управление. Консерваторите, обединени около д-р Константин 
Стоилов, Димитър Греков и Григор Начович, настояват за по-цен-
трализирана власт със силен княз. (3) И двете групи обясняват 
идеите си с интереса на народа. Основното противоречие е дали 
в народното събрание да има втора камара (сенат) и какви да са 
правата на гражданите. Либералното мнозинство налага своите 
идеи. (6) На 16 април 1879 г. е подписан основният закон, който 
депутатите наричат конституция, каквато имат независимите дър-
жави. (7) На 17 април 1879 г. Първото Велико народно събрание 
избира за княз немския принц Александър Батенберг. С неговия 
избор започва самостоятелният живот на страната. (4)

С	помощта	на	Временното	руско	 управление	 се	 създават	ос-
новните	 институции	 на	 възстановената	 българска	 държава.	
Натрупват	 знания	 и	 управленски	 опит	 първите	 чиновници	 в	
институциите.	Приетата	в	Търново	конституция	начертава	
пътя	за	изграждането	на	Княжество	България	като	модерна	
демократична	държава.

2. „…Íà ñåãàøíî âðåìå íà 
îáùåñòâåíèòå è äúðæàâ-
íè ñëóæáè âå÷å ñå íàìèðàò 
äî 2000 ìåñòíè æèòåëè, 
îò êîèòî 768 ñà íàçíà÷åíè 
îò óïðàâëåíèåòî è 1353 ñà 
èçáðàíè îò íàðîäà… Ïðè 
òîâà òðÿáâà äà ñå îòáåëå-
æè, ÷å ñúäåáíèÿò è ó÷åáíè-
ÿò êëîíîâå ñå íàìèðàò èç-
öÿëî â ðúöåòå íà ìåñòíèòå. 
Â àäìèíèñòðàöèÿòà ìåñò-
íèÿò åëåìåíò äîñòèãà 8%.”
Èç „Çàïèñêà çà äåéíîñòòà  

íà Âðåìåííîòî ðóñêî 
óïðàâ ëåíèå â Áúëãàðèÿ”, 

ïðî÷åòåíà îò Ì. Äðèíîâ  
ïðåä Ó÷ðåäèòåëíîòî ñúá-

ðàíèå â Òúðíîâî íà
14 ìàðò 1879 ã.

• Каква допълнителна ин-
формация за дейността на 
Съвета, създаден от княз 
Дондуков-Корсаков, дава 
доку ментът?

• Кои области от управ-
лението на държавата са 
поверени изцяло на бълга-
рите? Помислете защо. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

3. Òúðíîâñêèòå ó÷ðåäè-
òåëè (Музей „Възраждане 
и Учредително събрание“, 
гр. Велико Търново)

• Защо според вас порт-
ретът на Антим Видински 
е поставен в центъра и е 
по-голям от останалите? 

• Ако вие имате зада-
ча да създадете музейна 
експозиция за първите уч-
редители, по какъв начин 
бихте подредили паното с 
портретите им?

2.2.2

3. 3

Ê. Ñòîèëîâ Ä. Ãðåêîâ

Ãð. Íà÷îâè÷

Äð. Öàíêîâ Ï. Ñëàâåéêîâ

Ï. Êàðàâåëîâ

Êíÿç Àëåêñàíäúð I Áàòåíáåðã
Ðîäåí íà 5 àïðèë 1857 ã. Âòîðè ñèí íà 
ãåðìàíñêèÿ ïðèíö Àëåêñàíäúð ôîí Õåñåí 
è ïëåìåííèê íà ðóñêàòà èìïåðàòðèöà. 
Çàâúðøâà âèñøå îáðàçîâàíèå â Äðåçäåí 
è âîåííî ó÷èëèùå â ãð. Êàñåë. Áúëãàðñêè 
êíÿç îò  17 àïðèë 1879 äî 25 àâãóñò 1886 ã.
Ó÷àñòâà â Ðóñêî-òóðñêàòà âîéíà (1877  – 
1878). Óìèðà íà 23 àâãóñò 1893 ã.

4

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ
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• Опишете състава на 
Учредителното събрание 
спо ред показателите в 
таблицата и данните.

• По какви критерии са 
избрани депутатите?

• Защо според вас депу-
татите не са само от Кня-
жество България? 

5. „×ë. 4. Áúëãàðñêîòî êíÿæåñòâî å ìîíàðõèÿ, íàñëåäñòâåíà è 
êîíñòèòóöèîííà, ñ íàðîäíî ïðåäñòàâèòåëñòâî.
×ë. 9. Çàêîíîäàòåëíàòà âëàñò ïðèíàäëåæè íà êíÿçà è íà íà-
ðîäíîòî ïðåäñòàâèòåëñòâî.
×ë. 44. Íè åäèí çàêîí íå ìîæå äà èçäàäå, èçìåíè è îòìåíè, äîêëå 
òîé ïî-íàïðåä íå ñå îáñúäè è ïðèåìå îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.
×ë. 73. Íèêîé íå ìîæå äà áúäå íàêàçàí áåç ïðèñúäà îò íàäëåæ-
íèé ñúä.
×ë. 148. Âúðõîâíèòå ïðàâèòåëñòâåíè óðåäáè ñà: 1) Ìèíèñòåð-
ñêèé ñúâåò. 2) Ìèíèñòåðñòâàòà.”

Èç Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ, 1878 ã.

• Каква форма на държавно управление утвърждава кон-
ституцията? 

• Кои са основните власти в държавата? Между кои ин-
ституции са разпределени? Представете ги със схема в 
тет радките си.

6. Êîíñòèòóöèÿ íà
Êíÿæåñòâî Áúëãàðèÿ
Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ 
å íå ñàìî ïúðâèÿò, íî è íàé-
äúëãî ïðîñúùåñòâóâàë îñíî-
âåí çàêîí íà ñòðàíàòà. Òÿ îñ-
òàâà â ñèëà ÷àê äî 4 äåêåìâðè 
1947 ã. Èçìåíåíèÿ è ïîï ðàâêè 
ñà ïðàâåíè äâà ïúòè – ïðåç 
1893 è 1911 ã. 

• Пресметнете колко го-
дини действа Търновската 
конституция.

ÇÍÀÅÌ 
– Каква е ролята на Временното руско управление за изгражда-
не на административната уредба на държавата.
– Как е изработен основният закон на Княжество България.
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним защо Първото народно събрание е свикано в 
Търново.
– Защо депутатите наричат приетия основен закон вместо 
Органически устав – конституция.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Кои от търновските учредители са активни участници 
във възрожденските процеси.
– Има ли участници в Учредителното събрание от родния 
ни край.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

Íà÷èí íà
èçáîð

Áðîé Åòíè÷åñêè 
ñúñòàâ

Áðîé Ãåîãðàôñêè 
ðåãèîí

Áðîé

Пряко
избрани

89 Българи 214 Княжество 
България

189

По право 117 Турци 12 Източна
Румелия

19

Назначени 
от княз
Дондуков

24 Гърци 3 Македония 8

Îáùî 230 Евреи 1 Бесарабия 11

4. Ñúñòàâ íà Ó÷ðåäèòåëíîòî ñúáðàíèå4. Ñúñòàâ íà Ó÷ðåäèòåëíîòî ñúáðàíèå5

5. „5. „6

6. Êîíñòèòóöèÿ íà6. Êîíñòèòóöèÿ íà7

Íà÷èí íà
èçáîð

Пряко
избрани

По

Назначени
от
Дондуков

Îáùî 230
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
ÒÚÐÍÎÂÑÊÈÒÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÈ – ÑÒÐÎÈÒÅËÈ ÍÀ ÌÎÄÅÐÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß

Създаването	на	основния	закон	на	една	държава	е	отговорна	задача,	тъй	като	конституцията	оп-
ределя	пътя	за	бъдещото	развитие	на	обществото.	Според	историците	Търновската	конституция	
е	свидетелство	за	политическата	зрялост	на	депутатите	в	Учредителното	събрание.
Нека	се	върнем	назад	във	времето,	за	да	съпреживеем	с	участниците	в	първия	български	парламент	
изработването	на	основния	закон	на	Българското	княжество.	
Основните въпроси, на които ще търсим отговор, са:
Какви са основните разлики между идеите на либералите и консерваторите?
Какъв модел на държавно устройство създават първостроителите на модерна България?
Какви основни права и свободи се гарантират на българските граждани?
Кои ценности на епохата откривате въплътени в Конституцията? Актуални ли са днес?

озициите на либерали и консерватори в чредителното събрание

ËÈÁÅÐÀËÈ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈ

етко Славейков за Сената
„Аз	никак	не	мога	да	престана	на	мнението,	че	
Сенатът	ще	може	да	пази	равновесието	между	
княза	и	Народното	събрание.	Напротив,	аз	мога	
да	кажа,	че	той	ще	състави	противовесие	на	на-
родните	желания.“

„Искате	ли	правителство	силно	и	крепко,	какво-
то	трябва	да	бъде	всяко	правителство,	поста-
вете	народа	в	прями	отношения	с	него.“

Из апорт на комисията
„Комисията,	като	обсъди	сериозно	положе-
нието	и	нуждите	на	народа	ни,	като	взе	във	
внимание…,	че	преходът	от	робството	към	
самоуправлението	трябва	 да	 бъде	 постепе-
нен…,	се	убеди,	че	е	неизбежно	нужно	щото	
в	 нашата	 Конституция	 да	 вее	 един	 дух	 на	
ра	зумен	консерватизъм	и	нашето	правител-
ство	да	бъде	силно	и	крепко.“

одор Икономов за Сената
„Настанени	в	Сената	умни,	благонамерени	и	
честни	люде,	тий	ще	обсъждат	законопро-
ектите	както	на	Народното	събрание,	така	
и	на	правителството	с	поголямо	хладнокръ-
вие,	ще	показват	правото	и	основателното	
в	тях,	ще	приемат	доброто	и	ще	отхвърлят	
онова,	което	може	да	бъде	вредно	или	несвое-
временно	за	нашето	отечество.“

ригор Начович за избора на депутати
Парламентът	трябва	да	се	състои	от	хора,	
„които	са	имали	лозя,	чифлици,	от	хора,	кои-
то	са	търгували,	които	са	ходили	в	чужбина	
не	на	разходка,	но	да	купуват	и	продават,	от	
хора,	които	са	водили	банки	и	знаят	техния	
механизъм.“

Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè – упражнявайки пра-
вото си на глас, гражданите избират свои 
представители в законодателния орган на дър-
жавата
Ïîëèòè÷åñêà ïàðòèÿ – политическа органи-
зация на лица, обединени от общи интереси и 
идеи за управлението на страната
Ãðàæäàíñêè ïðàâà – групови права, отдадени 
от държавата на нейните граждани и гаранти-
рани от законите
Çàêîíè – правила, създадени от държавата и 
задължителни за всички граждани и институ-
ции в държавата
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равата на българските граждани според Конституцията

ържавно устройство на Княжество България според
ърновската конституция,  г.

Князолитическа система
демокрация

С ЕБН  В С
Осъществява се от съди-
лища.

И НИ Е Н  В С
инистерски съвет (правителство)

Осъществява вътрешната и външната 
политика на държавата.
Ръководи бюджета, държавната адми-
нистрация, има законодателна иници-
атива заедно с Княза.
Отговорност пред Княза (политичес-
ка), Народното събрание (парламен-
тарна) и пред съда

орма на управление
монархия

Върховен представител и глава на държавата, наследява властта по мъжка линия.

Обикновено НС 
Еднокамарен парламент
Изработва и приема законите.
Обсъжда и приема бюджета на 
държавата.
Парламентарен контрол над ми-
нистрите

Велико НС 
Избор на държавен глава 
или Регентство
Промени на Конститу-
цията и държавните гра-
ници

И БИ Е И
Всеобщо, равно и пряко избирателно право и тайно гласуване
Всички български граждани, навършили 21 г. и нелишени от граждански и политически права

57.	Всичките	български	поданици	са	равни	пред	закона.	Разделение	на	съсловия	в	България	не	се	допуща.
61.	Никой	в	Българското	Княжество	не	може	ни	да	купува,	нито	да	продава	человечески	същества.	Всеки	
роб,	от	какъвто	и	да	било	пол,	вяра	и	народност,	става	свободен,	щом	стъпи	на	българска	територия.
67.	Правата	на	собствеността	са	неприкосновени.
78.	Първоначалното	учение	е	безплатно	и	задължително	за	всички	поданици	на	Българското	Княжество.
79.	Печатът	е	свободен.	Никаква	цензура	не	се	допуща.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀ ÇÀÄÀ×À
Дискутирайте оценката на историците, че Търновската конституция е свидетелство за политическата 
зрялост на депутатите в Учредителното събрание.
За целта оформете три екипа – „оптимисти“ (либерали), „песимисти“ (консерватори) и специална 
група „експерти“ (неутрални, наши съвременници), които имат „последната дума“. 

1. Обсъдете в рамките на групата предложените документи. 
2. Формулирайте своя позиция, като обърнете внимание по кои въпроси имате различие и по кои спо-
деляте едно и също мнение.
3. Използвайте като опори подпомагащите въпроси.
4. Съставете списък от аргументи, за да подкрепите или оспорите оценката на учените историци.

КОНО Е Н  В С
Народно събрание (парламент)
Народни представители над 30-го-
дишна възраст
3-годишен мандат
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ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ ÈÇÒÎ×ÍÀ ÐÓÌÅËÈß
На 15 май 1879 г. в Пловдив пристига първият генерал-губерна-
тор на Източна Румелия – Александър Богориди. (1) Така започ-
ва самостоятелният политически живот на областта. Основният 
проблем е да се докаже нейният български характер. Проведените 
избори за Областно събрание и местни органи на власт доказват 
категорично, че българите са мнозинство. (3) На 22 октомври 1879 г. 
се открива Първото областно събрание, което започва усилена дей-
ност за изграждане на модерна система за управление. Създават се 
две партии – Либерална и Народна (Консервативна). 

ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅÒÎ
Местното население възприема областта като временен проект. 
Още през 1880 г. се създава първият комитет, който има за цел 
да подготви съединение с Княжеството. Предприети са и пър-
вите дипломатически сондажи пред Великите сили за тяхното 
отношение към възможно нарушаване на Берлинския договор. 
Съединистката идея постепенно печели все повече привържени-
ци. На 10 февруари 1885 г. се създава Българският таен центра-
лен революционен комитет (БТЦРК). (4) Начело застава Захари 
Стоянов, който започва да издава в. „Борба“. Създава се коми-
тетска мрежа, която обхваща цялата област. (2) В движението се 
включват и военните части на Румелия начело с майор Данаил 
Николаев. Комитетът съгласува действията си и с управляващи-
те в София. На 5 срещу 6 септември 1885 г. военните отряди 
и създадените революционни чети овладяват Пловдив. Те арес-
туват генерал-губернатора Гаврил Кръстевич, който заема този 
пост от 1884 г. Обявено е Съединението на Източна Румелия с 
Княжество България. Съставеното Временно правителство на-
чело с д-р Георги Странски се обръща към княз Александър I 
Български да поеме управлението на обединеното отечество. На 
9 септември той е посрещнат тържествено в Пловдив. (5)

ÇÀÙÈÒÀÒÀ
Съединението води до остра дипломатическа криза. Съседни-
те държави и част от Великите сили искат възстановяване на 
старото положение. Русия се обявява срещу Съединението и из-
тегля своите офицери, с което нанася удар на младата българ-
ска армия. На 2 ноември 1885 г. сръбският крал Милан обявява 
война на България под предлог, че защитава международното 
право. Българската армия, която предварително е мобилизира-

ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÊÍßÆÅÑÒÂÎ ÁÚËÃÀÐÈß
È ÈÇÒÎ×ÍÀ ÐÓÌÅËÈß

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	е	подготвено	и	организирано	Съ-
единението?	Каква	е	позицията	на	Великите	сили?	Как	българите	
успяват	за	защитят	своето	свято	дело?	Какво	е	значението	на	
Съединението?

15

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Àëåêñàíäúð (Àëåêî) 
Áîãîðèäè (1823 – 1910)
Ðîäåí å â Êîòåë, ñèí íà êíÿç 
Ñòåôàí Áîãîðèäè, ïðàâíóê 
íà Ñîôðîíèé Âðà÷àíñêè. Çà-
âúðøâà Âåëèêàòà íàöèîíàë-
íà øêîëà â Öàðèãðàä, ó÷è â 
Ïàðèæ, ñëåäâà äúðæàâíî 
ïðàâî â Áåðëèí. Çàåìà âèñ-
øè äúðæàâíè è äèïëîìà-
òè÷åñêè ïîñòîâå â Îñìàí-
ñêàòà èìïåðèÿ. ×ëåí íà 
Äúðæàâíèÿ ñúâåò, ìèíèñ-
òúð, ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð íà 
î. Ñàìîñ, ïîñëàíèê â Àíãëèÿ 
è Àâñòðî-Óíãàðèÿ.

• Какви аргументи бих-
те посочили в подкрепа на 
избора на Алеко Богориди 
за управител на Източна 
Румелия?

1. Àëåêñàíäúð (Àëåêî) 1. Àëåêñàíäúð (Àëåêî) 1

I I 
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Плевен

Ловеч
Враца

Драгоман

Белоградчик

Княжевац

КулаЗайчар

НеготинСРЪБСКА
ТИМОШКА

АРМИЯ

СРЪБСКА
НИШАВСКА

АРМИЯ

Лом

Свищов

Русе

Тутракан
Силистра

Добрич

Каварна

Варна
Провадия

Шумен

Разград

Търново

Карнобат

Айтос
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2.XI.1885

НИШАВСКАНИШАВСКА

БТЦК

район на съсредоточаване на
български военни отряди

Сърбия обявява война на България

район на съсредоточаване на
сръбска войска

българска войска сръбска войска

придвижване на български
доброволчески отряди

движение на българска войска

движение на сръбска войска

българска победа

2.XI.1885

територия на България след Съединението

Обявяване на Съединението

столица
административен център на
Източна Румелия

граница на Княжество България и
Източна Румелия според Берлинския договор

държавна граница, 1886 г.

Български таен централен комитетБТЦК

6.IX.1885 г.

Общият	национален	 характер	 на	Княжество	България	 и	Из-
точна	Румелия	създава	условия	за	тяхното	обединение.	Съеди-
нението	е	първата	успешна	стъпка	към	решаване	на	Българ-
ския	национален	въпрос.	Този	акт	е	самостоятелно	българско	
дело,	осъществено	с	участието	и	силите	на	цялото	общество.	
Обединението	 на	 двете	 области	 издига	 националното	 само-
чувствие	и	авторитета	на	България	в	Европа	и	света.	

на, е разположена по границата с Турция. Само за няколко дни 
в тежък денонощен поход тя успява да се прехвърли на западна-
та граница. (2) Сръбското настъпление е спряно в битката при 
Сливница (5 – 7 ноември), а на 14 ноември българската войска 
преминава границата и влиза в град Пирот. Българският устрем 
е спрян от Великите сили. Те налагат примирие, което завърш-
ва с подписването на мирен договор в Букурещ. Великите сили 
се договарят в Цариград и приемат, че управител на Източна 
Румелия ще бъде българският княз. Така на 24 март 1886 г. се 
урежда дипломатическото признаване на Съединението. Това е 
най-големият дипломатически и военен успех на България след 
Освобождението. 

15.V.1879 ã.     10.II.1885 ã.      28.V.1885 ã.      6.IX.1885 ã.      2.XI.1885 ã.      5 – 7.XI.1885 ã.      14.XI.1885 ã.      24.III.1886 ã.

В Пловдив 
пристига 
Алеко Богори-
ди – първият 
генерал-гу-
бернатор 
на Източна 
Румелия.

Създаден
е БТЦРК.

Излиза
първият 
брой на
в. „Борба“ 
под редак-
цията на
З. Стоянов.

Съединение 
на Княжество 
България 
и Източна 
Румелия

Сърбия 
обявявя 
война на 
България.

Битката 
при
Сливница

Българска-
та войска 
преминава 
границата 
със Сърбия 
и влиза в 
гр. Пирот.

Диплома-
тическо 
признаване 
на Съедине-
нието

2. Ñúåäèíåíèåòî è Ñðúá-
ñêî-áúëãàðñêàòà âîéíà

• Проследете по карта-
та пътя на българските 
войски.

• Посочете местата на 
основните сражения.

• Открийте кои тери-
тории от Източна Руме-
лия остават в пределите 
на Османската империя.

2. Ñúåäèíåíèåòî è Ñðúá2. Ñúåäèíåíèåòî è Ñðúá2
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4. 

• Коя е целта на БТЦРК?

• С какви средства ще бъде постигната тя?

• Какво е отношението към съседите на България?

• Каква форма на управление се предлага? Обяснете защо.

5. „Ïîñðåùàíåòî íà êíÿç 
Àëåêñàíäúð I â Ïëîâäèâ”, 
худ. Пиетро Монтани

• Разпознайте на карти-
ната основните участни-
ци в събитието (отбеляза-
ни с цифри).

• Влезте в ролята на 
един от тях и от негово 
име опишете атмосфера-
та и преживяванията си. 

ÇÍÀÅÌ
– Как българите постигат обединението на Отечеството.
ÌÎÆÅÌ
– Да обясним защо Сърбия започва война срещу България.
– Да разкажем за войната и да посочим местата на по-важните битки.
– Да очертаем на картата границите на обединеното Княжество България.
– Да посочим последиците от обединението на Княжество България и Източна Румелия.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Има ли участници в Сръбско-българската война от родния ни край.

3. Íàñåëåíèå íà Èçòî÷íà 
Ðóìåëèÿ (според направе-
ното от руските власти 
преброяване)
Българи 573 231 души
Турци 174 759  -”-
Гърци   42 516  -”-
Цигани   19 524  -”-
Евреи     4 177  -”- 
Арменци     1 306  -”-
Всичко  815 513 души

Ì. Ìàäæàðîâ, Èçòî÷íà 
Ðóìåëèÿ, 1925 ã. 

• Има ли основание бъл-
гарският език да бъде на-
ложен в парламента и в 
местната администра-
ция, след като в Органиче-
ския устав е записано, че 
турският и гръцкият език 
също са официални езици?

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ3. Íàñåëåíèå íà Èçòî÷íà 3. Íàñåëåíèå íà Èçòî÷íà 3

4.4.4

5. „Ïîñðåùàíåòî íà êíÿç 5. „Ïîñðåùàíåòî íà êíÿç 5

1

2

34
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„ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÊÐÈÇÀ”
След успешното Съединение на Княжество България и Източна 
Румелия Русия предприема стъпки за отстраняването на българ-
ския княз, когото обвинява, че не се съобразява с нейните инте-
реси. Конфликтът между Александър I и руския император води 
до поляризиране на българското общество. Привържениците на 
Русия (т.нар. „русофили“) смятат, че отстраняването на княза е в 
интерес на страната. На другия полюс са националните дейци, кои-
то са противници на всяка външна намеса. Те поддържат възприе-
тия курс на европеизация на Княжеството. Кризата се задълбочава, 
когато на 9 август 1886 г. малка част от армията извършва военен 
преврат. Князът е свален и изведен от страната. В тази критична 
обстановка съдбините на страната се поемат от председателя на 
Народното събрание Стефан Стамболов. (1) Той успява да обедини 
всички верни на княза военни и политически сили и да върне мо-
нарха в София. Александър I обаче преценява, че е по-добре да се 
откаже от престола, т.е. да абдикира. (2) Той назначава егентство 
и на 25 август 1886 г. напуска страната. Започва т.нар. „българска 
криза“, която продължава десет години. Русия прекъсва диплома-
тическите си отношения с България. Организират се военни бун-
тове в Бургас, Русе, Силистра. За да преодолее династичната криза, 
на 25 юни 1887 г. Третото Велико народно събрание избира за княз 
на страната Фердинанд Сакс-Кобург-Гота. (3) 

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈßÒÀ
Министър-председател става Стефан Стамболов. В продължение 
на седем години управлението е в ръцете на бившия революцио-
нер, който печели три поредни парламентарни избора. Той спо-
деля идеята, че „князът царува, но не управлява“, а политиката 
се прави от Народното събрание и правителството. Мнозинство-
то в парламента му позволява да управлява „с твърда ръка“. (6) 
Под контрол е поставена нелегалната опозиция, която по руско 
внушение извършва терористични актове срещу видни полити-
ци. Жертва на политически убийства стават министър Христо 
Белчев и българският дипломат в Цариград д-р Георги Вълкович. 
Под натиск се оказват всички обществени групи. Ограничават 
се свободата на словото, правото на сдружаване и дейността на 
политическите партии. Централизацията на властта обаче води 
до вътрешна стабилност и създава условия за всестранна мо-
дернизация на страната. (4) Държавата осигурява икономическа 
 закрила на местното производство (протекционизъм). Поставено 
е началото на големи инфраструктурни проекти – железопътни 

1. Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ
(1854 – 1895)
Ðåâîëþöèîíåð, ïîåò, ïîëèòèê 
è äúðæàâíèê. Äî 23 ãîäèíè òîé 
å ñåìèíàðèñò â Îäåñà, íàñëåä-
íèê íà Â. Ëåâñêè êàòî Àïîñòîë 
íà íàöèîíàëíàòà ðåâîëþöèÿ è  
ñúðàòíèê íà Õð. Áîòåâ â ÁÐÖÊ. 
Èãðàå àêòèâíà ðîëÿ â òðè 
âúñòàíèÿ (Ñòàðîçàãîðñêîòî, 
Àïðèëñêîòî è Êðåñíåíñêî-Ðàç-
ëîæêîòî) è ó÷àñòâà êàòî äîá-
ðîâîëåö â äâå âîéíè (Ðóñêî-
òóðñêàòà ïðåç 1877 – 1878 ã. 
è Ñðúáñêî-áúëãàðñêàòà ïðåç 
1885 ã.). Ïîëèòè÷åñêèÿò ìó 
ïúò ñëåä Îñâîáîæäåíèåòî ãî 
èçäèãà äî ëèäåð íà Íàðîäíî-ëè-
áåðàëíàòà ïàðòèÿ, äåïóòàò, 
ðåãåíò è ìèíèñòúð-ïðåäñåäà-
òåë, ïîñòàâèë îñíîâèòå íà 
ìîäåðíàòà äúðæàâíîñò.

• Какъв опит пренася 
Стамболов от дейност-
та си през Възраждането 
в дейността си след Осво-
бождението?

• Кои качества са необ-
ходими, за да е успешен 
един политик през XIX в.? 
А днес?

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

ÊÐÈÇÀ È ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß.
ÑÒÅÔÀÍ ÑÒÀÌÁÎËÎÂ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Кои	 са	 белезите	 на	 „българската	
криза“?	Каква	е	ролята	на	Стефан	Стамболов	за	модернизаци-
ята	на	България?

II

16

1. 1
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линии, пътища и пристанища. Това води до ускорени темпове на 
стопанско развитие. Правителството отделя внимание и на прос-
ветното дело. Създадено е Висше училище в София – бъдещият 
Софийски университет. (5) През 1891 г. е приет Закон за народно-
то просвещение, който за пръв път поставя под контрола на дър-
жавата всички образователни институции.

ÄÈÏËÎÌÀÖÈßÒÀ
Въпреки ограниченията на Берлинския договор България започва 
да сключва самостоятелни търговски договори с Великите сили. 
Добрите отношения с Османската империя позволяват на Екзар-
хията да укрепи своите позиции. Получени са четири берата (пъл-
номощия) за владици в Македония. Основният външнополитичес-
ки проблем обаче остава признаването на княза и създаването на 
династия. Важна стъпка в тази посока е направена през 1893 г. То-
гава се променя конституцията и се премахва изискването прес-
толонаследникът да принадлежи към православната вяра. Така 
отпадат проблемите за брака на Фердинанд I с принцеса Мария 
Луиза, която е католичка. С раждането на княз Борис Търновски 
по-късно се укрепват устоите на монархията.

Ïðåâðàò – насилствено сва-
ляне на законната власт
Ðåãåíòñòâî – съвет, който 
управлява държавата при не-
пълнолетие, боледуване, про-
дължително отсъствие или 
отказ на монарха от престола
Îïîçèöèÿ – хора или партия, 
които се противопоставят 
на управлението в държавата

2. „Ïîíåæå áúëãàðñêèÿò íàðîä 
è âîéñêàòà íàìèðàò, ÷å ìîå-
òî ïî-íàòàòúøíî ñòîåíèå 
íà áúëãàðñêèÿ ïðåñòîë å âðåä-
íî çà èíòåðåñèòå íà ñòðà-
íàòà, òî àç ñå îòêàçâàì îò 
ïðåñòîëà, êàòî îáåùàâàì, 
÷å íå ùå èìàì çà íåãî è çàíà-
ïðåä íèêàêâè ïðåòåíöèè…”

Ñ. Ðàäåâ, „Ñòðîèòåëè íà 
ñúâðåìåííà Áúëãàðèÿ”

• Открийте в текста из-
раза, който обяснява съдър-
жанието на понятието „аб-
дикация“. 

3. Ôåðäèíàíä Ñàêñ-Êîáóðã-Ãîòà (1861 – 1948) 
Ôåðäèíàíä I å ðîäåí âúâ Âèåíà. Ïðîèçõîæäà îò àðèñòîêðàòè÷-
íîòî ñåìåéñòâî íà ãåíåðàë îò àâñòðî-óíãàðñêàòà àðìèÿ è 
äúùåðÿòà íà ôðåíñêèÿ êðàë Ëóè Ôèëèï – Êëåìåíòèíà. Ñåìåéñ-
òâîòî ìó èìà äîáðè êîíòàêòè ñ åâðîïåéñêèòå ìîíàðõè÷åñêè 
äâîðîâå. Ôåðäèíàíä çàâúðøâà âîåííà àêàäåìèÿ, íî íåãîâî õîáè 
îñòàâàò ïðèðîäîíàó÷íèòå èçñëåäâàíèÿ. Èçáðàí å çà áúëãàðñêè 
êíÿç íà 25 þíè 1887 ã. Ïîëàãà êëåòâà íà 2 àâãóñò â Òúðíîâî, ñ 
êîåòî ñòàâà íàé-âàæíèÿò ãàðàíò çà åâðîïåèçàöèÿòà íà Áúë-
ãàðèÿ. Îñòàâà íà ïðåñòîëà äî 3 îêòîìâðè 1918 ã.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

9.VIII.1886 ã.      25.VIII.1886 ã.     25.VI.1887 ã.       20.VIII.1887 ã.            1893 ã.                   18.V.1894 ã.        6.VII.1895 ã.

Извършен 
е военен 
преврат.

Александър I 
Батенберг на-
пуска България. 
Назначено е 
регентство.

Фердинанд 
Сакс-Кобург- 
Гота е избран 
за български 
княз.

Ст. Стамболов
става минис-
тър-председа-
тел.

Промяна на 
Търновската 
конституция.

Фердинанд I
приема 
оставката на 
Стамболов.

Стамболов 
умира, след като 
на 3 юли срещу 
него е извърше-
но покушение.

2. „Ïîíåæå áúëãàðñêèÿò íàðîä 2. „Ïîíåæå áúëãàðñêèÿò íàðîä 2

3. Ôå3. Ôå3

Непосредствено	 след	Съединението	Русия	 се	 намесва	 в	 поли-
тическия	живот	на	страната.	Това	води	до	граждански	кон-
фликт	и	отстраняването	на	първия	български	монарх.	За	нов	
княз	е	избран	 ердинанд	I.	Под	ръководството	на	Ст.	Стамбо-
лов	България	не	само	преодолява	проблемите,	а	тръгва	по	пътя	
на	ускорена	политическа,	стопанска	и	културна	модернизация.
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4. Ïúðâîòî áúëãàðñêî çåìåäåëñêî-ïðîìèøëåíî èçëîæåíèå 
â Ïëîâäèâ (1892 ã.), â êîåòî ó÷àñòâàò 24 ñòðàíè.

Öåíòðàëíàòà ÷àñò íà ãðàä-
÷åòî íà Ïúðâîòî èçëîæå-
íèå

Ãîëÿìàòà àòðàêöèÿ íà 
èçëîæåíèåòî – áàëîíúò íà 
Éîæåí Ãîäàð, ñâåòîâíîèç-
âåñòåí âúçäóõîïëàâàòåë 

• Защо според вас изложението се провежда в Пловдив?

• Каква е целта на подобни събития? Каква информация 
дават те? Провеждат ли се днес?

5. Ïúðâèòå ñãðàäè íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò 
(Физико-математически, Историко-филологически, Юриди-
чески факултет, 1907 г.)

• Защо правителството 
на Стамболов отдава та-
кова значение на открива-
нето на Висше училище в 
София? 

6. „Êîãàòî âèäÿ íåùî ïî ìî-
åòî âúòðåøíî óáåæäåíèå, 
÷å òî òðÿáâà äà ñå íàïðàâè 
çà ñïàñåíèåòî íà Îòå÷åñò-
âîòî, ùå ãî íàïðàâÿ, ìàêàð 
äàæå äà å çàïðåòåíî [çàáðà-
íåíî] îò çàêîíèòå.”
Èç ðå÷ íà Ñò. Ñòàìáîëîâ 

ïðåä Íàðîäíîòî ñúáðà-
íèå, 17.XII.1893 ã.

„Âñè÷êî å äîáðî, êîåòî å 
 äîáðî çà Áúëãàðèÿ!”

Ñò. Ñòàìáîëîâ

• По какъв начин Стам-
болов оправдава допусна-
тите нарушения на кон-
ституционните норми в 
страната? 

ÇÍÀÅÌ
– Каква е съдбата на Александър I Батенберг и кой е новият монарх. 
– С какви средства си служи Ст. Стамболов, за да превърне България в европейска държава.
– Кои са успехите и кои са проблемите във външната политика на България.
ÌÎÆÅÌ
– Да обясним причините за „българската криза“ и необходимостта от избор на нов държа-
вен глава.
– Да дадем примери за ускорената модернизация на страната при управлението на Ст. 
Стамболов.
– Да направим характеристика на личността на Ст. Стамболов.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÎ, ÇÀ ÄÀ ÄÅÁÀÒÈÐÀÌÅ
– Кои реформи на Ст. Стамболов бихме подкрепили, ако сме негови привърженици. Кои фак-
ти от управлението му бихме подложили на критика, ако сме негови опоненти.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ4. Ïúðâîòî áúëãàðñêî çåìåäåëñêî-ïðîìèøëåíî èçëîæåíèå 4. Ïúðâîòî áúëãàðñêî çåìåäåëñêî-ïðîìèøëåíî èçëîæåíèå 4

6.6.6

5. Ïúðâèòå ñãðàäè íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò 5. Ïúðâèòå ñãðàäè íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò 5
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ÂÚÒÐÅØÍÈÒÅ ÐÅÔÎÐÌÈ
На 19 май 1894 г. начело на страната застава д-р Константин 
Стоилов. (1) Петгодишното управление на неговата Народна 
партия осъществява приемственост в процесите на модерни-
зация и осигурява по-нататъшна стабилност на държавата. (3) 
Правителството (2) продължава политиката на закрила на мест-
ното промишлено производство и строителството на инфра-
структурни проекти – железопътни линии, пътища и пристани-
ща. Направени са промени в данъчната система. Отпадането на 
натуралния десятък облекчава българските селяни. Демократи-
зира се политическият живот. Дава се свобода на обществените 
прояви, прекратяват се преследванията и се гарантират консти-
туционните права на гражданите. Освободени са всички задър-
жани по политически причини, които нямат присъда. В страната 
се завръщат емигриралите в чужбина политици и офицери. Пос-
тепенно се изгражда многопартийна система. Въпреки мерките 
на правителството обаче политическите убийства продължават. 
Тяхна жертва стават Стефан Стамболов (1895 г.) и писателят 
Алеко Константинов (1897 г.). 

ÊÐÀßÒ ÍÀ „ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÊÐÈÇÀ”
Основна външнополитическа задача на правителството на д-р 
Константин Стоилов е да постигне дипломатическо признаване 
на княз Фердинанд. Търсят се и пътища за помирение с Русия. 
Повод за това става покръстването в православната вяра на прес-
толонаследника княз Борис Търновски през 1896 г. След възста-
новяването на дипломатическите отношения между двете държа-
ви Фердинанд е признат от всички останали Велики сили. (5)

България продължава Стамболовата политика на сключ-
ване на самостоятелни търговски договори. Разширяват се ре-
лигиозната и просветната дейност на Екзархията в Османската 
империя. Пред 1897 г. са получени три нови берата за български 
владици в Македония – в Битоля, Дебър и Струмица.

ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÀÒÀ ÌÅÆÄÓ ÄÂÀ ÂÅÊÀ
На 18 януари 1899 г. д-р Константин Стоилов подава оставка. 
След неговото управление страната навлиза в период на иконо-
мическа криза, обхванала света в края на ХIХ в. Въпреки че пар-
ламентарната система и институциите продължават да действат, 
правителствата се задържат на власт сравнително кратко време. 
До 1903 г. се сменят шест кабинета. Тяхното управление е сил-

1. Êîíñòàíòèí Ñòîèëîâ
(1853 – 1901) 
Åäèí îò íàé-âèñîêîîáðàçî-
âàíèòå áúëãàðè ïðåç XIX â. 
Ðîäåí â çàìîæíî ïëîâäèâñêî 
ñåìåéñòâî, ñâúðçàíî ïî ìàé-
÷èíà ëèíèÿ ñ èçâåñòíèÿ êîï-
ðèâùåíñêè ðîä Ìîðàâåíîâè. 
Îùå â äåòñòâîòî ñè ñå ïðî-
ÿâÿâà êàòî ëþáîçíàòåëíî è 
ñäúðæàíî äåòå. Ó÷è â ãðúöêî-
òî ó÷èëèùå ïðè Éîàêèì Ãðó-
åâ â Ïëîâäèâ, â Ðîáåðò êîëåæ 
â Öàðèãðàä, çàâúðøâà ïðàâî 
ñ äîêòîðàò â ïðî÷óòèÿ Õàé-
äåëáåðãñêè óíèâåðñèòåò (Ãåð-
ìàíèÿ), ñïåöèàëèçèðà ãðàæ-
äàíñêî ïðàâî â Ñîðáîíàòà â 
Ïàðèæ (Ôðàíöèÿ). Ìèíèñòúð 
å â ÷åòèðè ïðàâèòåëñòâà, 12 
ïúòè å èçáèðàí çà äåïóòàò, 
äâà ïúòè å ìèíèñòúð-ïðåä-
ñåäàòåë íà Áúëãàðèÿ. Îñíîâà-
òåë íà Íàðîäíàòà ïàðòèÿ. 

• Каква според вас е ро-
лята на образованието за 
политическата кариера на 
Константин Стоилов? А 
за политическите му въз-
гледи?

ÁÚËÃÀÐÈß Â ÊÐÀß ÍÀ ÕIÕ Â.
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÑÒÎÈËÎÂ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Кои	са	пътищата	и	средствата	за	
европеизация	на	България	при	управлението	на	Константин	Сто-
илов?	Защо	на	границата	между	двете	столетия	нито	едно	пра-
вителство	не	успява	да	удържи	властта?

17

1. Êîíñòàíòèí Ñòîèëîâ1

I I 
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но повлияно от два проблема. Първият е свързан с дълбоката 
икономическа криза. Поради опасност от държавен фалит през 
1900 г. правителството е принудено да въведе отново натурал-
ния десятък. Това води до масови протестни митинги, в които 
участват десетки хиляди души. Те прерастват в селски бунтове 
(4), потушени с помощта на армията. Другият сериозен проблем 
за управляващите е свързан с разгарящото се революционно 
движение в Македония и Тракия, което изправя страната пред 
опасността да бъде въвлечена във война, преди да е готова за 
нея. 

През	 втората	 половина	 на	ХIХ	 в.	 управлението	 на	България	
преминава	 през	 кризи	 и	 успехи.	 Натрупаният	 икономически	
потенциал	позволява	на	българските	държавници	да	ускорят	
модернизирането	на	страната.	В	началото	на	новото	столе-
тие	Княжеството	се	превръща	в	първостепенен	фактор	сред	
християнските	държави	на	Балканите.

2. 17-îòî ïðàâèòåëñòâî 
íà Áúëãàðèÿ íà÷åëî ñ ä-ð 
Êîíñòàíòèí Ñòîèëîâ (От 
ляво надясно: Найден Бенев, 
Теодор Теодоров, Констан-
тин Величков, Иван Вазов, 
д-р Константин Стоилов, 
полк. Никола Иванов, Миха-
ил Маджаров, Георги Згурев) 

• Към коя обществена 
прослойка според вас при-
надлежат повечето от 
минис трите в кабинета 
на К. Стоилов? 

• Предположете кое ми-
нистерство е поверено на 
Иван Вазов. С какви доказа-
телства ще подкрепите из-
бора си?

3. Ïðîãðàìà íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Íàðîäíàòà ïàðòèÿ
„1. Áúëãàðèÿ ïðåäè âñè÷êî. Áúëãàðèÿ öåëîêóïíà è íåïîêúòíàòà.
2. Íà÷åëî íà Áúëãàðèÿ êîíñòèòóöèîíåí Ìîíàðõ.
3. Ïî÷èòàíèå íà Êîíñòèòóöèÿòà è çàêîíèòå.
4. Àäìèíèñòðàöèÿòà èñêàìå äà å ñëóæèòåëêà íà íàðîäà; ïðà-
âîñúäèåòî… íåïîêîëåáèìà îñíîâà íà ñâîáîäàòà.
5. ×åðêîâàòà è ó÷åáíîòî äåëî… äà ñëóæàò çà íðàâñòâåíîòî 
âúçïèòàíèå è çà îáðàçîâàíèåòî íà íàðîäà.
6. Èêîíîìè÷åñêî ðàçâèòèå íà íàðîäà è ðàâíîâåñèå â áþäæåòà. 
Äà ïðåñòàíå è äà íå ñå ïîâòàðÿ íåèìîâåðíîòî ðàçòî÷èòåë-
ñòâî íà ïðåäèøíèÿ ðåæèì. 
7. Âîéñêàòà æåëàåì äà å íà âèñîòàòà íà çàäà÷àòà, êîÿòî ´ 
îïðåäåëÿ íàðîäíàòà èñòîðèÿ.”

Èç óâîäíàòà ñòàòèÿ íà â. „Ìèð”, áð. 1, 22.IX.1894 ã.

Ôàëèò – невъзможност да 
се изплатят направени за-
дължения

• Кои са приоритетите 
на правителството в раз-
витието на страната?

• Сравнете ги с управле-
нието на Ст. Стамболов. 
В кои области е налице 
приемственост в полити-
ките? Какви промени са 
предвидени? 

2. 17-îòî ïðàâèòåëñòâî 2. 17-îòî ïðàâèòåëñòâî 2

3. 3. 3
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5. Ñëåä ïðèçíàâàíåòî ìó çà áúëãàðñêè âëàäåòåë êíÿç Ôåðäè-
íàíä âîäè àêòèâíà âúíøíà ïîëèòèêà. На снимката са българ-
ският владетел и турският султан със своите свити на тера-
сата на двореца в Куручешме, Истанбул.

ÇÍÀÅÌ
– Кои са пътищата и средствата за европеизация на политическия и културния живот на 
следосвобожденска България.
– Кога са възстановени дипломатическите отношения с Русия.
– Как българският княз получава признанието на Великите сили.
ÌÎÆÅÌ
– Да сравним процесите на модернизация на държавата при управлението на Ст. Стамбо-
лов и К. Стоилов.
– Да докажем, че К. Стоилов заслужава определението „най-европейският политик“ сред 
своите съвременници.
– Да обясним защо в края на ХIХ в. България навлиза в икономическа криза.

4. Â äîêëàäà ñè äî ïðàâèòåë-
ñòâîòî íÿêîëêî ãîäèíè ïðå-
äè ñåëñêèòå âúëíåíèÿ è áóí-
òîâå âèäèíñêèÿò îêðúæåí 
óïðàâèòåë ïèøå: „Àç íå ïîç-
íàâàì ïî-ñòðàøíè âðàãîâå 
íà ñåëÿíèòå îò ëèõâàðèòå. 
Ëèõâàðèòå òóê (ò.å. âúâ Âè-
äèíñêè îêðúã) ñà çàðîáèëè íå 
ñàìî ñåëÿíèíà è íåãîâîòî 
îãíèùå, íî è äåöàòà è âíó-
öèòå ìó…”. 

Õð. Õðèñòîâ, „Ñåëñêèòå 
âúëíåíèÿ è áóíòîâå

1899 – 1900”

Íàñåëåíî
ìÿñòî

Æèòåëè Çàäúëæå-
íèÿ êúì
äúðæàâàòà

Îáðàáîò-
âàåìà
çåìÿ

Ïðîäàæíà 
öåíà

Тръстеник,
Плевенско

400 къщи
3800 души

298 250 лв. 58 600 дка 1,50 лв./дка

Славовица 163 къщи
1063 души

153 000 лв. 17 200 дка 3 – 5 лв./дка

Крушовица 230 къщи
1565 души

180 000 лв. 10 547 дка 2 – 3 лв./дка

Долни Дъбник 350 къщи
2040 души

193 715 лв. 26 140 дка 5 – 8 лв./дка

Блъсничево/
Румянцево

250 къщи
1800 души

200 000 лв. 8300 дка 3 лв./дка

• Кои причини за селските протести откривате в двата 
документа?

• Изберете едно от населените места и изчислете дали про-
дажбата на цялата обработваема земя би решила проблема 
със задълженията на селяните към държавата или лихварите.

 Â äîêëàäà ñè äî ïðàâèòåë4. Â äîêëàäà ñè äî ïðàâèòåë4

5. Ñëåä ïðèçíàâàíåòî ìó çà áúëãàðñêè âëàäåòåë êíÿç Ôåðäè5. Ñëåä ïðèçíàâàíåòî ìó çà áúëãàðñêè âëàäåòåë êíÿç Ôåðäè5

Ïðîäàæíà 

лв./дка

лв./дка

лв./дка

лв./дка
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ÑÈËÀÒÀ ÏÐÀÂÈ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÒÀ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Кои	са	предпоставките	за	обявява-
не	на	Независимостта?	Какво	е	историческото	значение	на	този	
акт?

II

18
ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ ÏÎÄÅÌ
В периода от 1903 до 1908 г. на власт е Народнолибералната партия, 
основана от Стефан Стамболов след преврата срещу княз Батенберг. 
Тя излъчва четири правителства, които стабилизират финансите и 
водят успешна вътрешна и външна политика. Управлението им съв-
пада с период на нов икономически подем в страната. Доказателство 
е трикратното увеличение на промишлените предприятия, в които 
вложеният капитал нараства осем пъти. Със строителството на нови 
железопътни линии завършва оформянето на националната транс-
портна мрежа. Сериозно внимание се отделя на образователното 
дело. Благодарение на широкия му обхват и задължителен характер 
българските младежи се нареждат сред най-грамотните на Балкани-
те. Значителни средства се отделят за въоръжените сили. Над 30% от 
бюджета на страната се използват за ефективна подготовка и модер-
но въоръжение на 400-хилядната армия с добре подготвени офице-
ри. Външната политика на правителствата е подчинена на голямата 
идея за постигане на независимостта на страната и защита на нацио-
налните интереси. Те спазват завещания им от Стефан Стамболов 
принцип  за самостоятелно действие и неучастие на държавата в по-
литически съюзи, които биха довели до подялба на Македония. По 
тази причина са отхвърлени всички опити за включването на страна-
та в подобни споразумения.

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÒÀ
През януари 1908 г. на власт идва Демократическата партия на-
чело с Александър Малинов. (1) Кабинетът си поставя за цел 
да премахне васалните отношения към султанската власт и съ-
ществуващите ограничения за свободна търговия. Предприемат 
се редица дипломатически действия за постигане на пълна неза-
висимост на страната. Благоприятна обстановка за такава акция 
предоставя присъединяването на Босна и Херцеговина от стра-
на на Австро-Унгария, което също е в нарушение на Берлинския 
договор. На 22 септември 1908 г. в старата столица Търново, в 
църквата „Св. 40 мъченици“, князът и правителството тържес-
твено обявяват независимостта от турския султан. Страната е 
обявена за „царство“, а княз Фердинанд I приема титлата „цар 
на българите“, с което се подчертава приемствеността с Второ-
то българско царство. (2) Възникналата дипломатическа криза 
се разрешава с посредничеството и финансовата договореност 
между България, Русия и Турция. На 6 април 1909 г. турският 
султан признава независимостта на Царството, след което това 
правят всички останали Велики сили.

1. Àëåêñàíäúð Ìàëèíîâ 
(1867 – 1938) 
Ðîäåí â Áåñàðàáèÿ (äíåñ Ìîë-
äîâà). Ñëåäâàë ïðàâî â Êèåâ. 
Åäèí îò íàé-êîìïåòåíòíèòå 
þðèñòè íà ñâîåòî âðåìå. Äúë-
ãîãîäèøåí ëèäåð íà Äåìîêðà-
òè÷åñêàòà ïàðòèÿ. Ïðèâúð-
æåíèê íà ïàðëàìåíòàðèçìà è 
äåìîêðàòè÷íîòî óïðàâëåíèå. 
Åäèíñòâåíèÿò ìèíèñòúð-
ïðåä ñåäàòåë, îãëàâÿâàë ïåò 
êàáèíåòà. Îñòàíàë â ñúçíà-
íèåòî íà ïîêîëåíèÿòà êàòî 
„äæåíòúëìåíúò íà áúëãàðñêà-
òà ïîëèòèêà”.

• Изчислете на каква въз-
раст е Ал. Малинов, когато 
е обявена българската неза-
висимост. 

• Предположете защо го 
наричат „джентълменът на 
българската политика“.

• Ако сте съвременник на 
Ал. Малинов, бихте ли гла-
сували за него? Обосновете 
мнението си.

1
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ
През 1911 г. на власт идва кабинетът на Иван Гешов. В коали-
ционното управление влизат две русофилски партии – Народ-
ната и Прогресивнолибералната. Те имат за задача да осигурят 
пътя към създаване на Балкански съюз срещу Османската импе-
рия. С тази цел през същата година е свикано Пето Велико на-
родно събрание. То внася промени в конституцията, които про-
изтичат от обявяването на страната за царство. Създадени са две 
нови министерства, което увеличава общия им брой от 8 на 10. 

Най-спорна е промяната на чл. 17 от Търновската консти-
туция, който дава право на царя заедно с правителството да 
сключва договори без предварително допитване и гласуване в 
парламента. Това узаконява „тайната дипломация“, но и дава 
възможност за сключване на военен съюз с останалите балкан-
ски държави срещу Османската империя. 

Политическата	 и	 икономическата	 стабилност	 осигуряват	
дип	ломатическата	 сила	 на	 страната.	 С	 акта	 на	 Независи-
мостта	успешно	завършват	30годишните	усилия	на	нацията	
за	премахване	на	ограничителните	клаузи	на	Берлинския	дого-
вор.	Царство	България	заема	своето	равноправно	място	сред	
европейските	държави	и	започва	подготовка	за	осъществяване	
на	националното	обединение.

2. Èç Ìàíèôåñò íà êíÿç Ôåðäèíàíä çà îáÿâÿâàíå íà Íåçà-
âèñèìîñòòà, 22. IX. 1908 ã.
„…öåëè òðèäåñåò ãîäèíè, Áúëãàðñêèÿò Íàðîä… íåóìîðíî ðà-
áîòè çà óðåæäàíåòî íà õóáàâàòà ñè äúðæàâà… äîñòîéíà äà 
áúäå ðàâíîïðàâåí ÷ëåí â ñåìåéñòâîòî íà öèâèëèçîâàíèòå 
íàðîäè. Âèíàãè ìèðîëþáèâ, Ìîÿò Íàðîä äíåñ êîïíåå çà ñâîÿ 
êóëòóðåí è èêîíîìè÷åñêè íàïðåäúê. Ôàêòè÷åñêè íåçàâèñèìà, 
äúðæàâàòà Ìè ñå ñïúâà â ñâîÿ íîðìàëåí è ñïîêîåí ðàçâîé îò 
åäíè âåðèãè, ñ ôîðìàëíîòî ðàçêúñâàíå íà êîèòî ùå ñå îò-
ñòðàíè è íàñòàíàëîòî îõëàæäàíå ìåæäó Áúëãàðèÿ è Òóðöèÿ… 
Âúîäóøåâåí îò òîâà ñâÿòî äåëî è çà äà îòãîâîðÿ íà äúð-
æàâíèòå íóæäè è íàðîäíîòî æåëàíèå… ïðîãëàñÿâàì ñúåäè-
íåíàòà íà 6 ñåïòåìâðè 1885 ãîäèíà Áúëãàðèÿ çà íåçàâèñèìî 
Áúëãàðñêî Öàðñòâî…”

• Открийте в текста причините за обявяването на бъл-
гарската независимост.

• Колко години след Освобождението България става цар-
ство?

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

2. Èç Ìàíèôåñò íà êíÿç Ôåðäèíàíä çà îáÿâÿâàíå íà Íåçà2. Èç Ìàíèôåñò íà êíÿç Ôåðäèíàíä çà îáÿâÿâàíå íà Íåçà2
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

ËÞÁÎÏÈÒÍÎ

• Предположете защо точ-
но в Търново е обявена неза-
висимостта на България.

• Въз основа на предложе-
ните източници съставете 
страничка от личен дневник, 
в която опишете как е пре-
минал празничният ден.

• Проучете монетата. 
Какво дава основание тя да 
бъде датирана към 1912 г., 
а не към 1894 г.? 

3. „Íà íÿêîëêî ìåñòà ãðóïè îò íàðîä áÿõà çàâúðòåëè è íà-
ðîäíè õîðà. Ïîñëå îáÿä ïî÷òè öÿëàòà ñòîëèöà äîáè ïðàç-
íè÷åí èçãëåä. Ó÷èëèùàòà è ó÷ðåæäåíèÿòà, ìàãàçèíèòå è 
êàôåòàòà áèäîõà çàòâîðåíè, à óëèöèòå ïúëíè ñ ïðàçíè÷íî 
îáëå÷åíè ãðàæäàíè… Ãðúìîãëàñíèòå „Óðà” è âçàèìíèòå ïîç-
äðàâëåíèÿ ñ íåçàâèñèìî öàðñòâî íå ïðåêúñâàõà äî çîðè.”

Â. „Ïðÿïîðåö” (23.IX.1908 ã.)

4. Ñëåä Ñúåäèíåíèåòî, ïðåç 1894 ã., Êíÿæåñòâî 
Áúëãàðèÿ óñïåøíî ðåàëèçèðà çëàòíà ñåðèÿ îò ìî-
íåòè ñ íîìèíàë 10, 20 è 100 ëåâà. Íàðè÷àíè ñà 
„çëàòíèòå ìîíåòè íà íàðîäà”, çàùîòî áèëè èç-
ïîëçâàíè äèðåêòíî êàòî ðàçìåííî ñðåäñòâî îò 
âñè÷êè îáùåñòâåíè ïðîñëîéêè. Ïî-òåæêàòà ìîíå-
òà îò 100 ëåâà áèëà ïðèâèëåãèÿ íà ïî-çàìîæíèòå è 
ïî-áîãàòè ãðàæäàíè. Ïî òîâà âðåìå åäíà çëàòíà ñòîëåâ-
êà áèëà äîñòàòú÷íà çà ïîêóïêà íà ìàëêà êúùà â Ñîôèÿ. Ïðåç 
1908 ã. áèëî âçåòî ðåøåíèå çà âòîðà çëàòíà ñåðèÿ. Ìîíåòàòà 
å îòñå÷åíà ïðåç 1912 ã. 

ÇÍÀÅÌ
– Как е била постигната българската независимост.
ÌÎÆÅÌ 
– Да докажем, че успехите на България в началото на ХХ в. заслужават определението 
„златното десетилетие“.
– Да обясним защо са направени промени в Конституцията през 1911 г.
ÎÖÅÍßÂÀÌÅ
– Значението на акта от 1908 г. за бъдещото развитие на България.
ÄÈÑÊÓÒÈÐÀÌÅ 
– Думите на министър-председателя Александър Малинов: „Независимостта не се купува“.

3. „Íà íÿêîëêî ìåñòà ãðóïè îò íàðîä áÿõà çàâúðòåëè è íà. „Íà íÿêîëêî ìåñòà ãðóïè îò íàðîä áÿõà çàâúðòåëè è íà3

4.4
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ÀÃÐÀÐÍÀ ÐÅÂÎËÞÖÈß
Освобождението води до промяна в собствеността. Земята, коя-
то е основно средство за производство, преминава във владение 
на селяните. Постепенно тя попада основно в ръцете на дребни и 
средни собственици. Големи стопанства (над 300 дка) се образуват 
предимно в Добруджа. (3) Повече от 80% от населението изкар-
ват своята прехрана в селското стопанство. (1) Селяните поемат и 
най-големия дял от данъчния товар. Затова се променя и система-
та на облагане – от натуралния десятък се преминава към модерния 
поземлен данък, който облекчава земеделците. Този преход се осъ-
ществява в продължение на четвърт век. През 1900 г. обаче, поради 
финансова криза, се връща натуралният десятък, което води до въ-
оръжени селски бунтове. Ниската степен на модернизация не позво-
лява на селското стопанство да стане конкурентоспособно. В начало-
то на ХХ в. само една трета от произведената продукция се продава 
на пазара, а това затруднява натрупването на	капитал, необходим 
за купуването на нова техника и за модернизиране на селскостопан-
ската дейност. Неслучайно 88% от селските стопани посрещат ХХ 
в. с дървено рало, което обяснява защо производителността на труда 
и доходите са ниски. Въпреки това за едно десетилетие броят на из-
ползваните машини в земеделието нараства 23 пъти. 

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÍÎ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
Освобождението заварва българските земи незасегнати от светов-
ната индустриализация. Затова и секторът се превръща в приори-
тет за изпълнителната власт. Селското стопанство започва посте-
пенно да захранва възникващата индустрия. Големите стопанства 
въвеждат нови технологии и култури – памук, тютюн, лен, захарно 
цвекло, коноп и др., които се преработват в предприятията. Държав-
ната закрила дава тласък на стопанското развитие. Специално зако-
нодателство позволява на малките предприятия да натрупат капи-
тал и им осигурява гарантиран пазар за държавните нужди. От 1895 
г. местните предприемачи получават редица предимства. (4) За да 
създаде условия за развитието на индустрията, държавата се заема 
с изграждането на модерна инфраструктура – железопътни линии, 
шосета и пристанища. (5) През 1911 г. в страната вече има 740 пред-
приятия. В тях се въвеждат нови енергоносители – парни машини, 
турбинни и бензинови мотори. Появява се и електричеството. Тази 
своеобразна „индустриална революция“ дава възможност да се за-
говори за „българското чудо“ в икономиката. (6)

ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ ÑËÅÄ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	се	променя	българското	стопан-
ство?	Кои	са	белезите	на	стопанската	модернизация?	Имаме	ли	
основание	да	говорим	за	„българско	чудо“	в	икономиката?	
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1. „Æúòâàðêè”,
 худ. Иван Ангелов

• Каква земеделска дей-
ност е пресъздал художни-
кът? 

• В кой сезон се извършва 
тя? 

• Защо според вас не са 
изобразени и мъже? 

Àãðàðíà ðåâîëþöèÿ – преми-
наване на земевладението в 
ръцете на българските селя-
ни и унищожаване на едрите 
турски стопанства
Èíäóñòðèàëèçàöèÿ – изграж-
дане на едра машинна про-
мишленост 
Èíôðàñòðóêòóðà – мрежа от 
жп линии, шосета и пристани-
ща, изграждащи транспорт-
ната система на страната 
Êàïèòàë – вложена стойност 
в определена дейност с цел пе-
чалба
Ìèòî – такса, която се съби-
ра при вноса и износа на сто-
ките
Ïîçåìëåí äàíúê – данък, кой-
то се заплаща върху обработ-
ваемата земеделска площ 

1. „Æúòâàðêè”1

I I 
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Ò Ó Ð Ö È ß

Пловдив

Добрич

Доспат

Смолян
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Калофер

Сопот
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Самоков
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Горна Джумая
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Червен бряг
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Варна
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ъКъКърджаалиКъКърджрд лирд
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Добив на полезни изкопаеми

каменни въглища
желязна руда
медна руда
оловно-цинкова руда
каменна, морска сол

среден

с преобладаващо растениевъдство
с преобладаващо животновъдство

голям

по-голяма електроцентрала
риболов

Индустриални центрове

Селскостопански райони 
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Проучете картата и изпъл-
нете задачите.

• Посочете кои райони са 
специализирани в селското 
стопанство.

• Къде са разположени про-
мишлените предприятия? 

• Направете заключение за 
значението на транспорт-
ната мрежа за стопанското 
развитие на страната.

ÁÀÍÊÎÂÎ ÄÅËÎ È ÒÚÐÃÎÂÈß
Банковата система играе голяма роля за индустриализацията и 
развитието на земеделието. Създадени са над 100 частни банки, 
които финансират земеделските производители и индустриал-
ните предприятия. Банковото финансиране дава възможност на 
търговците да задоволят нуждите на вътрешния и външния па-
зар на страната и да осигурят суровините за фабриките.

Българското	 стопанство	 след	 Освобождението	 се	 отличава	 с	
бързи	темпове	на	развитие	и	става	част	от	световната	иконо-
мика.	Страната	успява	да	навакса	своята	вековна	изостаналост	
и	да	се	превърне	в	„стопанскато	чудо“	на	Балканите.	Въпреки	
постигнатите	резултати	обаче	жизненият	стандарт	на	насе-
лението	изостава	около	10	–	15	пъти	спрямо	западноевропейския.	

3. ×èôëèêúò íà Õîëåâè÷ 
êðàé ñ. Áåëãóí (îáù. Êàâàð-
íà)

• Каква дейност е пред-
ставена на фотографията? 

• Разпознайте какви са 
впрег натите животни. 
Пред положете защо те се 
използват в българското 
стопанство.

2. Ñòîïàíñêà êàðòà íà Áúëãàðèÿ2. Ñòîïàíñêà êàðòà íà Áúëãàðèÿ2. Ñòîïàíñêà êàðòà íà Áúëãàðèÿ2

3. 3. 3
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• В кои отрасли се влагат най-много капитали? Защо? 

• Какво е характерно за развитието на българската ин-
дустрия през първото десетилетие на ХХ в.?

ÇÍÀÅÌ
– Кои са характерните черти на българското стопанство след Освобождението.
– Какви промени настъпват в икономиката на страната в сравнение с периода на Възраждането.
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним ролята на законодателството за развитието на индустриалното производство. 
– Да посочим аргументи в подкрепа на твърдението, че България е „стопанското чудо“ на 
Балканите.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Кога е построена първата фабрика в региона, в който живеем. Кога се появява първият 
автомобил. 

Ïðåäïðèÿòèÿ ïî îòðàñëè Áðîé Êàïèòàë 
â ìëí. ëâ. Ðàáîòíèöè

Мини и кариери 2 0,792 6734

Химическа промишленост 21 1,022 351

Керамично производство 10 3,426 1077

Производство на мебели 12 0,422 246

Металодобив и металообработка 13 1,555 691

Производство на храни и
напитки 89 21,156 2951

Текстилна промишленост 58 9,676 4105

Кожарство 25 1,265 495

Производство на хартия 4 0,284  90

Производство на електроенергия 1 3,893  33

Îáùî 235 43,491 16 773

5. Ñîôèÿ, 1902 ã.

• Кой нов транспорт се 
появява в столицата? 

• Какво е неговото пред-
назначение?

• Какви други белези на 
модернизацията открива-
те на снимката? Можем 
ли да твърдим, че в начало-
то на ХХ в. София се е пре-
върнала в европейски град?

4. Èç Çàêîí çà íàñúð÷åíèå íà ìåñòíàòà èíäóñòðèÿ îò 1895 ã.
„×ë. 1. Âñåêè, êîéòî â ðàçñòîÿíèå íà 10 ãîäèíè îò èçäàâàíåòî íà òîçè çàêîí îòâîðè ôàáðèêà çà 
ïðîèçâåæäàíå íà íÿêîÿ îò äîëóèçáðîåíèòå ñòîêè, ùå ñå ïîëçâà îò ïðåäâèäåíèòå â òîÿ çàêîí óëåñ-
íåíèÿ, àêî ôàáðèêàòà ìó å ñíàáäåíà ñ óñúâúðøåíñòâàíè ñðåäñòâà çà ðàáîòà è àêî òîé å ñëîæèë â 
íåÿ åäèí êàïèòàë îò 25 õèë. ëåâà, èëè óïîòðåáëÿâà äâàäåñåò ðàáîòíèöè íàé-ìàëêî…
×ë. 3. Ìàøèíèòå è òåõíèòå ÷àñòè, êîèòî ñå âíàñÿò îò ñòðàíñòâî çà îñíîâàâàíåòî è ïîääúð-
æàíåòî íà ôàáðèêàòà, ñå îñâîáîæäàâàò îò ìèòî è ñå ïðåíàñÿò ïî äúðæàâíèòå æåëåçíèöè ñ 35% 
îòñòúïêà îò ñúùåñòâóâàùèòå òàðèôè…
×ë. 5. Ïðîèçâåäåíèÿòà íà òèÿ ôàáðèêè ñå ïðåäïî÷èòàò îò ÷óæäèòå çà äúðæàâíè è îáùèíñêè 
íóæäè, êîãàòî ïðè ðàâíî êîëè÷åñòâî òÿõíàòà öåíà áè áèëà äàæå ñ 15% ïî-ñêúïà îò öåíàòà íà 
÷óæäîòî ïðîèçâåäåíèå.”

• При управлението на кое правителство е изготвен този закон?

• Какви улеснения за стопанската дейност се предвиждат в документа? Посочете изрази-
те, които показват кой и при какви условия може да се възползва от тях.

• Какво е значението на този закон за развитието на местното производство?

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4. Èç Çàêîí çà íàñúð÷åíèå íà ìåñòíàòà èíäóñòðèÿ îò 1895 ã.4. Èç Çàêîí çà íàñúð÷åíèå íà ìåñòíàòà èíäóñòðèÿ îò 1895 ã.4

5. Ñîôèÿ, 1902 ã.5. Ñîôèÿ, 1902 ã.5 6. Áúëãàðñêàòà èíäóñòðèÿ ïðåç 1909 ã.6. Áúëãàðñêàòà èíäóñòðèÿ ïðåç 1909 ã.6. Áúëãàðñêàòà èíäóñòðèÿ ïðåç 1909 ã.6

Ðàáîòíèöè
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ÏÐÎÌÅÍßÙÈßÒ ÑÅ ÑÂßÒ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈÒÅ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	се	модернизира	българското	сле-
досвобожденско	общество?	Как	протича	ежедневието	на	бълга-
рина	в	селото	и	града?	Кои	са	промените,	предизвикани	от	техни-
ческите	нововъведения?

II

20

ÑÅËÑÊÈßÒ ÑÂßÒ
Селският стопанин е основата на българското общество. Голяма 
част от населението се прехранва от собствена земя. Ниската 
производителност обаче прави живота на селянина много тру-
ден. Дори в края на ХIХ в. 240 000 селяни продължават да жи-
веят в землянки, а по-голямата част – в кирпичени	домове с 
паянтов градеж. (1) Битови подобрения, като течаща вода, баня, 
тоалетна или достъп до медицински грижи, са практически не-
познати за цели региони. Много младежи и девойки работят 
като слуги в по-заможните градски къщи. ( б) Модернизацията 
в селата  навлиза с изключително бавни темпове. 

Селската храна съдържа предимно растителни продукти. 
Консумират се основно хляб от ръж или пшеница, качамак, тур-
шия, зеле, червен лук и чесън. На трапезата рядко се появява месо 
– основно на големите празници. Произвежданите в стопанство-
то на селянина месо, мляко, сирене са предназначени предимно 
за пазара. Спестовността на селяните стига до крайности, поня-
кога дори за сметка на здравето и физическото им укрепване.

ÃÐÀÄÑÊÎÒÎ ÂÑÅÊÈÄÍÅÂÈÅ
По-динамично се променя животът в градовете. Приемат се пър-
вите градоустройствени планове. Улиците се осветяват, стават 
по-широки, настлани със специални каменни блокчета (павета), 
изграждат се водопроводи и канализация, обществени сгради и 
домове. Но промените често се забавят поради срещаната съпро-
тива. До 1918 г. само 45 населени места в страната имат водоснаб-
дяване, но без канализация. Същото важи и за електрификацията, 
която започва през 1900 г. През 1937 г. достъп до електричество 
имат 331 от 4000 града, села и колиби, в които живеят 1 867 000 
души. Появява се и автомобилът – първо като средство на лукса, а 
впоследствие като транспортно средство. (5) С най-бързи темпо-
ве се променя София. (6) Оформят се градски елити от предпри-
емачи, интелектуалци, офицери и чиновници. Те възприемат нов 
тип облекло, хранене, развлечение, заимствани от Европа и Русия. 
Създават се нови места на всекидневието – клубове, сладкарници, 
хотели, бирарии. Започва провеждането на балове и вечеринки. (4) 
Организират се спортни клубове. Животът на българина се улесня-
ва с появата на новото средство за комуникация – телефона. Внасят 
се първите фонографи (грамофони). (7) Първият кинематограф се 
появява още през 1895 г. в Русе (8), а през 1915 г. е създаден първи-
ят български филм: „Българан е галант“.

1. „Â íÿêîè êúùè çàåäíî ñ ÷î-
âåöèòå æèâåÿò äîìàøíè æè-
âîòíè (àãíåòà, òåëöè, ïðàñ-
öè, æðåá÷åòà, êîêîøêè è äð.). 
Íàïðàâåíè ñà íèñêè êî÷èíêè, â 
êîèòî ñà ïîìåñòåíè äîìàøíè-
òå æèâîòíè, à íàä êî÷èíêèòå 
ñïÿò äåöàòà, êîèòî â íÿêîè 
êúùè ãè èìà ïî 10 – 15 è ïîâå-
÷å, ïî ïðè÷èíà, ÷å ìíîãî æåíå-
íè áðàòÿ æèâåÿò íàåäíî.”

Ò. Âàñèëåâ. Èç äíåâíèêà íà 
åäèí ëåêàð, 1898 ã.

• Какви строителни мате-
риали се използват за изграж-
дането на селските къщи?

• Защо често помещени-
ята за животните са в жи-
лищните сгради?

Ñåëñêà êúùà

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

1
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Градският начин на живот става все по-привлекателен и 
през 1945 г. в градските центрове живее вече четвърт от населе-
нието на страната. Жилищата все повече приличат на европейс-
ките образци. Консумирането на храна с по-високо качество се 
отразява и на здравето, и на продължителността на живота в 
градовете.

ÇÄÐÀÂÅ È ÒÐÓÄ
До Освобождението здравни грижи практически липсват, а в 
страната има само 71 лекари. Смъртността сред населението 
е висока поради ниската лична хигиена и заразните болести. 
През 1939 г. в България вече има 61 болници с 3127 лекари, 
а смъртността при ражданията намалява два пъти през 1939 г. в 
сравнение с 1900 г. През 1905 г. със закон се регулира използ-
ването на женския и детския труд, регламентират се празни-
ците и почивките на работниците. (3). През 1919 г. се въвежда 
8-часов работен ден. Така България започва да следва модер-
ните новости и в социалното законодателство.  

В	първите	десетилетия	след	Освобождението	българското	об-
щество	 все	 още	 е	 патриархално.	Постепенно	то	 започва	 да	 се	
отърсва	от	средновековните	си	окови	и	да	се	модернизира.	Бъл-
гарската	държава	дава	тласък	на	тези	промени	и	гарантира	тях-
ното	развитие	с	ритъма	на	Европа.	

Èíòåëåêòóàëöè – хора на 
умствения труд, творци на 
духовни ценности, които са 
елитът на интелигенцията 
Êèðïè÷ – строителен ма-
териал, вид непечена тухла, 
която се прави от пясък, гли-
на и вода с добавка на слама 
и оборски тор
Ïðåäïðèåìà÷ – човек, кой-
то се занимава с работа 
или започва дейност, която 
носи доходи (печалба)
×èíîâíèê – държавен служи-
тел

2á. Ñåìåéñòâà íà èçëåò çà-
åäíî ñ äîìàøíàòà ïðèñëóæ-
íèöà (ñ áÿëàòà ðîêëÿ)

• Какви разлики открива-
те в облеклото на семейс-
твата на двете фотогра-
фии?

2á. Ñåìåéñòâî â
òðàäèöèîííî îáëåêëî

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

3. Èç Çàêîí çà æåíñêèÿ è äåòñêèÿ òðóä â èíäóñòðèàëíèòå 
çàâåäåíèÿ, 1905 ã.
„×ë. 5. Íà äåöà îò äâàòà ïîëà íà âúçðàñò îò 12 äî 15 ãîäèíè 
ñå çàáðàíÿâà äà ðàáîòÿò ïîâå÷å îò 8 ÷àñà íà äåíîíîùèå; íà 
æåíè íà êàêâàòî è äà å áèëî âúçðàñò ñå çàáðàíÿâà äà ðàáîòÿò 
ïîâå÷å îò 10 ÷àñà.
×ë. 6. Íîùíàòà ðàáîòà âúâ âñè÷êè èíäóñòðèàëíè çàâåäåíèÿ 
ñå çàáðàíÿâà çà äåöà ìîì÷åòà, ïî-ìëàäè îò 15 íàâúðøåíè ãî-
äèíè, à çà ìîìè÷åòà è æåíè, íà êàêâàòî è äà å áèëî âúçðàñò.”

• Направете извод за социалните проблеми на българско-
то общество.

• Защо държавата е принудена да въведе такъв закон?

3. Èç Çàêîí çà æåíñêèÿ è äåòñêèÿ òðóä â èíäóñòðèàëíèòå 3. Èç Çàêîí çà æåíñêèÿ è äåòñêèÿ òðóä â èíäóñòðèàëíèòå 3

2á.2á

2á.2a
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4. „Âå÷åðòà ñå äàäå äâîðöîâ áàë… Áëÿñêàâè ïîìåùåíèÿ: ïðè-
ñúñòâàõà îêîëî 350 äóøè, äàìè åäâà 70. ßñíî ñå çàáåëÿçâàøå, 
÷å òîâà îáùåñòâî îùå íå ñå å ñðàñíàëî â åäíî, ÷å òî íå å åäèí 
êúñ… Òîàëåòèòå áÿõà îò ÷àñò ñâåòëîñèíè, ðîçîâè, òóê-òàìå 
è ìàëêî ÷åðâåíè.”

Ê. Èðå÷åê. „Áúëãàðñêè äíåâíèê”, ò. 1, 1930 ã.

• Как ще разтълкувате подчертания текст? 

• Кои са модните тенденции, описани в документа? 

• Защо на бала присъстват толкова малко жени? Направе-
те заключение за мястото на жената в обществото през 
30-те години на ХХ в.

5. Åäèí îò ïúðâèòå 
àâòîìîáèëè â Ñî-
ôèÿ

6. Ñîôèÿ, ïîùåíñêà êàð-
òè÷êà 

• Открийте на изобра-
жението доказателства 
за европеизацията на 
българската столица.

7. Ôîíîãðàôúò (îò ãð. „çà-
ïèñâàíå íà çâóê”) å èçîáðå-
òåí ïðåç 1877 ã. îò Òîìàñ 
Åäèñîí. Òîé å ïðåäøåñòâå-
íèê íà ãðàìîôîíà.

8. Êèíåìàòîãðàôúò å ìíî-
ãîôóíêöèîíàëíà êèíîêàìåðà, 
êîÿòî ñëóæè è êàòî àïàðàò 
çà ïðîæåêöèè è ïðîÿâÿâàíå. 
Ïúðâàòà êèíîïðîæåêöèÿ å 
îðãàíèçèðàíà îò áðàòÿòà 
Îãþñò è Ëóè Ëþìèåð íà  28 
äåêåìâðè 1895 ã. â ïàðèæêî-
òî „Ãðàí êàôå”. 

• Как двете технически 
нововъведения променят 
живота на българите? 

ÇÍÀÅÌ
– Как се променя животът на българското следосвобожден-
ско общество в селото и града.
– Какви технически нововъведения се появяват във всеки-
дневието на градския елит. 
ÌÎÆÅÌ
– Да посочим белезите на европеизация в бита и ежедневи-
ето на българите.
– Да опишем грижите на държавата за преодоляване на со-
циалните проблеми.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Европеизацията на родното ни селище. Примерни въпро-
си: Кога светва първата крушка? Какъв е първият автомо-
бил? Как са изглеждали модните тоалети? Какви са били 
забавленията? Какво е съдържанието на филма „Българан е 
галант“ и каква е неговата продължителност?

6. Ñîôèÿ, ïîùåíñêà êàð6. Ñîôèÿ, ïîùåíñêà êàð6

4. 4. 4

5. Åäèí îò ïúðâèòå 5. Åäèí îò ïúðâèòå 5

ългарската столица.

Ïúðâèÿò áúëãàðñêè àâòîìîáèë å îò êðàÿ íà XIX â. Òîé å âíóøè-
òåëíî ïî ðàçìåðè, íî åëåãàíòíî âîçèëî. Äâèãàòåëÿò íà àâòîìî-
áèëà å ïîñòàâåí ïîä ñåäàëêàòà íà øîôüîðà, à ïðåäíàòà ÷àñò å 
„ñïëåñêàíà”. Âîëàíúò ïðèëè÷à íà êàïàê íà áóðå.

• Какви са предимствата на автомобила като превозно 
средство?

• Какви неудобства според текста имали първите авто-
мобили?

7

7

8.8

8

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ
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ÁÚËÃÀÐÈÒÅ ÈÇÂÚÍ ÏÐÅÄÅËÈÒÅ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀÒÀ ÄÚÐÆÀÂÀ
Решенията на Берлинския конгрес оставят извън границите на Кня-
жество България и Източна Румелия повече от милион и половина 
българи. (2) В македонските вилаети в края на XIX в. техният брой 
възлиза на 1 181 000 (52,31%). В Одринска Тракия живеят 410 000 
българи, т.е. 43% от цялото население. Близо 45 000 души остават в 
Северна Добруджа, която е станала част от Румъния, както и в при-
съединените към Сърбия земи. Тези компактни групи от разпокъса-
ната българска нация се оказват в различна езикова, културна, рели-
гиозна и държавно-политическа среда. В новите държави към тях се 
прилагат различни форми на асимилаторска политика. В Македония 
тази дейност се поддържа и от гръцката Цариградска патриаршия.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
Единствената легална институция, която оказва помощ на бъл-
гарското население в империята срещу беззаконията на властта и 
 настъплението на чуждата пропаганда, остава Екзархията. (1, 5) С 
помощта на общините тя разгръща широкомащабна дейност за раз-
витие на църковното и просветното дело в своите епархии, за съхра-
няване на българското самосъзнание и стабилизиране на духовното 
единство сред българската общност. На 23 октомври 1893 г. в Со-
лунската гимназия е създаден Българският македоно-одрински ре-
волюционен комитет. По-късно е прието общото название Вътреш-
на македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Тя е 
поредната структура, създадена по модела на БРЦК, която заимства 
много от идеите на Л. Каравелов и В. Левски и поема по пътя на 
въоръжената борба. Голяма роля за нейното масовизиране играят 
Георги (Гоце) Делчев и Дамян (Даме) Груев. През 1895 г. в София е 
поставено началото на Върховен македонски комитет (ВМК). Целта 
и на двете организации е създаването на автономна Македония (4), 
която подобно на Източна Румелия да се обедини с България. 

ÐÅÂÎËÞÖÈÈÒÅ
За няколко години е изградена мрежа от комитети и канали за връз-
ка с България. Възприета е четническата тактика, която се прилага 
в Мелнишкото (1895 г.) и в Горноджумайското въстание (1902 г.). 
 Жестокото потушаване на Горноджумайското въстание обаче при-
нуждава двата комитета да се обединят около идеята за организира-
не на масово въстание, което да обхване местното население и да се 
разпростре от Охрид до Черно море. Главният щаб на въстанието 
се ръководи от Дамян Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев. 

ÁÚËÃÀÐÈÒÅ ÈÇÂÚÍ ÏÐÅÄÅËÈÒÅ ÍÀ
ÑÂÎÁÎÄÍÀÒÀ ÄÚÐÆÀÂÀ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Каква	е	съдбата	на	българите,	оста-
нали	извън	пределите	на	свободното	отечество?	Кои	са	опорите	
на	българщината	в	Македония	и	Одринска	Тракия?	Защо	опитите	
за	постигане	на	национално	обединение	по	пътя	на	революционна-
та	борба	завършват	с	неуспех?	

21

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Åêçàðõ Éîñèô (1840 – 
1915), худ. Иван Мърквичка
Ðîäåí å â Êàëîôåð. Âúçïè-
òàíèê íà Ôðåíñêèÿ êàòî-
ëè÷åñêè êîëåæ (Èñòàíáóë) è 
Ñîðáîíàòà (Ïàðèæ). Åêçàðõ 
îò 1877 ã. Äóõîâåí âîäà÷ íà 
áúëãàðèòå â ïîëèòè÷åñêè 
ðàçïîêúñàíèÿ öúðêîâåí äèî-
öåç. 

• С какви основни задачи  
според вас е бил натова-
рен българският екзарх? 

1. Åêçàðõ Éîñèô (1840 – 1. Åêçàðõ Éîñèô (1840 – 1

I I 
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За начална дата е избран най-големият летен празник – Илинден 
(20 юли). Кулминацията на бунта е обявяването на Крушевската 
република (гр. Крушево, дн. Македония). На 6 август – Преобра-
жение, започват въстанически действия и в Одринския революцио-
нен окръг. Обявена е Странджанската република начело с Михаил 
Герджиков. Въоръжените отряди имат за цел да окажат продължи-
телна съпротива и да привлекат вниманието на европейс ката об-
щественост.

Въстанието продължава близо 3 месеца. Героичната съпроти-
ва на повече от 26 000 души, дръзнали да вдигнат оръжие срещу 
империята, няма шанс срещу изпратената 350-хилядна редовна 
армия. Европа остава безучастна към насилието над въстаналите 
българи. Русия и Австро-Унгария отправят предупреждение към 
Княжеството да не се намесва и да не оказва въоръжена помощ. 
Разгромът на въстанието слага край на надеждите за постигане на 
национално обединение по пътя на революционната борба.

23.X.1893 ã. 23.IX.1902 ã.19.III.1895 ã. 4.I.1903 ã.
Ëÿòîòî íà

1895 ã. 20.VII.1903 ã. 6.VIII.1903 ã.

Създаден е 
БМОРК.

2. Áúëãàðñêî íàöèîíàëíî-
ðåâîëþöèîííî äâèæåíèå 
â Ìàêåäîíèÿ è Èçòî÷íà 
Òðàêèÿ (1893 – 1912)

• Локализирайте на кар-
тата районите с компакт-
но българско население.

• Посочете къде се нами-
рат двата центъра на рево-
люционните организации. 

• Очертайте терито-
риите, обхванати от огъ-
ня на Илинденско-Преобра-
женското въстание. 

2. Áúëãàðñêî íàöèîíàëíî2. Áúëãàðñêî íàöèîíàëíî2

Създаден е 
ВМК.

Мелнишко 
въстание

Начало на Гор-
ноджумайското 
въстание

ВМОРО взима 
решение за 
въстание в 
Македония и 
Одринско.

Илинден: начало 
на въстание 
в Битолски 
революционен 
окръг

Преображение: 
започват въста-
нически действия 
в Одрински рево-
люционен окръг.

Разпокъсването	на	националната	територия	на	конгреса	в	Бер-
лин	през	1878	г.	предопределя	нерадостната	съдба	на	голям	брой	
българи.	Те	намират	духовна	опора	в	Екзархията,	а	създадената	
революционна	организация	издига	лозунга	за	автономия	като	път	
за	обединение	с	общото	отечество.	Жестокият	погром	на	Илин-
денскоПреображенското	въстание	и	нежеланието	на	Великите	
сили	да	проведат	решителни	реформи	в	Македония,	се	превръщат	
в	 аргумент	 за	 възприемане	 на	 войната	 като	 единствен	 път	 за	
	постигане	на	националното	обединение.	

София

Търново

Пловдив

Варна

Бургас

Малко Търново
Одрин

Струмица

Горна Джумая
(Благоевград)

Охрид

Скопие

Разлог

Златоград

Велес

Битоля

Костур
Солун

Крушево

Сяр

КазанлъкКарлово

Ловеч

Сливен
Котел

Батак

Пещера

обявяване на Кру-
шевската република

район на Горноджумайско-
то въстание
район на Илинденско-Преоб-
раженското въстание
Османска империя

България

действия на въстани-
чески отряди
център на револю-
ционен окръг

граници към 1912 г.  
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4. Èç „Óñòàâ íà Áúëãàðñêè-
òå ìàêåäîíî-îäðèíñêè ðå-
âîëþöèîííè êîìèòåòè”, 
1896 ã.
„×ë. 1. Öåëòà íà ÁÌÎÐÊ å 
ïðèäîáèâàíå ïúëíà ïîëèòè-
÷åñêà àâòîíîìèÿ íà Ìàêå-
äîíèÿ è Îäðèíñêî.
×ë. 2. Çà ïîñòèãàíå íà òàÿ 
öåë òå ñà äëúæíè äà ñúáóæ-
äàò ñúçíàíèåòî íà ñàìîçà-
ùèòà ó áúëãàðñêîòî íàñåëå-
íèå. […]
×ë. 3. ×ëåí íà ÁÌÎÐÊ ìîæå 
äà áúäå âñåêè áúëãàðèí, áåç 
ðàçëèêà íà ïîë, êîéòî íå 
å êîìïðîìåòèðàí ñ íèùî 
íå÷åñòíî è áåçõàðàêòåðíî 
ïðåä îáùåñòâîòî.”

• Какви са целите на 
БМОРК?

• Кой може да бъде член 
на организацията?

• Въз основа на предложените исторически източници за-
пишете в тетрадките си най-малко две прилики с българ-
ското националноосвободително движение през Възражда-
нето.

Църкви и параклиси 1600

Манастири 73

Свещеници 1300

Училища (общо) 1373

Гимназии 13

Прогимназии 87

Учители 2266

Ученици 78 854

• Защо определяме ро-
лята на Църквата и учили-
щето като много важна?

6. Ïîùåíñêà êàðòè÷êà çà ïðåâçåìàíåòî íà Áåëèöà îò 
÷åòà íà ÂÌÎÊ íà÷åëî ñ ïîëêîâíèê Àíàñòàñ ßíêîâ 

ÇÍÀÅÌ
– Каква е ролята на Екзархията за запазване на българщина-
та в Македония и Одринска Тракия.
ÌÎÆÅÌ
– Да опишем устно историята на революционните борби 
на македонските и тракийските българи до 1903 г.
– Да посочим доказателства за българския характер на ВМРО.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Живота и дейността на Гоце Делчев и Даме Груев, за да 
съставим кратка биографична справка.

34

5. Äàííè çà öúðêîâíîòî 
è ïðîñâåòíîòî äåëî íà 
Åêçàðõèÿòà äî 1912 ã.

5. Äàííè çà öúðêîâíîòî 5. Äàííè çà öúðêîâíîòî 5

6.6

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ
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ÏÎÆÀÐÚÒ ÍÀ ÁÀËÊÀÍÈÒÅ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Защо	България	избира	пътя	на	вой-
ната	като	средство	за	решаване	на	националния	въпрос?	Защо	
се	създава	Балканският	съюз?	Каква	е	цената	на	първата	на-
ционална	катастрофа?

II

22

ÁÀËÊÀÍÑÊÈßÒ ÑÚÞÇ
Опитите за решаване на националния въпрос чрез революция или 
реформиране на Османската империя по пътя на дипломацията не 
дават резултат. Остава третият възможен път – войната. Въпреки 
стопанския напредък и модернизирането на армията силите на 
страната се оказват недостатъчни за победа без коалиция със съ-
седните държави. (5) България става инициатор за създаването на 
общ Балкански съюз, който да разреши националния въпрос и на 
останалите народи. През 1912 г. се сключват договори със Сърбия 
(3), Гърция и Черна гора. За пръв път България се отказва от воде-
ната дълги години политика за създаване на автономна Македония 
и се съгласява на разделяне на областта. По този начин още при 
създаването на съюза се залагат бъдещи противоречия. 

ÁÀËÊÀÍÑÊÀÒÀ ÂÎÉÍÀ
Войната започва на 5 октомври 1912 г. България мобилизира три 
армии, два самостоятелни отряда, една самостоятелна дивизия и 
Македоно-одринското опълчение. Трите армии са съсредоточени 
по посока на турската столица. След две настъпателни операции – 
 Лозенградската (8 – 11 октомври) и Люлебургаско-Бунархисарската 
(15 – 20 октомври), войската обсажда Одрин и излиза на Чаталджан-
ската отбранителна линия на 40 км от Цариград. Освободени са Ро-
допите и Беломорието, а VII Рилска дивизия влиза в Солун. Устремът 
на българските войски (2) е спрян след неуспешната атака на Чатал-
джа. Започват трудни преговори за мир, които завършват без резултат 
и войната продължава. Овладяването на считаната за непревземаема 
Одринска крепост (1) заставя Османската империя да се върне на 
масата за преговори. На 17 май 1913 г. е подписан мирен договор в 
Лондон. Турция отстъпва на съюзниците територията на запад от ли-
нията „Енос на Егейско море до Мидия на Черно море“. (2)

ÌÅÆÄÓÑÚÞÇÍÈ×ÅÑÊÀÒÀ ÂÎÉÍÀ
Съюзниците на България настояват за прилагане на принципа, че 
всеки трябва да получи това, което е завладял със своята армия. 
Това означава Македония да бъде поделена между Белград и Ати-
на. Сърбия и Гърция сключват антибългарски съюз. Българските 
политици не разбират опасността и на 16 юни 1913 г. започват бой-
ни действия срещу бившите си съюзници. Целта е да се окаже на-
тиск върху тях и техните решения, но така България се превръща в 
страна агресор. Към сръбско-гръцкия съюз се присъединяват Чер-

1. Ãåí.-ëåéòåíàíò Íèêîëà 
Èâàíîâ (1861 – 1940)
Êîìàíäèð íà Âòîðà áúëãàð-
ñêà àðìèÿ. Ðúêîâîäè îáñàäà-
òà è ïðåâçåìàíåòî íà Îä-
ðèíñêàòà êðåïîñò. Êîãàòî 
ïðåäàâà ñàáÿòà ñè, Øóêðè 
ïàøà êàçâà:
„Õðàáðîñòòà íà áúëãàð-
ñêàòà àðìèÿ å áåçïîäîáíà. 
Íà òàêàâà õðàáðîñò íèêîÿ 
êðåïîñò íå ìîæå äà óñòîè”.

• Кое качество на българ-
ския войник оценява най-
високо турският главноко-
мандващ? 

Íàöèîíàëíà êàòàñòðîôà – 
понятие, с което се обозна-
чават тежките и трагични 
последици за държавата и об-
ществото от Балканските и 
Първата световна война

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Ãåí.-ëåéòåíàíò Íèêîëà 1. Ãåí.-ëåéòåíàíò Íèêîëà 1
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ÀÂÑÒÐÎ-ÓÍÃÀÐÈß
ÐÓÑÈß

Á Ú Ë Ã À Ð È ß

Î Ñ Ì À Í Ñ Ê À  È Ì Ï Å Ð È ß

ÃÚÐÖÈß

ÑÚÐÁÈß

ÐÓÌÚÍÈß

Âèäèí

Áóêóðåù
Êîíñòàíöà

Ñèëèñòðà

Ðóñå

Ñâèùîâ
Äîáðè÷

Âàðíà

Áóðãàñ

Ìàëêî Òúðíîâî

Ñîôèÿ

Òúðíîâî

Áåëãðàä

Êóìàíîâî

Ùèï

Ïðèçðåí

Òèðàíà

Îõðèä

Áèòîëÿ

Êîæàíè

Ëàðèñà

Ñîëóí

Ñÿð Ãþìþðäæèíà

Åíîñ

Ëþëåáóðãàç

×àòàëäæà ÈÑÒÀÍÁÓË

Áóíàðõèñàð

Ìèäèÿ

Îäðèí

Ëîçåíãðàä

×ÅÐÍÀ ÃÎÐÀ

ßìáîë

Ñòàðà Çàãîðà
Åëõîâî

Õàñêîâî

Àñåíîâãðàä

Áàòàê

Âðàíÿ

Äóïíèöà

Êþñòåíäèë

Äðàìà Êñàíòè

Ðàäîâèø

Ïðèùèíà

Íîâè ïàçàð

Ïëåâíÿ

Øêîäðà

Ãîðíà Äæóìàÿ

Ñúñðåäîòî÷àâàíå è äåéñòâèå íà âîéñêà

áúëãàðñêà

îñìàíñêà

ñðúáñêà

ãðúöêà

÷åðíîãîðñêà

Ïåòðè÷

Íåâðîêîï

Õàðìàíëè

Íèø

Âåëåñ

Ñêîïèå

Êúðäæàëè

Ïîäãîðèöà

29.II.1912 ã.      16.V.1912 ã.      5.X.1912 ã.      4 – 5.XI.1912 ã.      13.III.1913 ã.      17.V.1913 ã.     16.VI.1913 ã.     28.VII.1913 ã.

на гора, Румъния, която се стреми да присъедини Южна Добруджа, 
и Турция, която си възвръща Одринска Тракия. Така страната ни 
се озовава във война на четири фронта срещу пет държави. Изпра-
вена пред опасността да загуби своята независимост, България е 
спасена благодарение на героизма на редовия войник. Настъпле-
нието на бившите съюзници към София е спряно. На 28 юли 1913 г. 
е подписан Букурещкият мирен договор. Неговите решения водят 
до първата национална катастрофа. Всичко, за което страната е 
воювала, е загубено. В границите на България влизат само Пирин-
ският край, Родопите и малка ивица по Беломорското крайбрежие. 
Южна Добруджа е предадена на Румъния. (2) 

В	 резултат	 на	 Балканската	 война	 средновековните	 остатъци	
от	 османското	 наследство	 са	 премахнати,	 но	 българското	 на-
селение	в	Македония,	Тракия	и	Добруджа	попада	в	границите	на	
чужда	държава.	Противоречията	между	съюзниците	водят	до	
нов	конфликт	и	Балканският	полуостров	си	спечелва	славата	на	
европейс	кото	„буре	с	барут“.	

Подписан е 
договор за 
приятелство 
и съюз между 
България и 
Сърбия.

Подписан е 
съюзен дого-
вор между 
България и 
Гърция.

Започва Бал-
канската война 
между съюзе-
ните България, 
Сърбия, Черна 
гора и Гърция 
против Турция.

Атаката 
на Чатал-
джа

Превзета е 
Одринската 
крепост.

Подписан е 
Лондонски-
ят мирен 
договор.

Започва 
Междусъюз-
ническата 
война.

Подписан е 
Букурещки-
ят мирен 
договор.

3. Êàðòà íà âîåííèòå 
äåéñòâèÿ ïî âðåìå íà äâå-
òå Áàëêàíñêè âîéíè

• Къде водят военни 
действия българските войс-
ки през Първата балканска 
война? 

• Къде воюват съюзници-
те на България? 

• Кои са местата на най-
големите военни битки по 
време на войните?

 Êàðòà íà âîåííèòå 3. Êàðòà íà âîåííèòå 2
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2. „Ñúðáèÿ ïðèçíàâà íà Áúëãàðèÿ ïðàâîòî íà òåðèòîðèèòå íà 
èçòîê îò Ðîäîïèòå è ð. Ñòðóìà; Áúëãàðèÿ ïðèçíàâà ïðàâîòî íà 
Ñúðáèÿ âúðõó òèÿ, ðàçïîëîæåíè íà ñåâåð è çàïàä îò Øàð ïëàíèíà. 
Êîëêîòî äî òåðèòîðèèòå, âêëþ÷åíè ìåæäó Øàð, Ðîäîïèòå, Åãåéñ-
êî ìîðå è Îõðèäñêîòî åçåðî, àêî äâåòå ñòðàíè ñå óâåðÿò, ÷å òÿõ-
íîòî îðãàíèçèðàíå â îòäåëíà àâòîíîìíà îáëàñò å íåâúçìîæíî íà 
îñíîâàíèå íà îáùèòå áúëãàðñêè è ñðúáñêè íàöèîíàëíè èíòåðåñè, 
òî ñ òåçè òåðèòîðèè ùå ñå ïîñòúïè ñïîðåä äîëíèòå ïîñòàíîâëå-
íèÿ […] Áúëãàðèÿ ñå çàäúëæàâà äà ïðèåìå òàçè ãðàíèöà, àêî Í.È.Â. 
ðóñêèÿò èìïåðàòîð, êîéòî ùå áúäå ïîìîëåí äà áúäå àðáèòúð ïî 
òîçè âúïðîñ, ñå ïðîèçíåñå â ïîëçà íà òàçè ëèíèÿ...”
Èç „Òàåí àíåêñ êúì äîãîâîðà çà ïðèÿòåëñòâî è ñúþç ìåæ-
äó Öàðñòâî Áúëãàðèÿ è Êðàëñòâî Ñúðáèÿ” îò 29.II.1912 ã.

• Защо България отстъпва от позицията си за недели-
мост на Македония?

• Открийте на картата териториите, чиято съдба ос-
тава зависима от волята на руския император.  

4. Ïîùåíñêà êàðòè÷êà,
1912 ã.
Надпис на гърба: „Äîíå, 
ãëåäàé òóðñêèòå çíàìåíà. 
Òàêà ãè ïîñòèëàõìå äà ìèíå 
íàøèÿò öàð. Ïîçäðàâè îò 
×îðëó. Òâîé Þðäàí”.

• Опишете изображе-
нието, като използвате 
основните въпроси: Къде? 
Кога? Кой? Как? 

• Какво е отношението 
на художника? С кое чув-
ство бихте го определи-
ли? 

• Защо според вас са из-
давани такива пощенски 
картички?

• Използвайте статистическите данни, за да обясните 
защо се създава Балканският съюз.

5. ×îâåøêè ðåñóðñè ïî âðåìå íà Áàëêàíñêèòå âîéíè, 1912 – 
1913 ã.

Ñòðàíà Íàñåëåíèå 
(â õèëÿäè)

Ìúæå 
(â õèëÿäè)

Âîéñêà 
(â õèëÿäè)

България 4300 2253 607

Сърбия 2910 1500 175

Гърция 2630 1350 90

Черна гора 377 127 30

Общо: 10 217 5230 902

Турция 23 000 12 000 400

ÇÍÀÅÌ
– Кои са причините за Балканските войни.
– Как е създаден Балканският съюз.
ÌÎÆÅÌ
– Да опишем по карта границите на България след Първата 
балканска и след Междусъюзническата война.
– Да дадем примери за героизъм на българския войник.
– Да обясним защо резултатите от Междусъюзническата 
война се оценяват като национална катастрофа.
– Да докажем, че България изнася тежестта на Първата бал-
канска война.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Примери за героизъм на българския войник в пожара на Бал-
канските войни.

3

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4.4.4
5.5

G. Georgiev, Human resources of the countries which took 
part in the Balkan War. 1912 – 1913.
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ÁÚËÃÀÐÈß Â ÃÎËßÌÀÒÀ ÂÎÉÍÀ
(1915 – 1919)

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Защо	България	се	включва	в	Първата	
световна	война?	Кои	са	причините	да	предпочете	съюза	с	 ерма-
ния?	Кои	са	измеренията	на	втората	национална	катастрофа?

23

ÑÂÅÒÎÂÍÈßÒ ÊÎÍÔËÈÊÒ
В началото на ХХ в. Великите сили оформят два политически бло-
ка. От една страна са Централните сили – Германия, Австро-Унга-
рия и Турция, а другата групировка, наречена Антанта, е съюз меж-
ду Франция, Англия и Русия. (4) Повод за открит сблъсък между 
тях става убийството на 28 юни 1914 г. в Сараево на престолонас-
ледника на Австро-Унгарската империя. Поетите съюзни задъл-
жения към Сърбия разпалват пожара на Първата световна война. 
България запазва неутралитет. През лятото на 1915 г. страната се 
превръща в желан партньор и за двата воюващи блока, които раз-
читат на българската армия за победата. България става обект на 
засилен дипломатически интерес, поради което този период е наре-
чен „българското лято“. Правителството на д-р Васил Радославов 
избира Централните сили (5), които обещават присъединяването 
на цяла Македония след войната.

ÎÒÍÎÂÎ ÍÀ ÍÎÆ
България мобилизира над 800 000-на армия. На 14 октомври 1915 г. 
започва войната със Сърбия. Освободени са Тимошко, Поморавие-
то и цяла Македония. По нареждане на германското военно команд-
ване настъплението е спряно на гръцката граница. Там българските 
войници се изправят пред армиите на Антантата. През есента на 
1916 г. е разгромена Румъния, като е освободена цяла Добруджа. 
Българската войска воюва на два фронта, които са разположени 
от Адриатика до Северното Причерноморие. (4) Снабдяването с 
хранителни продукти, боеприпаси, дрехи и снаряжения скоро ста-
ва критично. На много места в страната избухват гладни бунтове, 
последвани от т.нар. женски бунтове. (6) Недохранен, необлечен и 
уморен, българският войник все повече иска бърз мир. През сеп-
тември фронтът при Добро поле е пробит. Недоволните войници 
се вдигат на въстание и поемат към столицата, за да потърсят отго-
ворност от управляващите. Бунтът е потушен, но правителството е 
принудено да побърза с подписването на примирие. На 29 септем-
ври 1918 г. страната излиза от войната. На 3 октомври 1918 г. цар 
Фердинанд абдикира в полза на сина си Борис III, а съдбините на 
страната се поемат от победителите. (3)

ÑËÅÄÂÎÅÍÍÀÒÀ ÊÐÈÇÀ
На 27 ноември 1919 г. е подписан Ньойският мирен договор. Бъл-
гария губи излаза са на Бяло море, цяла Македония и Добруджа. 
Наложени са огромни репарации, числеността на армията е огра-

1. Ãåí.-ëåéòåíàíò Âëàäè-
ìèð Âàçîâ (1868 – 1945)
Âúçïèòàíèê íà Âîåííîòî 
ó÷èëèùå. Ñúçäàòåë íà áúëãàð-
ñêàòà àðòèëåðèÿ. Ó÷àñòíèê 
â Áàëêàíñêèòå âîéíè. Êîìàí-
äèð íà 9-à ïåõîòíà Ïëåâåíñêà 
äèâèçèÿ. Ïðåç 1916 – 1918 ã. 
óñïåøíî ðúêîâîäè ñðàæåíèÿ-
òà íà ôðîíòà îò Âàðäàð äî 
Äîéðàíñêîòî åçåðî. Èçïîëç-
âàíàòà îò íåãî ñòðàòåãèÿ 
äíåñ ñå èçó÷àâà âúâ âîåííèòå 
àêàäåìèè â Åâðîïà, ÑÀÙ è 
ßïîíèÿ. 

• С помощта на ключовия 
израз „победителят от Дой-
ран“ потърсете в интернет 
отговор на въпроса защо ген. 
Вазов е наречен така. 

2. Ìåäèöèíñêè ñåñòðè ñ 
âîéíèöè íà ôðîíòà

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Ãåí.-ëåéòåíàíò Âëàäè1. Ãåí.-ëåéòåíàíò Âëàäè1

. Ìåäèöèíñêè ñåñòðè ñ . Ìåäèöèíñêè ñåñòðè ñ 2

I I 
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ÑÎÔÈß

Ñòàðà Çàãîðà

Îäðèí

Ëþëåáóðãàñ

Ìèäèÿ

Áóðãàñ

Âàðíà

Äîáðè÷

Ñèëèñòðà

Ðóñå

Öàðèáðîä

Êþñòåíäèë
Ïàçàðäæèê

Ïëîâäèâ

Ñîëóí

Ñÿð Äðàìà

Áåëîãðàä÷èêÊðóøîâèöà

Ïðèùèíà

Íèø

Âðàíÿ

Ñêîïèå
Ïðèçðàí

Äåáúð
Òèðàíà

Øêîäðà

Äóðàñ

Êîñîâñêà
Ìèòðîâèöà

Ðàäîìèð

Ãîðíà Äæóìàÿ
(Áëàãîåâãðàä)

настъпление на българската армия
настъпление на войските на Централните сили
настъпление на войските на Антантата
Южен фронт през Първата световна война

3. Ó÷àñòèå íà Áúëãàðèÿ â 
Ïúðâàòà ñâåòîâíà âîéíà

• На кои фронтове се сра-
жават българските войски? 
Срещу кои държави?

• Кои са най-големите 
военни операции на българ-
ската армия по време на 
войната?

ничена до 20 000 души. (7) Страната тъне в разруха, стопанството 
замира, царят глад и спекула. За 20 месеца се сменят пет правител-
ства. Българският земеделски народен съюз (БЗНС) се превръща 
в основна политическа сила. Земеделците настояват за радикални 
реформи за преустройството на обществото, като се ограничи ед-
рото земеделие и се осигурят привилегии на дребните собствени-
ци. Втора сила става Българската комунистическа партия (БКП). 
Нейната цел е революционна смяна на властта и „установяване на 
работническо-селско правителство в страната“. В програмите и на 
двете партии управлението на страната се свързва с ограничаване 
на правата на другите обществени групи.

28.VI.1914 ã.             14.X.1915 ã.               1.IX.1916 ã.                29.IX.1918 ã.               3.XI.1918 ã.            27.XI.1919 ã.

Австро-унгар-
ският престо-
лонаследник е 
убит в Сараево.

България обявява 
война на Сърбия.

България обявява 
война на Румъния.

България подписва 
Солунското при-
мирие и излиза от 
войната. Цар Фер-
динанд абдикира.

Сключено е спора-
зумение за прекра-
тяване на бойните 
действия в Първата 
световна война.

Подписан е 
Ньойският 
договор.

3. Ó÷àñòèå íà Áúëãàðèÿ â 3. Ó÷àñòèå íà Áúëãàðèÿ â 4

По	 време	 на	 Първата	 световна	 война	 България	 полага	 големи	
усилия	за	решаване	на	националния	въпрос.	Мобилизиран	е	цели-
ят	човешки	и	стопански	потенциал	на	държавата,	но	без	успех.	
Непосилните	клаузи	на	Н ойския	мирен	договор	спират	възмож-
ностите	 за	 бързо	 възстановяване	 на	 страната	 и	 ограничават	
понататъшното	ѝ	развитие.	Провалът	на	надеждите	за	обеди-
нение	и	понесените	страдания	подкопават	доверието	към	демо-
кратичните	традиции	и	политическите	водачи	на	нацията.	

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

3. Áîðèñ III (1894 – 1943)
Áîðèñ III, ðîäåí íà 18 ÿíóàðè 
1894 ã. Ñèí íà Ôåðäèíàíä I è 
Ìàðèÿ Ëóèçà. Ñëåä àáäèêàöèÿ-
òà íà áàùà ñè å ïðîâúçãëàñåí 
çà öàð íà áúëãàðèòå (3 îêòîì-
âðè 1918 – 28 àâãóñò 1943 ã.).

3. 3. 3
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Ïîêàçàòåëè Ïðåäè 
Áàëêàíñêèòå 
âîéíè

Ïðåäè Ïúðâàòà 
ñâåòîâíà 
âîéíà

Ñëåä Ïúðâàòà 
ñâåòîâíà 
âîéíà 

Територия 96 945 км2 112 000 км2 103 100 км2

Население 4 430 000 4 800 000 4 847 000

Армия 607 хил. души 800 хил. души 20 хил. души

Репарации
– –

2, 25 млрд. злат-
ни франка

5. Ïðåç ïðîëåòòà è ëÿòîòî 
íà 1918 ã. õëåáíàòà äàæáà 
â Áúëãàðèÿ äîñòèãà 300 ã 
äíåâíî, à çà íåðàáîòåùèòå 
– 200 ã. Öåíèòå íà êèëîãðàì 
áðàøíî ñêà÷àò 15 – 20 ïúòè 
â ñðàâíåíèå ñ äîâîåííèòå, à 
ïðîäóêòè êàòî çàõàð, îðèç, 
ãàç ñå íàìèðàò ñàìî „íà 
÷åðíî”. Ìåñîòî, ìëÿêîòî è 
ìëå÷íèòå ïðîäóêòè ïî÷òè 
èç÷åçâàò îò ïàçàðà. Òîãàâà 
çàïî÷âàò áóíòîâå, â êîèòî 
ó÷àñòâàò ïðåäèìíî æåíè 
ìàéêè. Òå ñà íàé-ìàñîâè è 
ïðîäúëæèòåëíè â Ñîôèÿ, 
Ïëîâäèâ, Ñëèâåí, Ñòàðà Çà-
ãîðà, Áóðãàñ è äðóãè ãîëåìè 
ãðàäîâå.

• Защо бунтовете на 
недоволство са наречени 
„женски“?

• Кои изрази от текста 
обясняват понятието 
„спекула“?

• Кои други термини бих-
те използвали, за да опише-
те състоянието на стра-
ната в края на войната?

6. Áúëãàðèÿ ïî âðåìå íà âîéíèòå 1912 – 1919 ã.

• Сравнете данните в таблицата, за да обясните осно-
вателно ли резултатите от войната се определят като 
катастрофа.

ÇÍÀÅÌ
– Кои страни влизат в двата политически блока. Защо Бъл-
гария избира за съюзник Германия.
– Какво е положението на жената през военните години. 
ÌÎÆÅÌ
– Да илюстрираме с примери фразата „победена държава – 
непобедена армия“.
– Да докажем, че Ньойският договор е втора национална 
катастрофа за България.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Имена на селища, които по силата на Ньойския договор 
днес са в границите на Сърбия и Македония.
– Фамилни истории или войнишки паметници на терито-
рията на родното ни селище.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

5.5.6

6. Áúëãàðèÿ ïî âðåìå íà âîéíèòå 1912 – 1919 ã.6. Áúëãàðèÿ ïî âðåìå íà âîéíèòå 1912 – 1919 ã.7

4. Ñúþçíèöèòå íà Áúëãàðèÿ â Ïúðâàòà ñâåòîâíà âîéíà

• Кои са съюзниците на България в Голямата война? 
4. Ñúþçíèöèòå íà Áúëãàðèÿ â Ïúðâàòà ñâåòîâíà âîéíà4. Ñúþçíèöèòå íà Áúëãàðèÿ â Ïúðâàòà ñâåòîâíà âîéíà5
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ÌÅÆÄÓ ÄÈÊÒÀÒÓÐÀÒÀ È ÄÅÌÎÊÐÀÖÈßÒÀ
(1919 – 1939)

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	се	променя	политическият	жи-
вот	в	страната	след	Първата	световна	война?	Защо	се	стига	до	
налагане	на	авторитарно	управление	в	България?

II

24

ÇÅÌÅÄÅËÑÊÈßÒ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ
През пролетта на 1920 г. се провеждат парламентарни избори, ре-
зултатите от които позволяват на БЗНС да състави самостоятелно 
правителство. Министър-председател става Александър Стамбо-
лийски. (1) Той заявява, че ще води политика, подкрепяща селяните 
– преобладаващата част от българското общество. Правителството 
извършва аграрна реформа, която ограничава собствеността на зе-
мята до 300 дка. Държавата поставя под свой контрол свободната 
търговия със зърно. Чрез специален закон се въвеждат трудови за-
дължения за всички граждани. (2) Политиката на БЗНС се опира на 
идеята за въвеждане на селска диктатура. Създават се политиче-
ска полиция и въоръжена партийна сила – „Оранжевата гвардия“. 
(3) Опозицията практически е разгромена и няма възможност за 
политическа дейност. Нарушенията на конституцията засягат по-
вечето сфери на обществения живот.

ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈß ÊÎÍÔËÈÊÒ
На 9 юни 1923 г. нелегалният Военен съюз извършва преврат и по-
ема властта. Александър Стамболийски е убит, а надигналите се по 
места негови привърженици бързо са разгромени от армията. На 
власт идва проф. Александър Цанков с подкрепата на Демократи-
ческия сговор. Кабинетът се опитва да възстанови демократични-
те принципи, но като „усмири“ страната. По нареждане на Москва 
БКП тръгва към насилствено завземане на властта. През септември 
1923 г. в различни части на страната започват въоръжени бунтове 
с цел установяване на съветска власт. Армията потушава бунта, а 
БКП поема по пътя на терора. На 16 април 1925 г. е взривена църк-
вата „Св. Неделя“ в София. (4) Убити са над 140 и са ранени над 
500 души. Това е най-големият терористичен акт на века. Властта 
отговаря със сурови мерки и през 1925 г. са убити без съд и присъда 
привърженици и на двете страни. Тази обстановка води до необходи-
мост от нова политика на омиротворяване. С нея се заема кабинетът 
на Андрей Ляпчев (6), който възстановява основните политически 
свободи, легализира всички партии и провежда свободни избори. 
Нормализацията на политическия живот става видима на парламен-
тарните избори през 1931 г., които са спечелени от опозицията. На 
власт идват „Народният блок“, съставен от няколко партии, сред 
които и БЗНС. Той управлява страната до 1934 г. Неговото управле-

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèé-
ñêè (1879 – 1923)
Ðîäåí â ñ. Ñëàâîâèöà (Ïà-
çàðäæèøêî). Ó÷è àãðîíîìèÿ 
â Ãåðìàíèÿ. Åäèí îò ñúçäà-
òåëèòå íà ÁÇÍÑ. Íàðîäåí 
ïðåäñòàâèòåë îò 1908 ã. 
Àâòîð íà èäåÿòà çà ñàìîñ-
òîÿòåëíà ñåëñêà âëàñò è 
çàùèòà íà „îáùîñåëñêèòå 
èíòåðåñè”. Àêòèâåí ïðî-
òèâíèê íà ó÷àñòèåòî íà 
Áúëãàðèÿ â Ïúðâàòà ñâå-
òîâíà âîéíà. Ìèíèñòúð â 
êîàëèöèîííèÿ êàáèíåò íà 
Òåîäîð Òåîäîðîâ ïðåç 1919 ã. 
Êàòî ìèíèñòúð-ïðåäñåäà-
òåë ïîäïèñâà Íüîéñ êèÿ ìè-
ðåí äîãîâîð.  

• Защо според вас Ал. 
Стамболийски успява да 
спечели изборите? Сред 
коя част от обществото 
намира подкрепа? Защо?

1. Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèé1. Àëåêñàíäúð Ñòàìáîëèé1
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ние съвпада с тежката световна икономическа криза, което води и 
до криза в политическата система на страната. 

ÁÅÇÏÀÐÒÈÉÍÀÒÀ ÂËÀÑÒ
На 19 май 1934 г. Военният съюз извършва втория си преврат с 
цел да се преодолее обществената криза. Сформиран е нов кабинет, 
начело на който застава Кимон Георгиев. (5) Демократичната сис-
тема постепенно престава да функционира. Спряно е действието 
на конституцията, парламентът и партиите са разпуснати. Започ-
ва управление с наредби-закони, които се издават не от Народното 
събрание, а от Министерския съвет. Ограничава се местното са-
моуправление, а властта се централизира на всички нива. Така се 
оформят основите на авторитарен режим, при който властта е в 
ръцете на подбран елит. Цар Борис III умело използва преврата и 
постепенно поставя под свой контрол държавното управление. До 
1939 г. от двореца са излъчени седем правителства, които утвърж-
дават авторитарната система. 

Следвоенната	икономическа,	социална	и	политическа	криза	пре-
раства	в	граждански	конфликт.	Нуждата	от	реформи	във	всички	
сфери	води	до	обществени	противоречия.	Действащата	полити-
ческа	 система	 се	 оказва	 неефективна	 и	 българското	 общество	
търси	нови	пътища	за	развитие.	Така	се	появяват	нагласи	за	сил-
на	власт	и	се	установява	авторитарно	монархическо	управление.

Àâòîðèòàðíà âëàñò – уп-
равление, подчинено на ин-
тересите на една личност 
или група от лица 
Äèêòàòóðà – неограни-
чена власт на човек или 
на определена част от 
общес твото
Òåðîð – политика на наси-
лие, на потискане на поли-
тическите противници

2. Èç Çàêîíà çà òðóäîâàòà ïîâèííîñò, 14 þíè 1920 ã.
„×ë. 1. Âñè÷êè áúëãàðñêè ïîäàíèöè îò äâàòà ïîëà, êîãàòî íà-
âúðøàò: ìúæåòå 20 ãîäèíè, à äåâèöèòå 16, ïîäëåæàò íà òðó-
äîâà ïîâèííîñò, ò.å. íà çàäúëæèòåëåí îáùåñòâåí òðóä.
×ë. 2. Òðóäîâàòà ïîâèííîñò èìà çà öåë:
à) äà îðãàíèçèðà è èçïîëçâà îáùåñòâåíî ðàáîòíèòå ñèëè â ñòðà-
íàòà, çà äà ïîâäèãíå ïðîèçâîäñòâîòî è áëàãîóñòðîéñòâîòî;
á) äà ðàçâèå ó ãðàæäàíèòå íåçàâèñèìî îò òÿõíîòî îáùåñòâå-
íî ïîëîæåíèå è èìîòíî ñúñòîÿíèå ëþáîâ êúì îáùåñòâåíèòå 
ðàáîòè è ôèçè÷åñêèÿ òðóä;
â) äà ïîâäèãíå ìîðàëíîòî è èêîíîìè÷åñêîòî ñúñòîÿíèå íà íà-
ðîäà, êàòî êóëòèâèðà ó ãðàæäàíèíà ñúçíàíèå çà çàäúëæåíèÿòà 
ìó êúì ñåáå ñè è îáùåñòâîòî…
×ë. 3. Òðóäîâàòà ïîâèííîñò ñå èçïîëçâà ïî âñè÷êè îòðàñëè íà 
íàðîäíîòî ñòîïàíñòâî è áëàãîóñòðîéñòâîòî, íàïðàâà íà ïú-
òèùà, æåëåçíèöè, êàíàëè,… ïîñòðîéêè íà ñãðàäè,… îáðàáîòâàíå 
íà… îâîùíè è çåëåí÷óêîâè ãðàäèíè,… ðàáîòåíå â ìèíèòå è ôàá-
ðèêèòå,… â áîëíèöè è äð.
×ë. 6. Òðóäîâàòà ïîâèííîñò òðàå çà ìúæåòå 12 ìåñåöà, à çà 
æåíèòå äåâèöè – äî 6 ìåñåöà.”

• Какво означава „трудова повинност“? За кого се отнася тя?

• Каква е нейната цел? В кои сфери се прилага?

• Как според вас обществото възприема този закон?

3. „Îðàíæåâà ãâàðäèÿ” å íå-
îôèöèàëíîòî íàèìåíîâàíèå 
íà âîåííè îòðÿäè îò ïðèâúð-
æåíèöè íà ÁÇÍÑ. Òå ñà ñúçäà-
äåíè êàòî ñèëîâî ñðåäñòâî 
çà ïîäêðåïà íà óïðàâëÿâà-
ùèòå. Èíèöèàòîð è ãëàâåí 
êîìàíäâàù íà Îðàíæåâàòà 
ãâàðäèÿ å Ðàéêî Äàñêàëîâ. 
Îòðÿäèòå ñà íàðè÷àíè îò 
îïîçèöèÿòà „ñîïàäæèè”. 

• Предположете защо 
отрядите на „Оранжева-
та гвардия“ са известни 
сред опозиционните среди 
като „сопаджии“?

2. Èç Çàêîíà çà òðóäîâàòà ïîâèííîñò, 14 þíè 1920 ã.2. Èç Çàêîíà çà òðóäîâàòà ïîâèííîñò, 14 þíè 1920 ã.2

3.3

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ
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4. Ðàçðóøåíàòà öúðêâà „Ñâ. Íåäåëÿ” â Ñîôèÿ, àïðèë 1925 ã.
Àòåíòàòúò â êàòåäðàëàòà „Ñâ. Íåäåëÿ” å èçâúðøåí îò ÷ëåíîâå 
íà Âîåííàòà îðãàíèçàöèÿ íà Áúëãàðñêàòà êîìóíèñòè÷åñêà ïàðòèÿ 
(ÁÊÏ). Òå óñïÿâàò äà âçðèâÿò ïîêðèâà íà öúðêâàòà ïî âðåìå íà 
öåðåìîíèÿòà ïî ïîãðåáåíèåòî íà ãåí. Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâ, óáèò 
ñúùî îò êîìóíèñòè íà 14 àïðèë. Öåëòà íà àòåíòàòà å äà áúäå 
ëèêâèäèðàí îñíîâíèÿò âîåíåí è ïîëèòè÷åñêè åëèò íà ñòðàíàòà.

• За какво свидетелства този терористичен акт?

6. Àíäðåé Ëÿï÷åâ (1866 – 
1933) 
Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë â ïå-
ðèîäà 1926 – 1931 ã. ×ëåí íà 
Äåìîêðàòè÷åñêèÿ ñãîâîð. Ïî-
êàçàòåëíà çà íåãîâîòî óïðàâ-
ëåíèå å ôðàçàòà: „ñî êðîòöå, 
ñî áëàãî ñå îòèâà íàäàëåêî”.

• Разтълкувайте цити-
раните думи на А. Ляпчев, 
за да определите новите 
моменти в неговата поли-
тика. 

6. Êèìîí Ãåîðãèåâ (1882 – 1969)
Ïîëèòèê è äúðæàâíèê, åäèí îò 
îðãàíèçàòîðèòå è ó÷àñòíèöèòå 
â ïðåâðàòèòå íà 9 þíè 1923 ã., 
19 ìàé 1934 ã. è 9 ñåïòåìâðè 1944 ã. 
Àâòîð íà èäåÿòà çà íîâà äúðæàâ-
íî-ïîëèòè÷åñêà ñèñòåìà, èçâåñòíà 
êàòî „áåçïàðòèéíà âëàñò”. Êàòî 
ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë ïîëàãà îñíî-
âèòå íà àâòîðèòàðíîòî óïðàâëå-
íèå â Áúëãàðèÿ.

• Обяснете защо идеите на Ки-
мон Георгиев противоречат на 
Търновската конституция.

ÇÍÀÅÌ
– Какви промени настъпват в политическия живот на страната между двете световни войни.
– Какви стъпки предприемат българските правителства, за да преодолеят вътрешните 
противоречия.
ÌÎÆÅÌ 
– Да подредим хронологически основните събития във вътрешнополитическия живот на 
страната между двете световни войни.
– Да илюстрираме с примери гражданския конфликт през 20-те години на XX в. 
– Да обясним защо демокрацията е заменена от авторитарна власт.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Биографията на един от министър-председателите на България в периода между двете 
световни войни. Създаваме презентация по следните опори: семейна среда, образование, 
политическа кариера, приноси за развитието на България.

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

6. Êèìî6. Êèìî5 6. Àíäðåé Ëÿï÷åâ (1866 – 6. Àíäðåé Ëÿï÷åâ (1866 – 6

4.4.4
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ÁÚËÃÀÐÈß Â ÍÅÑÏÎÊÎÉÍÈß
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÌÈÐ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Какви	 действия	 предприемат	
българските	 управници	 за	 преразглеждане	 на	 несправедливия	
Н ойски	договор?	Защо	мирът	след	Първата	световна	война	е	
„неспокоен“	за	европейските	държави?

25

ÍÅÓÒÐÀËÈÒÅÒÚÒ
Ньойският мирен договор поставя България в тежка дипломатичес-
ка изолация. С неговото подписване страната признава наложените 
от победителите териториални промени. Това изисква да се търсят 
нови пътища за българската дипломация. През следващите дваде-
сет години всички правителства споделят идеята за неутралитет, за 
да може Царството да се стабилизира вътрешно и да се изчака вре-
мето, когато клаузите на мирния договор ще може да бъдат проме-
нени. България става член на създаденото след войната Общество 
на  народите (ОН). (1) Тя смята, че може да разчита на тази органи-
зация при евентуална международна криза. Страната избягва всяко 
обвързване, което може да доведе до включването ѝ в какъвто и да 
е съюзен блок от държави.

ÌÈÐÍÀÒÀ ÐÅÂÈÇÈß
Другият принцип, възприет от българската дипломация, е мир-
на ревизия	на наложените ограничения от Ньойския договор. На 
първо място стои въпросът за намаляване и премахване на репара-
ционните дългове. През 1923 г. огромните задължения на страната 
са разделени на две части, а през 1931 г., в резултат на световната 
икономическа криза, те практически са отменени. Другата основна 
грижа е възстановяването на редовната армия, без която страната 
е изправена пред постоянна заплаха. На 31 юли 1938 г. в Солун се 
подписва българо-гръцко споразумение, по силата на което воен-
ните ограничения отпадат. (2) България отново получава право да 
има редовна армия, флот и военно-въздушни сили.

ÓÑÏÅÕÚÒ
Най-големият успех на политиката на мирна ревизия е връщане-
то на Южна Добруджа в пределите на страната. На 1 септември 
1939 г. с подялбата на Полша между Германия и Съветския съюз	
(СССР) започва Втората световна война. Извършените територи-
ални промени в Централна и Източна Европа дават повод на Бъл-
гария да постави открито своите искания. Двете държави, които 
се борят да привлекат България за свой съюзник, оказват натиск 
върху Румъния и тя се съгласява на преговори. На 7 септември 1940 
г. в румънския град Крайова се подписва двустранно споразумение 
за възстановяване на старата граница между Румъния и България, 
както и за размяна на населението. На 21 септември 1940 г. българ-
ската армия стъпва в Южна Добруджа, посрещната тържествено от 

1. Äâîðåöúò íà íàöèèòå â 
Æåíåâà, ïîñòðîåí ìåæäó 
1929 è 1938 ã. çà öåíòúð íà 
Îáùåñòâîòî íà íàðîäè-
òå
Îáùåñòâîòî íà íàðîäèòå 
(ÎÍ) å ìåæäóíàðîäíà îðãà-
íèçàöèÿ, ñúçäàäåíà ñëåä Ïúð-
âàòà ñâåòîâíà âîéíà. Íåéíà-
òà öåë å çàïàçâàíå íà ìèðà 
è ñúò ðóäíè÷åñòâîòî ìåæäó 
íàðîäèòå ÷ðåç íàìàëÿâàíå 
íà âúîðúæåíèÿòà, ìèðíî ðå-
øàâàíå íà ìåæäóíàðîäíè 
êîíôëèêòè è ïîäîáðÿâàíå íà 
ñâåòîâíîòî áëàãîñúñòîÿíèå. 
Óñòàâúò íà îðãàíèçàöèÿ-
òà, ïðèåò ïðåç þíè 1919 ã., 
å óòâúðäåí îò 44 äúðæàâè 
ïðåç ÿíóàðè 1920 ã. Áúëãàðèÿ 
ñå ïðèñúåäèíÿâà êúì îðãàíè-
çàöèÿòà íà 16.XII.1920 ã.

• Коя ключова дума опре-
деля най-точно основната 
цел на Обществото на на-
родите?

• Защо според вас цен-
търът на ОН е в Женева 
(Швейцария)?

1. Äâîðåöúò íà íàöèèòå â 1

I I 
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Резултатите	от	Първата	световна	война	превръщат	България	
в	страна,	която	не	може	да	влияе	активно	в	международната	
политика.	Това	води	до	формулиране	на	нови	цели	и	политики	през	
20те	и	30те	години	на	ХХ	в.	Мирната	ревизия	постепенно	от-
хвърля	ограниченията	на	Н ойския	договор.	Найголемият	успех	
на	българската	външна	политика	е	връщането	на	 жна	Добру		
д	жа	в	пределите	на	родината.		

населението на областта. (4) Мирната ревизия дава своя резултат. 
Връщането на Южна Добруджа е единствената териториална про-
мяна, направена в полза на победена страна, която остава в сила 
след Втората световна война.

2. Èç Ñïîãîäáà* ìåæäó Áúëãàðèÿ è Áàëêàíñêîòî ñúãëàøå-
íèå îò 31 þëè 1938 ã. 
„…Ïîäïèñàíèòå… Ãåîðãè Êüîñåèâàíîâ, áúëãàðñêè ìèíèñòúð-
ïðåäñåäàòåë, ìèíèñòúð íà âúíøíèòå ðàáîòè è èçïîâåäàíè-
ÿòà… è… Èâàí Ìåòàêñàñ, ãðúöêè ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë, 
ìèíèñòúð íà âúíøíèòå ðàáîòè,… äåéñòâàù îò èìåòî íà 
âñè÷êè ÷ëåíîâå íà Áàëêàíñêîòî ñúãëàøåíèå… Çàÿâÿâàò îò 
èìåòî íà äúðæàâèòå, êîèòî òå ïðåäñòàâëÿâàò, ÷å… ïîåìàò 
çàäúëæåíèå äà ñå âúçäúðæàò â òåõíèòå âçàèìíè îòíîøåíèÿ 
îò âñÿêàêâî ïðèáÿãâàíå äî ñèëàòà… è ñå ñúãëàñÿâàò… äà ñå 
îòêàæàò îò ïðèëàãàíåòî íà ïîñòàíîâëåíèÿòà… (âîåííè, 
ìîðñêè è âúçäóøíè êëàóçè) íà Íüîéñêèÿ äîãîâîð.”
*ñïîðàçóìåíèå

• Какво значение за България има сключената спогодба?

Ìèðíà ðåâèçèÿ – прераз-
глеждане на международен 
договор по мирен път
Ñúâåòñêè ñúþç (Съюз на 
съветските социалисти-
чески републики) – съюзна 
държава, създадена през 
1922 г., след победата на 
революцията в Русия през 
1917 г.

16.XII.1920 ã.       17.III.1923 ã.      21.III.1923 ã.       9.XII.1927 ã.        23.VII.1934 ã.       24.I.1937 ã.      31.VII.1938 ã.       7.IX.1940 ã.

България 
става 
член на 
ОН.

Нишко спора-
зумение между 
България и 
Югославия за 
взаимна защи-
та на грани-
ците

Споразумение 
с Междусъ-
юзническата 
репарационна 
комисия за 
разсрочване на 
външния дълг

Българо-
гръцко спо-
разумение 
за взаимно 
обезще-
тение на 
бежанците

Устано-
вяване на 
диплома-
тически 
отношения 
със СССР

„Договор
за вечно 
приятел-
ство“ 
между 
България и 
Югославия

Споразуме-
ние между 
България и 
страните от 
Балканското 
съглашение 
(Турция, Гър-
ция, Югосла-
вия, Румъния)

Споразумение 
между Бълга-
рия и Румъ-
ния за Южна 
Добруджа 
(Крайовска 
спогодба)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

2
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3. Èç áúëãàðî-þãîñëàâñêèÿ 
äîãîâîð çà íåíàðóøèì 
ìèð è âå÷íî ïðèÿòåë-
ñòâî, 24.I.1937 ã. 
„×ë. 1. Ùå ñúùåñòâóâà íåðó-
øèì ìèð è èñêðåíî è âå÷íî 
ïðèÿòåëñòâî ìåæäó Öàð-
ñòâî Áúëãàðèÿ è Êðàëñòâî 
Þãîñëàâèÿ.”

• Според вас съществу-
ват ли исторически пре-
пятствия за „вечно прия-
телство“ между България 
и Югославия? Обосновете 
мнението си.

4. Ïîñðåùàíå íà áúëãàð-
ñêàòà âîéñêà â îñâîáîäå-
íà Äîáðóäæà, ñåïòåìâðè 
1940 ã.

• Какви чувства и емо-
ции отразява фотография-
та?

ÇÍÀÅÌ
– Какви стъпки предприемат българските правителства за ограничаване на клаузите на 
Ньойския договор.
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним защо България става член на Обществото на народите.
– Да проследим чрез линията на времето хронологията на водената от българските пра-
вителства политика на „мирна ревизия“ и преодоляване на международната изолация.
– Да аргументираме тезата, че мирът, установен след Първата световна война, е неспо-
коен. 
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Как населението от Южна Добруджа посреща подписването на Крайовската спогодба.

3

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4.4

Подписване на българо-югославския договор за ненарушим 
мир и вечно приятелство, Белград
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ÖÀÐÑÒÂÎ ÁÚËÃÀÐÈß ÏÐÅÇ ÂÒÎÐÀÒÀ
ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Защо	България	се	отказва	от	поли-
тиката	на	неутралитет	и	се	включва	във	Втората	световна	вой-
на?	Какво	е	влиянието	на	войната	върху	вътрешнополитическия	
живот?	Какви	са	последиците	за	бъдещето	на	страната?

II

26

ÍÀ ÊÐÚÑÒÎÏÚÒ
В края на 1940 г. войната приближава границите на България. Стра-
ната отново придобива значима роля в плановете на воюващите 
държави. (3) За включването ѝ във войната интерес имат всички – 
съюзените Германия, Италия и пония, които искат страната да 
се присъедини към Тристранния пакт. (2) В същото време СССР 
настоява за сключване на пакт за взаимопомощ и за разполагане на 
съветски военни бази на българска територия. Великобритания и 
САЩ, от друга страна, предупреждават, че ако България се включи 
във войната против тях, територията ѝ ще стане арена на бойни 
действия. В продължение на няколко месеца цар Борис III и минис-
тър-председателят проф. Богдан Филов правят опити да отложат 
взимането на крайно решение. Икономическото обвързване с Гер-
мания и очакваната подкрепа за отхвърлянето на Ньойския договор 
предопределят българския избор. След като и съседна Югославия 
влиза в Тристранния пакт, на 1 март 1941 г. Богдан Филов подписва 
договора за присъединяването на България. (1) Още в същия ден 
в страната навлизат съсредоточените на р. Дунав немски войски. 

ÂÚÂ ÂÈÕÚÐÀ ÍÀ ÏÎÆÀÐÀ
В началото на април 1941 г. Югославия напуска Тристранния пакт. 
Това води до военна намеса на Германия и Италия, които окупи-
рат южната ни съседка Турция. На 19 април 1941 г. българските 
войски поемат управлението на Македония и Беломорието. Те са 
посрещнати като освободители, а Борис III е обявен за царобеди-
нител. (4) Без да воюва пряко, България на практика влиза във вой-
ната. Британските и американските дипломати напускат страната. 
Два месеца по-късно, на 22 юни 1941 г., Германия и СССР започват 
война помежду си. България запазва дипломатически отношения с 
Москва, но на 13 декември 1941 г. правителството обявява война на 
САЩ и Великобритания. Определена за „символична“, тя съвсем 
скоро придобива реални измерения. (5) 

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀÒÀ ÂÎÉÍÀ
Още след присъединяването към Тристранния пакт част от леви-
те земеделци начело с Георги М. Димитров (Гемето) правят опит 
за преврат с помощта на британското разузнаване. Следва шумен 
процес, но водачът на т.нар. легална опозиция успява да избяга от 
страната. На 24 юни 1941 г. БКП поема курс на въоръжена бор-
ба в защита на СССР. Съпротивата не е насочена против чужда 

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòå-
ëÿò ïðîô. Áîãäàí Ôèëîâ 
÷åòå ðå÷ ïðè ïîäïèñâàíå-
òî íà äîãîâîðà çà ïðèñú-
åäèíÿâàíå êúì Òðèñòðàí-
íèÿ ïàêò. Âèåíà, äâîðåöúò 
Áåëâåäåðå, 1 ìàðò 1941 ã.

• Защо според вас Бъл-
гария се отказва от поли-
тиката на неутралитет и 
се включва във войната на 
страната на Тристранния 
пакт? 

Ãðàæäàíñêà âîéíà – вътре-
шен въоръжен конфликт 
между различни политичес-
ки сили или срещу държава-
та 
Ïàêò – международен до-
говор с голямо политичес-
ко значение 

1.1.1
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държава, а срещу собственото правителство. С цел да разширят 
обществената подкрепа, комунис тите създават на 17 юли 1942 г. 
коалиция от четири партии, наречена Отечествен фронт (ОФ). (6) 
На 28 август 1943 г. внезапно умира цар Борис III. Регентите на 
малолетния наследник Симеон не са в състояние да овладеят поло-
жението. Страната изпада в политичес ка криза, която два поредни 
кабинета не успяват да преодолеят. Тя се разгаря с приближаването 
на военните действия към държавните граници на България. На 2 
септември 1944 г. властта е поета от политици от средите на стари-
те демократични партии начело с Константин Муравиев. Те пред-
приемат стъпки да изведат България от войната и да възстановяват 
конституционните права и свободи. На 5 септември 1944 г. СССР 
обявява война на България, а три дни по-късно съветските войски 
навлизат в българската територия. Така пред ОФ се открива пътят 
за завземане на властта. Това става на 9 септември 1944 г. Участи-
ето на България във Втората световна война се оказва поредният 
провален опит за решаване на Българския национален въпрос.

Водена	от	стремежа	за	национално	обединение,	в	годините	на	Вто-
рата	световна	война	България	преминава	през	резки	обрати	–	от	
неутралитет,	след	това	съюзник	на	 ермания	до	участник	във	во-
енните	действия	на	страната	на	Антихитлеристката	коалиция.	
Политическата	криза	в	страната	се	съпътства	от	гражданска	
война,	водена	от	левите	сили	начело	с	комунистите.	Превратът	
на	9	септември	1944	г.	предопределя	включването	на	България	в	
сферата	на	влияние	на	СССР.

2. Åâðîïà â íà÷àëîòî 
íà Âòîðàòà ñâåòîâíà 
âîéíà (êúì 1.I.1941 ã.)

• Кои са мотивите на 
двете враждуващи 
сили да привлекат на 
своя страна България?

3. Â êðàÿ íà 30-òå ãîäèíè 
íà ÕÕ â. ìåæäóíàðîäíèòå 
ñèëè ñå ðàçäåëÿò íà äâà âî-
åííî-ïîëèòè÷åñêè ëàãåðà. 
Ãåðìàíèÿ, Èòàëèÿ è ßïîíèÿ 
ñå ñòðåìÿò êúì íîâî ïðå-
ðàçïðåäåëåíèå íà ñâåòà è 
êúì ñâåòîâíî íàäìîùèå. Òå 
îôîðìÿò Òðèñòðàíåí ïàêò, 
êîéòî å îñíîâåí ó÷àñòíèê 
âúâ Âòîðàòà ñâåòîâíà 
âîéíà. Ïî-êúñíî êúì íåãî 
ñå ïðèñúåäèíÿâàò Óíãàðèÿ, 
Ðóìúíèÿ, Áúëãàðèÿ, Ñëîâà-
êèÿ è Õúðâàòèÿ. Òåõíèòå 
ïðîòèâíèöè ñå îáåäèíÿâàò 
â Àíòèõèòëåðèñòêàòà êî-
àëèöèÿ íà÷åëî ñúñ ÑÑÑÐ, Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ è 
ÑÀÙ.

2. Åâðîïà â íà÷àëîòî 2. Åâðîïà â íà÷àëîòî 3

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

3.2
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4. Ìàêåäîíñêè áúëãàðè â Ñêîïèå ïîçèðàò ñ ãåðìàíñêè âîåí-
íè ïî âðåìå íà îïåðàöèÿòà ñðåùó Þãîñëàâèÿ ïðåç àïðèë 
1941 ã.

• Как местното население приема българското админис-
тративно управление в Македония и Беломорието? 

• С кой термин може да се обясни надписът на плаката?

5. Ðàçðóøåíèÿòà â Ñîôèÿ, 1944 ã.
Àíãëî-àìåðèêàíñêèòå áîìáàðäèðîâêè çàñÿãàò 168 íàñåëåíè 
ìåñòà. Ðàçðóøåíèòå ñãðàäè ñà ïîâå÷å îò 12 000, à ðàíåíè è 
óáèòè ñà íàä 4100 äóøè.  

• Какви са резултатите от „символичната война“?

6. Èç ïðîãðàìà íà Îòå÷åñ-
òâåíèÿ ôðîíò îò 17 þëè 
1942 ã.
„Ïðîòèâîíàðîäíàòà ïîëè-
òèêà íà öàð Áîðèñîâîòî 
ïðàâèòåëñòâî ïðåäñòàâëÿ-
âà ñúùèíñêà íàöèîíàëíà 
îïàñíîñò. Áúëãàðèÿ äíåñ ñå 
ïðåâðúùà ôàêòè÷åñêè âúâ 
âàñàë [ñëóãà] íà Õèòëåð, à 
áúëãàðñêèÿò íàðîä – â ðîá 
íà íåìñêèòå èìïåðèàëèñòè 
[çàâîåâàòåëè]… Âúðõîâåí 
äúëã íà áúëãàðñêèÿ íàðîä, 
íà íåãîâàòà àðìèÿ è ïàò-
ðèîòè÷íà èíòåëèãåíöèÿ â 
ñåãàøíèÿ èñòîðè÷åñêè ìî-
ìåíò å äà ñå ñïëîòè â ìî-
ãúù Îòå÷åñòâåí ôðîíò çà 
ñïàñÿâàíåòî íà Áúëãàðèÿ…”

• Каква е позицията на 
Отечествения фронт? 

• Кои изрази от докумен-
та показват това? 

ÇÍÀÅÌ 
– Кои държави влизат в Тристранния пакт.
– Защо България се включва във Втората световна война на 
страната на Германия.
ÌÎÆÅÌ 
– Да разкажем как България участва във военните събития 
на Балканите.
– Да обясним как се развива обществено-политическият жи-
вот на страната след присъединяването є към Тристран-
ния пакт. 
ÄÀ ÏÐÎÓ×ÈÌ 
– Има ли в рода ни участници във войната, и да потърсим 
допълнителни сведения за тяхната съдба.

4.4.4

5. Ðàçðóøåíèÿòà â Ñîôèÿ, 1944 ã.5. Ðàçðóøåíèÿòà â Ñîôèÿ, 1944 ã.5

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

6. Èç ïðîãðàìà íà Îòå÷åñ6. Èç ïðîãðàìà íà Îòå÷åñ6
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
ÑÏÀÑÅÍÈÒÅ. ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÅÂÐÅÈ ÈÇÂÚÍ ÕÂÀÒÊÀÒÀ ÍÀ ÕÈÒËÅÐ

Ако днес отидете в Израел и кажете, че сте от България, не очаквайте да ви попитат къде се намира тя. 
Всички знаят, че това е държавата, спасила своите евреи в годините на Втората световна война. 

ак се п о еня ивотът на ъ а ските ев еи с ед п ие ането на акона за защита на на ия-
та и п исъединяването на ъ а ия къ  ист анния пакт  ак те са спасени от депо ти ане 
п ин дите но из онване от постоянното и  есто ите ство  в а е ите на с ъ тта  ои 
ъ а и са п изнати за п аведни и на света  

Нека се върнем назад във времето… 

ÅÂÐÅÈÒÅ – ÍÀØÈ ÑÚÑÅÄÈ

Еврейските	 училища	 в	 Бъл-
гария	 днес	 обхващат	 15	 за-
бавачници,	 26	 първоначални	
училища	 и	 5	 прогимназии.	 В	
тях	 добиват	 своето	 образо-
вание	 3000	 деца	 при	 учител-
ски	персонал	150	души…	Обу-
чението	 става	 на	 български	
и	еврейски	език	и	то	напълно	
по	програмата	на	народните	
основни	училища.
Ели Басан, Еврейското 
учебно дело в България , 

 г.

„Евреите	 в	 града	 орна	
Джумая,	дн.	Благоевград ,	за-
едно	с	българите,	се	включват	
актив	но	в	културнопросвет-
ни,	 гимнастически,	 спортни	
дружества,	хорове,	театрал-
ни	 и	 танцови	 групи.	 Освен	
това	те	се	самоорганизират	
в	 няколко	 дружества	 и	 орга-
низации:	 ционистко	 гимнас-
тическо	 дружество	 „Мака-
би“,	 ционистко	 дружество	
„ уис	 Бранд	айс“,	 „Всесвет-
ска	 женс	ка	 ционистка	 орга-
низация	 ВИЦО“.	 В	тази	 ма-
кедонска	 община	 цари	 пълно	
спокойствие	 и	 евреите	 не	 са	
били	за	нищо	обезпокоявани.“
С. Езам, Еврейството в 

акедония . В акедон-
ски преглед ,  г.

имитър ешев (   ) 
Роден	в	гр.	Кюстендил.	Учи	в	Солунския	ли-
цей.	Завършва	право	в	Софийския	универси-
тет.	Работи	като	съдия	в	Пловдив	и	София,	
покъсно	–	като	прокурор	и	адвокат.	През	
1935	г.	става	министър	на	правосъдието	в	
кабинета	на	 еорги	К осеиванов.	През	1938	
г.	е	избран	за	подпредседател	на	XXIV	НС.	
След	9.IX.1944	г.	осъден	от	Народния	съд	за	
„антисемитизъм“.

Екзарх Стефан 
Български (   )

атриарх Кирил
Български (   )

„Ние	не	можем	да	допуснем,	че	се	е	възнамерявало	изпращането	
на	тези	хора	вън	от	България…	Такава	мярка	е	недопустима	не	
само,	защото	тези	хора,	нелишени	от	българското	си	поданство,	
не	може	да	бъдат	изгонвани	вън	от	България,	но	и	защото	това	
би	било	една	пакостна	и	с	тежки	политически	последици	за	стра-
ната	мярка.	Тя	 би	 лепнала	на	 челото	на	България	незаслужено	
едно	петно,	което	не	само	ще	ѝ	тежи	морално…“

Из петиция до Богдан илов, подписана от  народни 
представители, . .  г.

Телеграма на Софийския мит-
рополит Стефан до Цар Борис:	
„Спомни	си	Новия	завет	–	какво-
то	правиш	на	другите,	това	ще	
сторят	другите	на	теб “
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. .  г. – Народното 
събрание приема Закон за 
защита на нацията.

. .  г. – Създава се 
Комисарството по еврейски-
те въпроси, оглавявано от 
Александър Белев.

. .  г. – Подписано 
е „Споразумение по изсел-
ването най-първо на 20 000 
евреи в германските източни 
области – без разлика на въз-
растта и пола“. 
. .  г. – Депортиране 

на 4058 евреи от Беломори-
ето

. .  г. – Депортирани 
са 7144 евреи от Вардарска 
Македония.

. .  г.  Депортирани 
са 161 евреи от Пиротско.

. .  г.  Извънредно 
заседание на Св. Синод на 
БПЦ. Изпратено е официал-
но писмо до Богдан Филов.

. .  г. – Протестно 
писмо на 43 депутати, ор-
ганизирани от Д. Пешев, до 
Народното събрание.

 март е обявен за ен на 
олокоста и на пострада-

лите от престъпленията 
срещу човечеството с пра-
вителствено решение от 

. .  г.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀ ÇÀÄÀ×À
Вие сте евреин/еврейка, чието детство преминава в годините на 
Втората световна война. В края на 40-те години вашето семейс-
тво се изселва в Израел. Днес, вече на преклонна възраст, се 
връщате със своите внуци в България, за да откриете „следите“ 
от детството си, но и да им разкажете за спасяването на българ-
ските евреи. За целта: 
1. Проучете предложените документи.
2. Създайте разказ, която да започва от детството и да включва 
спомените за военните години до напускането на България.
3. Подберете поне две илюстрации, с които да онагледите раз-
каза си.
4. Представете резултатите на постер или в презентация с не 
повече от седем слайда.

„Преди	всичко,	аз	отричам,	че	нашата	нация	е	застрашена	от	
еврейското	малцинство	в	България	и	че	следователно	се	налагат	
някои	особени	мерки	да	бъде	защитена.
Днес	в	България	живеят	45	000	евреи.	Може	смело	да	се	каже,	
че	между	българския	народ	и	еврейското	малцинство	има	пълно	
разбирателство	по	бит	и	култура.“

одор оляков, реч в  Народно събрание, . .  г.

„ л.	21.	 ицата	от	еврейски	произход	не	могат:
б)	да	бъдат	избиратели	или	избираеми...
в)	да	заемат	държавни,	общински	или	други	служби	на	публична-
та	власт,	както	и	служби	в	частноправни	организации.
е)	да	встъпват	в	брак	или	в	извънбрачно	съжителство	с	лица	от	
български	произход.
л.	27.	
г)	да	търгуват	с	държавни,	общински	и	гарантирани	от	държа-
вата	ценни	книжа	и	с	благородни	метали.“

Из акон за защита на нацията,  г.

„България	саботира	немските	заповеди	и	играе	сложна	игра,	спа-
сявайки	 своите	 евреи,	 демонстрирайки	 при	това	 чудеса	 от	 ис-
тинска	смелост…“

Из показанията на долф йхман на процеса в Ерусалим, 
 г. 
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ–ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÎÌÅÍÈ 
ÌÅÆÄÓ ÂÎÉÍÈÒÅ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	се	развива	българското	общес
тво	до	средата	на	ХХ	в.?	Кои	са	основните	общественоиконо-
мически	промени	в	периода	между	двете	световни	войни?

II

27

ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
В края на Първата световна война страната изпада в тежка иконо-
мическа криза. Настъпват глад и недостиг на всички стоки. Големи 
групи бежанци от Македония, Тракия и Добруджа търсят спасение 
в България, останали без имот, подслон и възможност за препита-
ние. През 1920 г. населението на страната достига 4 846 971 жите-
ли, а в края на Втората световна война – 7 029 349. Основната част 
от хората продължава да живее на село. Населението на български-
те градове нараства, но бавно. През 1945 г. в тях живеят 1 735 188 
души (24,7%), което е най-високият дял до този момент. (3) Най-
бързо се развива столицата. (1) 

Търновската конституция гарантира правата и свободите на 
всички граждани в страната. Развитието на отделните етнически 
общнос ти е в синхрон с развитието на основната част от населе-
нието – българите. (2)

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÈÇÀÖÈßÒÀ È ÐÀÁÎÒÍÈ×ÅÑÊÈßÒ ÂÚÏÐÎÑ
След Първата световна война в страната има 1544 индустриални 
предприятия, от които държавните са само 1,62%. Двадесет години 
по-късно те вече са 3013. Най-развитият отрасъл е хранително-вку-
совият, който обхваща захарните заводи, пивоварните, спиртоварни-
те и мелниците. На преден план излиза производството на тютюн, 
което е 22% от цялото производство. Това показва, че приоритет 
имат онези производства, които преработват суровини от селското 
стопанство – захарно цвекло, слънчогледово семе, зърно, тютюн. 
След това се нареждат минната индустрия, обработката на кожи и ко-
жени изделия, текстилната промишленост, металната и керамичната 
индустрия. Темпът на развитие е висок – средно между 7 и 11%. Но 
въпреки това съотношението между селскостопанското и индус-
триалното производство продължава да бъде 67% на 33%. (4) Де-
лът на работниците в междувоенния период е между 4,8% и 6,7% 
от цялото население, като през 1939 г. броят им достига 232 
800 души. Промишленият труд е тежък. Работният ден често е 
по-дълъг от регламентирания според закона. Почивките са кратки, 
храната е нискокалорична, а хигиената е лоша. Това прави работ-
ниците податливи на болести. Синдикалното движение за защита 
на работниците набира сила, но не успява да се справи с основните 
проб леми. (6) В името на социалния мир държавата  поставя под 
свой контрол профсъюзите след 1934 г. 

1. Ãðàäèíàòà ïðåä Âîåí-
íèÿ êëóá â Ñîôèÿ, 30-òå 
ãîäèíè íà ÕÕ â.

• Разгледайте изображе-
нието и посочете поне 
три доказателства, които 
да подкрепят твърдение-
то, че София е европейс ки 
град.

Ñèíäèêàò (профсъюз) – 
доб роволно обединение на 
хора от дадена професио-
нална сфера с цел защита 
на правата на работници-
те и служителите

1. Ãðàäèíàòà ïðåä Âîåí1
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ÍÎÂÎÑÒÈÒÅ
Въпреки трудностите през междувоенния период, благоустройс-
твото на градовете продължава. Столицата се превръща в основно 
промишлено и търговско средище. Тук се открива първата тролей-
бусна линия. (7) Градският транспорт се развива и в по-големите 
селища, като Пловдив и Русе. Строителството на железопътната 
мрежа завършва преди Първата световна война, но продължава да 
се модернизира чрез обновяването на вагонния парк и локомотиви-
те. В средата на ХХ в. в България има 2471 км железопътни линии. 
Електрификацията на страната също набира скорост.

2  Íàñåëåíèå íà Áúëãàðèÿ: áðîé è åòíè÷åñêè ñúñòàâ

Ãîäèíà Íàñåëåíèå 
(îáù 
áðîé)

Áúëãàðè Òóðöè Ðîìè Åâðåè Äðóãè

1900 3 833 000 2 888 000 531 000 89 000 20 500  304 500

1946 7 199 000 5 903 000 675 000 170 000 49 000 402 000

• Изчислете с колко нараства броят на населението на 
България за близо половин век.

• Кои са основните етнически общности в страната? Как-
ви промени откривате в етническия състав на населението 
през 1946 г.?

3. Ãðàäîâå ñ íàä 10 õèëÿäè 
æèòåëè 

Ãðàä 1920 ã. 1946 ã.

София 154 431 436 623   

Пловдив 63 148 126 563

Варна 50 819 76 954

Русе 41 574 53 523

Бургас 22 272 44 449

Плевен 27 779 39 058

Сливен 28 695 34 291

Шумен 22 975 31 327

Видин 17 722 18 481

Лом 13 067 15 255

Търново 12 579 16 223

Самоков 10 284 13 218

• В кои градове се наблю-
дава най-голямо увелича-
ване на населението през 
посочения период? Предпо-
ложете защо.

• Проучете каква е съв-
ременната демографска 
картина на тези селища.

22  2

3. Ãðàäîâå ñ íàä 10 õèëÿäè 3. Ãðàäîâå ñ íàä 10 õèëÿäè 3

Напредъкът	променя	из	основи	стопанските,	битовите	и	култур-
ните	навици	на	населението.	Въпреки	че	жизненият	стандарт	
остава	все	още	10	–	15	пъти	понисък	от	този	в	Западна	Европа	
и	СА ,	българинът	постепенно	получава	достъп	до	наймодерни-
те	производства	и	постижения.	Внедряват	се	електричеството,	
телефонът,	железниците,	радиото,	автомобилът	и	самолетът.

77, 1%

14, 2%
2, 4% 0, 6%

8, 2%

84, 7%

9, 6%
2, 4% 0, 8% 4, 9%

Българи ур и о и вр и руги

л на нич и  групи о  о щи  рой на 
на л ни о в Българи

1900 г. 1946 г.
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4 Ôàáðèêà çà äúðâîîáðà-
áîòâàíå „Áàëêàí”, Ïîïî-
âî, 20-òå ãîäèíè íà ÕÕ â. 

• Защо според вас основ-
ната част от работници-
те са мъже? 

• Предположете в кои 
производства се използва 
трудът на жените.

5. Ïå÷àòíèöà, 30-òå ãîäèíè íà ÕÕ â.

• Опишете работния ден в печатницата от позицията 
на някого от присъстващите на фотографията. Използвай-
те следните опори: кога започва и свършва работният ден; 
каква е атмосферата на работното място; с какви труд-
ности се сблъскват хората.

6. „Â èçêóñòâîòî äà íå ñå ïðèëàãàò ðàáîòíè÷åñêèòå çàêîíè 
Áúëãàðèÿ äúðæè ðåêîðä. Íå ñàìî çàùîòî íàøàòà áóðæîàçèÿ 
êàòî òâúðäå ìëàäà, áåç äîñòàòú÷íî îôîðìåíè îáùåñòâåíè 
ïðèíöèïè è ïåðñïåêòèâè, å ëèøåíà îò ïðåäâèäëèâîñò, íî è 
çàùîòî ïðèëàãàíåòî íà ñîöèàëíîòî çàêîíîäàòåëñòâî ó íàñ 
íÿìà îùå ñâîèòå òðàäèöèè è ïðåäè âñè÷êî – ñâîèòå õîðà.” 

Èëèÿ ßíóëîâ. Ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà â ÷óæáèíà è 
Áúëãàðèÿ. Ñ., 1924.

• Защо според автора социалната политика на страна-
та е все още слаба? 

7  Îñâåùàâàíå íà ïúðâàòà 
òðîëåéáóñíà ëèíèÿ, 1940 ã.

• Потърсете допълни-
телна информация за тро-
лейбусния транспорт и  
посочете какви са предим-
ствата и недостатъците 
на „трамвая без релси“.

ÇÍÀÅÌ
– Как се развива българското общество през междувоенни-
те години.
– Какви обществено-икономически промени настъпват в 
периода между двете световни войни.
ÌÎÆÅÌ 
– Да опишем как се развива индустриализацията на страна-
та.
– Да обясним защо се заражда работническият въпрос.
– Да посочим как се променят българските градове.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Демографското, етническото или икономическото със-
тояние на родното селище в междувоенния период и изра-
ботваме постер.

4 Ôàáðèêà çà äúðâîîáðà4 Ôàáðèêà çà äúðâîîáðà4 5. Ïå÷àòíèöà, 30-òå ãîäèíè íà ÕÕ â.5. Ïå÷àòíèöà, 30-òå ãîäèíè íà ÕÕ â.5

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

6. „Â èçêóñòâîòî äà íå ñå ïðèëàãàò ðàáîòíè÷åñêèòå çàêîíè 6. „Â èçêóñòâîòî äà íå ñå ïðèëàãàò ðàáîòíè÷åñêèòå çàêîíè 6

7  Îñâåùàâà7  Îñâåùàâà7
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ÊÀÊÂÎ Å ÂÀÆÍÎ ÄÀ ÇÍÀÅÌ?

ащо се използват числата?
Статистическите данни са вид източник, с помощта на който 

историческата информация се визуализира. Те позволяват по-яс-
но да се откроят характерни особености на изучаваните процеси 
или явления въз основа на техните количествени показатели. 

Как се представят статистическите данни?
Най-често се представят във вид на таблици, графики и диа-

грами. Имат заглавие, което показва каква информация е предста-
вена. Таблиците са подходящи за представяне на данни, които се 
променят през определени периоди, и могат да служат за праве-
не на сравнения (таблици  и ). Обикновено историческата ин-
формация се визуализира с помощта на кръгова или стълбовидна 
диагра ма. Кръговата диаграма показва процентното съотношение 
между отделните части на едно цяло ( а, б), а стълбовидната – 
сравнение на стойности в един и същи времеви момент. (3)

Как да използваме статистическите данни?
Да ги сравняваме и да открием промени! Когато работим с 

такъв източник на информация, трябва да знаем: 
• кой е източникът на данните и можем ли да му се доверим; 
• кой е периодът, за който се отнасят данните; 
• каква е мерната единица (брой на население, размер на 

доходи, стойност на стоки и др.).
Какво ни казват?
Колко често протичат някои явления и каква е тяхната про-

дължителност. Положителни или отрицателни са тенденциите 
в развитието, които откриваме, и какви действия е необходимо 
да се предприемат за подобряване на констатираното състояние.

Какво не можем да разберем от числата?
Невинаги можем да отговорим на въпроса кои са причини-

те за конкретните резултати. 

Основни стъпки за четене 
на данни
. Откриваме ключови думи 

в заглавието – за какво се от-
насят данните?
. Проучваме източника; пе-

риода, за който се отнасят; 
мерната единица, в която са 
представени.
. Откриваме каква инфор-

мация представят данните.
. Обясняваме на какво се 

дължат установените тен-
денции и зависимости.
. Правим заключение за на-

деждността на получената 
информация.

ÒÅÕÍÈÊÈ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ
×ÈÑËÀÒÀ Â ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

ÏÐÈÌÅÐÅÍ ÌÎÄÅË ÇÀ ×ÅÒÅÍÅ ÍÀ ÄÈÀÃÐÀÌÀ (2à)

Диаграмата показва какъв дял от гимназиалните учители в гр. Търново през учебната 1893 – 
1894 г. са получили своето образование в различни страни. 

Източникът на информация са годишните статистически отчети на съответните училища, 
които са официални и затова може да се определят като достоверни. 

Числата показват, че през учебната 1893 – 1894 г. от работещите в гимназиите учители най-
висок е процентът на завършилите в България. Причината за този факт може да се обясни с въз-
можностите за образование, които предлага Висшето училище, открито през 1888 г., и Законът 
за народното просвещение от 1891 г. Голяма част от учителите са получили образование в Русия, 
Германия, Австрия, Белгия и вейцария. Според информацията от диаграмата търновските учи-
тели притежават квалификация, придобита в европейски държави, а това позволява да се твърди, 
че те владеят и чужди езици.
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Ãîäèíà Íàñåëåíèå Â ãðàäîâåòå % Â ñåëàòà %
1887 3 154 375 593 547 18,8 2 560 828 81,2 
1900 3 744 283 742 435 19,8 3 001 848 80,2

1910 4 337 513 829 522 19,1 3 507 991 80,9 
1920 4 846 971 966 375 19,9 3 880 596 80,1
1934 6 077 939 1 302 551 21,4 4 775 388 78,6 
1946 7 029 349 1 735 188 24,7 5 294 161 75,3

Ãîäèíà Áúëãàðè % Òóðöè % Ðîìè % Äðóãè %

1887 2 326 250 73,80  607 331 19,2 50 291 1,59 170 503 5,41
1900 2 888 219 77,13 531 240 14,2 122 296 2,39 235 494 6,28
1910 3 518 756 81,17 465 641 10,7 122 296 2,81 230 820 5,32
1920 4 036 056 83,33 520 339 10,7 98 451 2,03 190 660 3,94
1934 5 204 217 85,66 591 193 9,7 130 579 2,50 130 579 2,14
1946 5 903 580 83,99 675 500 9,6 170 011 2,41 281 200 4,00

а. Относителен дял на гимна-
зиалните учители в ърново, 
придобили образование в от-
делни страни (   )

По	 годишните	 отчети	 на	Мъжка-
та	и	Девическата	гимназия	за	учеб-
ната	1983	–	1894	г.

б. Етнически състав (в ) на 
населението през  г.

По	 данни	 от	 преброяването	 през	
1887	г.

. Брой на населението 
в ърново през периода 

   г.

ÄÀ ÏÐÈËÎÆÈÌ ÍÀÓ×ÅÍÎÒÎ
Спазвайки предложените стъпки, анализирайте информацията, която се съдържа в таблици 1 и 2. 
Преобразувайте данните от таблиците в диаграми и направете писмен коментар на установените 
тенденции. 
Използвайте следните опори
• Работете с програмата icrosoft xcel. 
• Преценете кои от данните ще са ви необходими и кой вид диаграма (кръгова или стълбовидна) 
е най-подходящ за тяхното представяне.
• Маркирайте данните и вмъкнете избраната диаграма.
• Поставете заглавие и отбележете източника.
• Направете отново коментар на съдържащата се в тях информация.

абл. . Население на страната в градовете и селата

абл. . Населението на страната по етноси 

Данните са от годишните преброявания.

Данните са от годишните преброявания.

Българи
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ÊÓËÒÓÐÍÈÒÅ ÕÎÐÈÇÎÍÒÈ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈÒÅ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Какво	е	мястото	на	образованието	
и	науката	в	духовния	живот	на	българите?	Как	културните	ин-
ституции	създават	мост	за	приобщаване	на	страната	към	евро-
пейските	културни	традиции?	

II

28

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ ÊÀÒÎ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÇÀ ÏÐÎÃÐÅÑ
След Освобождението една от основните задачи на българските 
правителства е развитието на образователното дело. (1) До сре-
дата на 90-те години на XIX в. повече от 80% от населението са 
неграмотни. Затова държавата насочва усилията си към началното 
образование и изграждането на училищната мрежа в страната. (3, 
5) Налагат се европейските измерения на масовото образование: 
общодостъпно, задължително и безплатно. През 1910 г. грамот-
ните вече са 34% от населението. По този показател България из-
преварва своите съседи на Балканите и се нарежда на 11-о място 
в света. В навечерието на Втората световна война 90% от децата 
вече са обхванати в училище. (4) Учителите, които са гръбнакът на 
българската интелигенция, поемат тежестта на модернизацията и 
приобщаването към европейската култура.

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÚÒ – ÍÀÓ×ÅÍ È ÏÐÎÑÂÅÒÅÍ ÖÅÍÒÚÐ
Създаването на национален елит поставя на дневен ред откриване-
то на висше училище. На 1 октомври 1888 г. в София отваря врати 
Висш педагогически курс, който през 1904 г. прераства в универ-
ситет и на следващата година приема името на св. Климент Ох-
ридски. Инициативата за висшето училище е на Ст. Стамболов, а 
известният банкер Евлогий Георгиев дарява огромна сума за из-
граждането на неговата сграда. През 1903 г. в университета започ-
ват да се приемат и жени. В навечерието на Втората световна война 
на студентите се предлага обучение по 20 специалности. През 20-
те години в столицата се открива Свободен университет, а във Вар-
на и Свищов отварят врати висши търговски училища. Възникват 
Художествената и Музикалната академия. Родната университетска 
мрежа започва да задоволява нуждата от кадри, а за липсващите 
специалности държавата и частни дарителски фондове осигуряват 
стипендии за обучение в чужбина. (2) Създават се различни кло-
нове на науката. (2, 6) В основно средище на изследователските 
търсения се превръща Българската академия на науките (БАН) (7), 
която до 1911 г. носи името Българско книжовно дружество.

ÊÓËÒÓÐÍÈÒÅ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ
Културната модернизация е свързана с нуждите на обществото и 
традицията. Народните читалища, освен че са място за социални 
контакти, разгръщат и широка просветителска дейност. В много 
села и градчета библиотекари и общественици работят на добро-

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Ãåîðãè Æèâêîâ
(1844 – 1899)
Ðîäåí å â Òúðíîâî. Ó÷èòåë 
è àêòèâåí ó÷àñòíèê â íà-
öèîíàëíîðåâîëþöèîííîòî 
äâèæåíèå. Ïúðâè òúðíîâñêè 
êìåò, ñîôèéñêè îêðúæåí óï-
ðàâèòåë, äèðåêòîð íà Âàð-
íåíñêàòà äåâè÷åñêà ãèìíàçèÿ. 
Êàòî ìèíèñòúð íà íàðîäíî-
òî ïðîñâåùåíèå ïðåç 1887 –
1893 ã. ïîäãîòâÿ ïúðâèÿ öÿ-
ëîñòåí Çàêîí çà íàðîäíîòî 
ïðîñâåùåíèå, ïðèåò îò VI 
Íàðîäíî ñúáðàíèå íà 10 äå-
êåìâðè 1891 ã.

• Кое правителство при-
ема този закон?

1. 1
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волен принцип. Така през 1939 г. почти няма селище без свое сре-
дище на културата. Нови явления в културно-просветния живот 
на българина стават обществените библиотеки и музеите. Освен 
Народната библиотека в София значима роля за съхраняване на 
националното книжовно богатство играят създадените четири на-
родни библиотеки: в университета в София, в Пловдив, Търново 
и умен. Създадени са Археологическият, Природонаучният, Ет-
нографският и Военноисторическият музей, в които се съхраняват 
историческата и културната памет на народа. Образоваността на 
населението дава тласък за развитието на книгопечатането и пери-
одичния печат. (8) За няколко десетилетия страната изгражда мре-
жа от образователни, научни и култури институции, които функ-
ционират по европейски образец.

В	десетилетията	от	Освобождението	до	средата	на	ХХ	в.	бъл-
гарското	образование	и	наука	запазват	и	доразвиват	възрожден-
ските	традиции.	Успоредно	с	това	се	възприемат	достиженията	
на	световната	наука	и	култура.	Модернизационните	процеси	при-
общават	българите	към	ритъма	на	европейския	духовен	живот.

1088
1409

2747
2946

3352

1878 ‒ 1879 г. 1880 ‒ 1881 г. 1890 ‒ 1891 г. 1900 ‒ 1901 г. 1909 ‒ 1910 г.

Брой първоначални училища
(1878 ‒ 1910)3. Áðîé ïúðâîíà÷àëíè ó÷è-

ëèùà (1878 – 1910)

• Изчислете с колко се 
увеличават училищата за 
период от 12 и от 31 годи-
ни. 

• Защо държавата пола-
га толкова усилия за начал-
ното образование? 

4. Îáðàçîâàíèå è ïðîñâå-
òà ïðåç 20-òå – 30-òå ãî-
äèíè íà XX â.

• Използвайте статис-
тическите данни, както и 
документи 2 и 8, за да аргу-
ментирате връзката меж-
ду образованието и напре-
дъка на обществото. 

• Валидна ли е тя днес? 
Обосновете мнението си.

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

2. Åëèñàâåòà Êàðàìèõàé-
ëîâà (1897 – 1968)
Âúçïèòàíè÷êà íà Âèåíñêèÿ 
óíèâåðñèòåò. Èçñëåäîâàòåë-
êà íà àëôà-ëú÷èòå íà ïîëî-
íèÿ â Êåéìáðèäæ è ïúðâà-
òà æåíà ðåäîâåí äîöåíò 
ïî „Îïèòíà àòîìèñòèêà ñ 
ðàäèîàêòèâíîñò” â Ñîôèéñ-
êèÿ óíèâåðñèòåò.

2. 2. 2

3. Áðîé ïúðâîíà÷àëíè ó÷è3. Áðîé ïúðâîíà÷àëíè ó÷è3

4. Îáð4. Îáð4 Ãîäèíà Îñíîâíè 
ó÷èëèùà

Ãèìíàçèè Âèñøè 
ó÷èëèùà

×èòàëèùà Ìóçåè

1910 3352  24 1 294 3
1939 4743 132 8 2610 40
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5. Èç Çàêîí çà íàðîäíîòî ïðîñâåùåíèå îò 1891 ã.
„×ë. 7. Â íàðîäíèòå ó÷èëèùà ñå ïðèåìàò äåöàòà íà âñè÷êè 
æèòåëè â äúðæàâàòà áåç ðàçëèêà íà âÿðà è íàðîäíîñò.
×ë. 8. Íà÷àëíîòî ó÷åíèå å çàäúëæèòåëíî è áåçïëàòíî çà âñè÷êè 
ïîäàíèöè â äúðæàâàòà. 
×ë. 19. Öåëòà íà îñíîâíîòî ó÷èëèùå å äà ïîëîæè îñíîâàòà 
çà íðàâñòâåíîòî âúçïèòàíèå íà áúäåùèòå ãðàæäàíè, äà ãè 
ðàçâèå ôèçè÷åñêè è äà èì äàäå íàé-íåîáõîäèìèòå çà æèâîòà 
ïîçíàíèÿ.”

• Кои са целите на основното образование?

• Можем ли да твърдим, че това е европейски модел на 
образование? Обърнете внимание на правото на образова-
ние и характера на началното обучение.

7. Îòêðèâàíå íà IV Ìåæäóíàðîäåí êîíãðåñ çà âèçàíòèéñêè 
èçñëåäâàíèÿ â àóëàòà íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò, 9 ñåï-
òåìâðè 1934 ã.
Ðåêòîðúò ïðîô. Ëþáåí Äèêîâ ïðîèçíàñÿ ñëîâî â ïðèñúñòâèåòî 
íà öàð Áîðèñ III.

8. Áúëãàðñêàòà ïðåñà ñëåä 
Îñâîáîæäåíèåòî

• Разчетете заглавията 
на вестниците. Предполо-
жете за коя част от насе-
лението са предназначени 
вестниците. 

• Влезте в ролята на чи-
тател и опишете случай, 
в който си купувате вест-
ник, за да прочетете очак-
вана уводна статия. 

ÇÍÀÅÌ 
– Как свободната държава продължава възрожденските 
традиции в областта на образованието и науката.
ÌÎÆÅÌ 
– Да посочим нови културни институции, създадени след Ос-
вобождението, и да обясним техния принос за създаването 
на мост към културата на модерна Европа. 
ÄÀ ÏÐÎÓ×ÈÌ 
– Историята на Деня на народните будители.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

5. Èç Çàêîí çà íàðîäíîòî ïðîñâåùåíèå îò 1891 ã.5. Èç Çàêîí çà íàðîäíîòî ïðîñâåùåíèå îò 1891 ã.5

6. Áúëãàðñêà àêàäåìèÿ íà 
íàóêèòå (ÁÀÍ)
Îñíîâíàòà öåë íà ÁÀÍ å äà 
ðàçâèâà è ðàçïðîñòðàíÿâà 
íàó÷íè çíàíèÿ, îñîáåíî â îá-
ëàñòòà íà áúëãàðñêèÿ åçèê 
è áúëãàðñêàòà êíèæíèíà. 
Êàòî âàæíî êóëòóðíî ñðå-
äèùå, ðàáîòàòà íà ÁÀÍ å 
íàñî÷åíà êúì ðàçâèâàíå íà 
èñòîðè÷åñêè, ôèëîëîãè÷åñ êè, 
ôèëîñîôñêè, îáùåñòâåíè, ïðè -
ðîäî-ìàòåìàòè÷åñêè è ìå-
äèöèíñêè íàóêè. 

• Защо на логото на БАН 
е записана годината 1869?

• Какъв е приносът на 
БАН за културната модер-
низация на страната?

6. Áúëãàðñêà àêàäåìèÿ íà 6. Áúëãàðñêà àêàäåìèÿ íà 7

7. Îòêðèâàíå íà IV Ìåæäóíàðîäåí êîíãðåñ çà âèçàíòèéñêè 7. Îòêðèâàíå íà IV Ìåæäóíàðîäåí êîíãðåñ çà âèçàíòèéñêè 6

8. Áúëãàðñêàòà ïðåñà ñëåä 8. Áúëãàðñêàòà ïðåñà ñëåä 8
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ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÀÒÀ ÊÓËÒÓÐÀ ÒÚÐÑÈ ÌßÑÒÎ Â 
ÅÂÐÎÏÀ

България от Освобождението до края на Втората световна война

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	се	развива	художествената	кул-
тура	в	България	от	Освобождението	до	средата	на	ХХ	в.?	Какви	
процеси	в	европейското	изкуство	оказват	влияние	върху	българ-
ската	култура?

II

29

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀÒÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
Белег на видимия културен подем в първите десетилетия след Ос-
вобождението е литературата. Най-изявените творци се насочват 
към теми от историческото минало. Героите на Иван Вазов и Заха-
ри Стоянов формират историческото съзнание на българите повече 
от век. (3) Острото перо на Алеко Константинов осмива методите 
на управление и социалните порядки. Новото поколение писате-
ли, обединени в началото на века около сп. „Мисъл“, се стремят 
да внесат в литературата големите нравствени проблеми на евро-
пейската цивилизация и да я поведат по нови пътища. Сред тях са 
Пенчо Славейков и Пейо воров. (3) Европейският модернизъм 
оказва влияние върху творчеството на Теодор Траянов, Димчо 
Дебелянов и Николай Лилиев. В периода между двете световни 
войни творят сладкодумците Елин Пелин (7) и Йордан Йовков. Те 
обръщат поглед към промените в живота на селото и душевността 
на обикновения човек. Друга посока следват стиховете на Христо 
Смирненски, Никола Вапцаров, Гео Милев, посветени на стремежа 
на онеправданите слоеве към равенство и социална справедливост. 
В полето на литературата смело навлизат и жени. Творчеството на 
Елисавета Багряна и Дора Габе печели все повече почитатели.

ÌÓÇÈÊÀ È ÒÅÀÒÚÐ
Модерните европейски влияния се отразяват и върху развитието на 
музиката. Сред прочутите композитори са Маестро Георги Атана-
сов, Добри Христов и Емануил Манолов. Авторът на оперети Па-
найот Пипков оставя на поколенията химна на светите братя Кирил 
и Методий. С международна известност се ползва и Панчо Вла-
дигеров. Неговите произведения се изпълняват в Европа и САЩ, 
разпространяват се на грамофонни плочи. Сред тях се откроява 
рапсодията „Вардар“.

Началото на професионалния театър в България (2) е свързано 
със създадената през 1883 г. в Пловдив българска театрална група, 
която съществува до 1885 г. За първоосновател на Народния теа-
тър се приема трупата „Сълза и смях“. Откритата през 1907 г. нова 
теат рална сграда (6) се превръща в един от символите на столи-
цата. Постепенно театрални и киносалони се откриват и в други 
градове на страната, а със създаването на Националното радио през 
30-те години на ХХ в. се прави най-голямата крачка към разпрос-
транението на информацията и пропагандата. 

1. Ìîìà îò Êàëîòèíöè, 
1929 ã., худ. Владимир Ди-
митров – Майстора (1882 –
1960)
Ðîäåí â ñ. Ôðîëîø, Êþñ-
òåíäèëñêî. Íàðè÷àí „Ìàéñ-
òîðà” îùå êàòî ñòóäåíò 
â Ðèñóâàëíîòî ó÷èëèùå. 
Ó÷àñòíèê â äðóæåñòâî „Ðîä-
íî èçêóñòâî”. Ìàéñòîð íà 
ïîðòðåòà. Ïîêëîííèê íà 
êðàñîòàòà è ïëîäîðîäèåòî 
íà áúëãàðñêàòà ïðèðîäà.

2. Àäðèàíà Áóäåâñêà
(1878 – 1955)  
Åäíà îò ïúðâèòå ïðîôåñèî-
íàëíè àêòðèñè, íàðè÷àíà 
„êðàëèöà íà òðàãåäèèòå”.

1. Ìîìà îò Êàëîòèíöè, 1

2. Àäðèàíà Áóäåâñêà2. Àäðèàíà Áóäåâñêà2
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ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÍÎ ÈÇÊÓÑÒÂÎ
Развитието на модерното българско изкуство през 80-те години на 
XIX в. е свързано с имената на художници българи и чужденци, за-
вършили академии в Италия и Германия. Сред тях са рослав Вешин, 
Иван Мърквичка (5), Антон Митов. Новото поколение талантливи 
автори, като Никола Петров, Елена Карамихайлова, Иван Милев, Ни-
колай Райнов и др., ясно показва стремеж към синхрон с модерните 
насоки в европейското изкуство в началото на ХХ в. След войните во-
дещо става желанието на творците да създадат свое собствено, но на-
ционално по дух изкуство. рки творби създават Владимир Димит-
ров – Майстора (1), Цанко Лавренов, Златю Бояджиев, скулпторът 
Иван Лазаров, карикатуристът Александър Божинов (7) и др. 

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ
Появяват се големи обществени сгради (6), които оформят модер-
ния облик на градските центрове. Архитекти като Петко Момчи-
лов, Наум Торбов, Никола Лазаров и др. умело съчетават местната 
традиция с различни стилове на европейската архитектура. 

Ìîäåðíî èçêóñòâî – фор-
ми и направления в изкус-
твото от края на XIX до 
70-те години на ХХ в., кои-
то се свързват с възвише-
ното и със свободата на 
мисълта

3. „Èâàí Áîðèìå÷êàòà”, 
илюстрация на худ. Иван 
Мърквичка към първото 
издание на романа „Под 
игото“ през 1894 г.

• Определете темати-
ката, която обединява ли-
тературата и изобрази-
телното изкуство в края 
на ХIХ в.

• Издирете други про-
изведения на Ив. Вазов и 
Ив. Мърквичка със същата 
проблематика.

4. Òâîðöè íà áúëãàðñêàòà ëèòåðàòóðà (êîëàæ)

Българската	художествена	култура	активно	възприема	моде-
ли	от	Европа	и	света,	но	остава	здраво	свързана	с	национални-
те	традиции,	цели	и	стремежи.	Много	български	творци	полу-
чават	международно	признание.	България	се	отваря	за	света	
и	 се	 превръща	 в	 неразделна	 част	 от	 европейското	 културно	
пространство.

4

4. Òâîðöè íà áúëãàðñêàòà ëèòåðàòóðà (êîëàæ)4. Òâîðöè íà áúëãàðñêàòà ëèòåðàòóðà (êîëàæ)3

• Кои от творците познавате от часовете по литература? 

• Представете чрез подходящ графичен организатор ав-
торите, като използвате следните критерии: литератур-
но направление, произведения, основни теми и сюжети.
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5. Èç ñïîìåíèòå íà Èâàí 
Ìúðêâè÷êà (1856 – 1938)
„Âúðâÿõ ëè ïî óëèöàòà, ÷åñ-
òî ñå ñïèðàõ ñêðèò, íÿêîé 
äà íå ìå âèäè, è ðèñóâàõ èí-
òåðåñåí ñþæåò. Ñëó÷è ìè ñå 
äà ðèñóâàì ìàãàðå: ùîì íå-
ãîâèÿò ñòîïàíèí ìå âèäÿ, 
âåäíàãà ãî îòâåäå, äà íå ãî 
óðî÷àñàì.” 

• С какви проблеми се 
сблъсква развитието на 
изобразителното изкуство 
на прага на ХХ в.?

7. Ïèæî è Ïåíäî â ïðèÿòåëñêî ðúêîñòèñêàíå. Илюстрация 
на худ. Александър Божинов, 1939 г. 

• От кой регион на страната са Пижо и Пендо?

• Какви качества бихте им приписали? 

• Помислете защо двамата творци ги избират за свои ге-
рои.

6. Íàðîäíèÿò òåàòúð â Ñîôèÿ, ïðîåêòèðàí îò Õåëìåð è 
Âåëíåð 

• Опишете сградата. Посочете елементи, които свиде-
телстват за влияние на европейската архитектура.

ÇÍÀÅÌ
– Как се развива българската художествена култура в периода до Втората световна война.
ÌÎÆÅÌ
– Да илюстрираме с примери стремежа на българските творци за приобщаване към духов-
ния живот на Европа.
ÄÈÑÊÓÒÈÐÀÌÅ
– Тезата, че в периода между двете световни войни чрез културата се защитават нацио-
налните ценности.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ (â åêèï)
– Творчеството на български писател/художник/музикант/актьор и представяме чрез колаж.

5. Èç ñïîìåíèòå íà Èâàí 5. Èç ñïîìåíèòå íà Èâàí 5

6. Íàðîäíèÿò òåàòúð â Ñîôèÿ, ïðîåêòèðàí îò Õåëìåð è 6. Íàðîäíèÿò òåàòúð â Ñîôèÿ, ïðîåêòèðàí îò Õåëìåð è 6

7. Ïèæî è Ïåíäî â ïðèÿòåëñêî ðúêîñòèñêàíå.7. Ïèæî è Ïåíäî â ïðèÿòåëñêî ðúêîñòèñêàíå.7

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÑÅ ÑÌÅÅ



115

ÄÚÐÆÀÂÍÎÑÒ È ÏÎËÈÒÈÊÀ
През 1878 г. българската държавност е възстановена, но решенията на Великите сили в Берлин разпо-
късват териториалното единство на нацията. Този факт превръща идеята за национално обединение в 
основна цел и задача за всички български правителства. 

Модерна България се изгражда като конституционна монархия, в която според основния закон 
отделните власти – изпълнителна, законодателна и съдебна, са независими. Начело на държавата стои 
владетел (княз, цар). Четирима са владетелите, които записват имената си в новата българска история: 
княз Александър I, цар Фердинанд, цар Борис III и цар Симеон II. 

Изпълнителната власт е в ръцете на Министерския съвет, който осъществява ръководството на 
държавните политики във всички сектори. Той се излъчва от парламентарното мнозинство и владете-
ля. Пряко избираното от народа Народно събрание е единствен законодателен орган, който контроли-
ра изпълнителната власт. Всички власти и дейности в страната и финансови разходи се осъществяват 
според приетите от Събранието закони. Съдебната система е независима.

Конституцията гарантира на гражданите на страната свобода на словото и сдружаването, непри-
косновеност на собствеността, религиозни права и равенство пред закона. Гражданите изразяват своя-
та воля чрез политическите партии. Първоначално партиите са две – Либерална и Консервативна. В 
началото на ХХ в. в политическия живот вече участват 10 парламентарни сили. Те са в основата на 
всички обществени промени до военния преврат през 1934 г., когато партиите са забранени и е създа-
дена авторитарна безпартийна система.

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È

•	Как	се	полагат	основите	на	българската	държавност?	С	кои	свои	действия	българските	дър-
жавници	допринасят	за	модернизирането	на	българската	държава?	
•	Защо	възниква	Българският	национален	въпрос?	През	какви	етапи	преминават	опитите	за	него-
вото	решаване?
•	Какво	е	историческото	значение	на	обявяването	на	независимостта	на	България?
•	С	помощта	на	картите	в	учебника	проследете	как	се	променят	границите	на	България	от	1878	
до	1940	г.	
•	Обяснете	значението	на	понятието	„национална	катастрофа“.
•	Как	се	променя	политическият	живот	в	страната	след	Първата	световна	война?
•	Защо	се	стига	до	налагане	на	авторитарно	управление	в	България?

ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÄÎ ÊÐÀß ÍÀ 
ÂÒÎÐÀÒÀ ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ
ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ È ÂÑÅÊÈÄÍÅÂÅÍ ÆÈÂÎÒ
В началото на своето самостоятелно развитие България е предимно аграрна страна. Обществото се 
крепи на дребните и средните земеделски производители. Затова държавата постоянно опитва различ-
ни политики за закрила на местното индустриално производство. Изградени са шосета, железници и 
пристанища, което допринася за икономическата модернизация на страната. Темповете на стопанско 
развитие са много високи, но изоставането е значително и наваксването спрямо напредналите дър-
жави е бавно. Страната изнася предимно селскостопанска продукция, а внася машини, транспортни 
средства, индустриални стоки и др. Българският пазар се ориентира главно към Централна и Западна 
Европа и към Турция.

Променя се всекидневието на хората – по-бързо в градовете и много по-бавно в селата. Селищата 
се благоустрояват, появяват се павирани улици, канализация и водопроводи. Електричеството, теле-
фонът, автомобилът, трамваят и тролеят стават част от ежедневието на хората. Засилва се европейско-
то влияние върху бита и начина на живот на хората. 
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ÊÓËÒÓÐÀ È ÊÓËÒÓÐÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ
Благодарение на стремежа към образование и отделените средства за преодоляване на неграмотността 
културата се превръща в най-динамичната сфера за приобщаване към европейските образци. Инте-
лектуалците на страната работят в синхрон с модерните влияния, като не се откъсват от българската 
традиция. Своето важно място заема театърът, бързо се развива киното. Вестниците и списанията са 
достъпни и са основно средство за информиране. Жителите на градовете използват свободното си 
време за самоусъвършенстване, посещение на културни мероприятия, почивки и туризъм. Създават 
се спортни клубове. В селата обаче тези промени са почти минимални, тъй като животът продължава 
да се движи основно според религиозния календар.

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È

• Какво	е	мястото	на	образованието	и	науката	в	духовния	живот	на	българите?	
• Как	 културните	 институции	 съдействат	 за	 приобщаването	 на	 България	 към	 европейските	
	духовни	традиции?	
• Как	се	развива	българското	изкуство	от	Освобождението	до	средата	на	ХХ	в.?	Изберете	трима	
известни	български	творци	и	илюстрирайте	с	теми	от	техни	произведения	основните	тенденции	в	
литературата	и	изкуството.	

Â ÑËÓÆÁÀ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÎÒÎ 
Водата, която днес пият една трета от жителите на София, стига до столицата от Рила 
по водопровод, построен през 1925 – 1933 г. Тогава са павирани и голяма част от ули-
ците на града. Подобно „дълголетие“ е синоним на качествена работа. Но малцина 
знаят, че тези и много други промени в София са свързани с името на тогавашния 
кмет – инж. Иван Иванов. Той заема този пост с царски указ от 24 май 1934 до  9 сеп-
тември 1944 г. 

Иван Иванов, който е немски възпитаник, си поставя за задача да пребори корупцията и бюро-
крацията. Налага финансова дисциплина, публикувайки всеки месец разходите на кметството в сп. 
„Сердика“. Очевидци свидетелстват, че сутрин обикаля улиците и кварталите на града, който е решил 
да превърне в европейски. И успява! 

Иван Иванов е инициатор на първия градоустройствен план на столицата, част от който са сгра-
дите на Народната банка, Съдебната палата, Телефонната палата и др. С неговото име са свързани 
построяването на язовир „Искър“, езерото в Панчарево и др. По негово време започва озеленяване-
то на града. Тогава се появяват и кестените по централните софийски булеварди. И това далеч не е 
всичко… „София! Настояща Европа! Трамваи, автобуси, телефонни автомати, улична настилка, която 
мога да нарека най-чистата в света“ – така описва града един немски журналист. Българската столица 
е наричана „Виена на Балканите“ и „малкият Брюксел“, а управлението на Иван Иванов – „златното 
десетилетие“ на София. 

По-късно Иван Иванов е изправен пред Народния съд. Поисканата смъртна присъда е заменена 
с доживотен затвор, а впоследствие бившият кмет е помилван. Днес на фасадата на къщата, в която е 
живял, е поставена скромна плоча. 

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È

•	Кои	промени	в	българското	стопанство	са	белег	на	модернизацията?	
•	Как	се	развива	българското	общество	след	Освобождението?	
•	Кои	са	новостите	в	бита	и	ежедневието	на	хората?	
•	Обяснете	какво	е	отражението	на	войните	за	национално	обединение	върху	българското	общес
тво.

Иван Иванов, който е немски възпитаник, си поставя за задача да пребори корупцията и бюро
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1. Êîå îò ïîñî÷åíèòå òâúðäåíèÿ ÍÅ å âÿðíî? 

А) На 19 февруари (3 март по нов стил) 1878 г. се подписва Санстефанският предварителен 
договор между Руската и Османската империя.
Б) Според Берлинския договор събрание от знатни хора, свикано в София, трябва да приеме 
основния закон на българската държава.
В) На 1 юли 1878 г. се подписва Берлинският договор между Великите сили и Османската импе-
рия. 
Г) Основните въпроси, които стоят пред депутатите в Учредителното събрание, са: как да 
се протестира срещу Берлинския договор и какъв основен закон да се приеме.

2. Òúðíîâñêàòà êîíñòèòóöèÿ å ïðèåòà íà:

А) 10 февруари 1879 г.
Б) 16 април 1879 г.
В) 2 март 1880 г.
Г) 24 февруари 1880 г.

3. Êîé å ïúðâèÿò ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð íà Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ?

А) Петко Каравелов
Б) Стефан Стамболов
В) Алеко Богориди
Г) Захари Стоянов

4. Êîÿ îò ïðåäñòàâåíèòå õóäîæåñòâåíè òâîðáè å äåëî íà Âëàäèìèð Äèìèòðîâ – Ìàéñòîðà?

А)                                                       Б)                         В)                                                  Г)

5. Ïîñî÷åòå èìåòî íà âñÿêà îò ïðåäñòàâåíèòå èñòîðè÷åñêè ëè÷íîñòè.

 

ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÄÎ ÊÐÀß ÍÀ 
ÂÒÎÐÀÒÀ ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ
ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎË
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6. Ïîñî÷åòå êîå ïîíÿòèå íà êîå îïðåäåëåíèå ñúîòâåòñòâà.

7. Êîè îò ïîñî÷åíèòå áúëãàðñêè äúðæàâíèöè èìàò íàé-ãîëÿì ïðèíîñ çà ìîäåðíèçàöèÿòà íà 
ñòðàíàòà â êðàÿ íà ÕIÕ â.? 

А) Стефан Стамболов и Константин Стоилов
Б) Гаврил Кръстевич и Георги Странски
В) Алеко Богориди и Александър Стамболийски
Г) Александър Малинов и Богдан Филов

8. Êîå îò ïîñî÷åíèòå ñúáèòèÿ å ñòàíàëî íàé-ðàíî?

А) Обявяване на Съединението между Княжество България и Източна Румелия
Б) Начало на Балканските войни
В) Абдикацията на княз Александър I Батемберг
Г) Присъединяване на България към Тристранния пакт

9. Ñ êîå ñúáèòèå îò èñòîðèÿòà íà Áúëãàðèÿ å ñâúðçàí ïðåäëîæåíèÿò äîêóìåíò? 

„Ôàêòè÷åñêè íåçàâèñèìà, äúðæàâàòà Ìè ñå ñïúâà â ñâîÿ íîðìàëåí è ñïîêîåí ðàçâîé îò åäíè âåðèãè, 
ñ ôîðìàëíîòî ðàçêúñâàíå íà êîèòî ùå ñå îòñòðàíè è íàñòàíàëîòî îõëàæäàíå ìåæäó Áúëãàðèÿ è 
Òóðöèÿ… Âúîäóøåâåí îò òîâà ñâåòî äåëî è çà äà îòãîâîðÿ íà äúðæàâíèòå íóæäè è íàðîäíîòî 
æåëàíèå… ïðîãëàñÿâàì ñúåäèíåíàòà íà 6 ñåïòåìâðè 1885 ãîäèíà Áúëãàðèÿ çà íåçàâèñèìî Áúëãàðñêî 
Öàðñòâî…”

Èç Ìàíèôåñò íà êíÿç Ôåðäèíàíä

10. Îòãîâîðåòå óñòíî íà âúïðîñèòå.

а) В кое селище е обявено Съединението на България?
б) В кое селище е открито Висшето училище през 1888 г.? 
в) В кое селище е обявена българската независимост?

А) опозиция 1. Понятие, с което се обозначават тежките и трагични 
последици за държавата и обществото от Балканските войни и 
Първата световна война

Б) национална 
катастрофа

2. Насилствено сваляне на законната власт

В) преврат 3. Хора или партия, които се противопоставят на управлението 
в държавата



ÁÚËÃÀÐÈß ÑËÅÄ ÂÒÎÐÀÒÀ 
ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ ÄÎ 
1989 ã.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÑÒÂÎ ÍÀ ÎÔ
Сутринта на 9 септември 1944 г. България осъмва с правителство на 
коалицията Отечествен фронт (ОФ) начело с Кимон Георгиев. (3) Но-
вият кабинет е назначен с указ на регентите. В него представителите 
на Българската работническа партия (комунисти) не са мнозинство 
(2), но в техни ръце са ключовите министерства на правосъдието и 
на вътрешните работи. Окупацията на страната от Червената армия 
е другият фактор, който оказва силно влияние върху бързо протича-
щите процеси. В Москва все още се намира лидерът на българските 
комунисти Георги Димитров (1), с когото партията съгласува всяка 
своя стъпка. На 17 септември Кимон Георгиев обявява програмата 
на правителството (4), която очертава посоките на промяната. 

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÍÀ ÏÐÎÌÅÍÈ
Въпреки декларираното възстановяване на Търновската консти-
туция правителството започва да управлява с наредби-закони, съ-
четавайки съдебната и законодателната власт. Разпуснато е XXV 
Обикновено народно събрание. От длъжност са освободени ста-
рите регенти и е назначен нов Регентски съвет. Отменено е ан-
тиеврейското законодателство. Подписано е примирие със СССР, 
САЩ и Великобритания и България се включва във войната сре-
щу Германия. Възстановена е многопартийната система, но само 
в рамките на ОФ. За разлика от останалите партии БРП (к) пре-
живява бурен организационен ръст, особено след завръщането на 
Георги Димитров. Комунистите заемат ключовите позиции в съз-
даваните по места комитети на ОФ, които започват да дублират 
всички нива и звена на държавната администрация.  

ÁÎÐÁÀ Ñ „ÏÐÎÒÈÂÎÍÀÐÎÄÍÈÒÅ ÅËÅÌÅÍÒÈ”
Правителството не реагира срещу вълната от стихийни убийства, 
заляла страната в първите седмици след 9 септември. Нещо пове-
че, под лозунга за борба срещу фашизма управляващите започват 
масови уволнения, изселвания или изпращане на „политически 
опасните лица“ в новосъздадените трудово-възпитателни общежи-
тия (лагери). От декември 1944 до април 1945 г. пред извънреден 
Народен съд (6) са изправени 11 122 „противонародни елементи“. 
Произнесените присъди не подлежат на обжалване. Смъртно на-
казание е наложено на 2730 души, сред които са бившите регенти, 
министри, депутати, висши офицери от българската армия, видни 
общественици, творци. В отговор на политическите репресии 
в редица региони на страната възникват нелегални организации, 

ÍÀËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÊÎÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÁÚËÃÀÐÈß

България след Втората световна война до 1989 г.

        ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	Какви	политически	промени	опреде-
лят	развитието	на	България	след	Втората	световна	война?	По	
какъв	начин	Комунистическата	партия	успява	да	се	наложи	като	
водеща	сила	в	страната?	Каква	е	цената	на	управлението	„в	име-
то	на	народа“?	

III

       

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÁÚËÃÀÐÈß30

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Ãåîðãè Äèìèòðîâ (1882 – 
1949)
Ïîòîìúê íà áåæàíöè îò 
Ìàêåäîíèÿ. Èçâåñòåí äååö 
íà ðàáîòíè÷åñêîòî è ïðîô-
ñúþçíîòî äâèæåíèå. Ñëåä 
Ëàéïöèãñêèÿ ïðîöåñ ïðåç 
1933 ã. ïîëó÷àâà ñúâåòñêî 
ãðàæäàíñòâî. Äî 1945 ã. 
æèâåå è ðàáîòè â Ìîñêâà. 
Ãåíåðàëåí ñåêðåòàð íà Êî-
ìèíòåðíà, ìåæäóíàðîäíà 
îðãàíèçàöèÿ çà íàëàãàíå íà 
êîìóíèçìà â öåëèÿ ñâÿò, à 
ñëåä ðàçïóñêàíåòî ìó – ðúêî-
âîäèòåë íà Ìåæäóíàðîäíèÿ 
îòäåë íà ÖÊ íà Âñåñúþçíà-
òà êîìóíèñòè÷åñêà ïàðòèÿ 
(áîëøåâèêè). 

• Какъв опит пренася в 
България Г. Димитров?

1. Ãåîðãè Äèìèòðîâ (1882 – 1. Ãåîðãè Äèìèòðîâ (1882 – 1
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формират се въоръжени групи (например горянските чети), пред-
приемат действия политически емигранти. Проявите на нелегална-
та съпротива продължават до средата на 50-те години. 

ÓÊÐÅÏÂÀÍÅ ÍÀ „ÍÀÐÎÄÍÀÒÀ ÂËÀÑÒ”
Противоречията в управляващата коалиция водят до формирането 
на легална опозиция през лятото на 1945 г. Нейно ядро стават зе-
меделците, обединени около Никола Петков (7), и групата социал-
демократи на Коста Лулчев, които напускат ОФ. Политическото 
напрежение в страната се засилва. Правителството предприема 
решителни стъпки за укрепване на новата власт. В нарушение на 
конституцията на 8 септември 1946 г. е проведен референдум (8),
в резултат от който на 15 септември България е обявена за народ-
на репуб лика. Неин председател става Васил Коларов. Изборите за 
Велико народно събрание в края на октомври 1946 г. са спечелени 
от комунистите. Те получават абсолютно мнозинство, а опозицията 
– една четвърт от депутатските места. Начело на новото правител-
ство на ОФ застава Георги Димитров. Великото народно събрание 
изпълнява най-важната си задача – на 4 декември 1947 г. е приета 
новата конституция, наречена „Димитровска“. С нея са узаконени 
извършените политически промени. Комунистическата партия ук-
репва своите позиции, опирайки се на насилието и на потъпкването 
на основните права и свободи на гражданите.

Íàðîäåí ñúä – извънреден 
съдебен орган, действал в 
периода декември 1944 – 
април 1945 г. 
Ðåïðåñèè – форма на по-
тискане или ограничение, 
наказателни мерки от 
страна на държавата сре-
щу човек или група хора
Ðåôåðåíäóì – пряко гласу-
ване за решаване на важни 
обществени въпроси 
Òîòàëèòàðíî óïðàâëåíèå 
(тоталитаризъм) – поли-
тическа система, при коя-
то властта е напълно цен-
трализирана и държавата 
се стреми да регулира и 
контролира всички аспек-
ти на политическия, соци-
алния и интелектуалния 
живот, като налага кон-
трол и ограничения върху 
свободата на индивида

Умелото	използване	на	коалиционната	формула	на	управление,	не-
уреденото	международно	положение	на	България	и	присъствието	
на	съветски	войски	в	страната	дават	възможност	на	БРП	(к)	да	
наложи	своето	влияние	в	държавното	управление	и	обществения	
живот.	Разправата	с	политическите	противници	и	премахване-
то	на	остатъците	от	парламентарната	демокрация	откриват	
пътя	за	налагане	на	тоталитарно	управление	по	съветски	модел.

2. ×ëåíîâåòå íà ïðàâèòåë-
ñòâîòî íà ÎÔ 

2.IX.1944 ã.      5.IX.1944 ã.     8 – 9.IX.1944 ã.     28.X.1944 ã.     8.IX.1946 ã.     15.IX.1946 ã.      27.X.1946 ã.      4.XII.1947 ã.

Съставено 
е прави-
телството 
на Кон-
стантин 
Муравиев.

СССР 
обявява 
война на 
България.

Правител-
ството на 
ОФ идва 
на власт.

В Москва е подписано прими-
рие между правителството 
на България, от една страна, 
и правителствата на 
Съветс кия съюз, Великобри-
тания и САЩ, от друга.

Проведен 
е рефе-
рендум.

България 
е обявена 
за народна 
република.

Провеждат 
се избори 
за Велико 
народно 
събрание.

2. ×ëåíîâåòå íà ïðàâèòåë2. ×ëåíîâåòå íà ïðàâèòåë3

3. Ñúñòàâ íà ïúðâîòî ïðà-
âèòåëñòâî íà ÎÔ

Ïàðòèÿ Ìèíèñòðè

БРП (к) 4

БЗНС „Пладне“ 4

ПК „Звено“ 4

БСДП (ш.с.) 2

Независими 2

• Защо, след като не са мно-
зинство, комунистите ус пяват 
да диктуват хода на общест-
вено-политическото развитие 
на страната?

3. Ñúñòàâ íà ïúðâîòî ïðà3. Ñúñòàâ íà ïúðâîòî ïðà2

Приемане на 
„Димитров-
ската“ кон-
ституция 
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4. Èç Ïðîãðàìàòà íà ÎÔ, 
17.IX.1944 ã.
„Ñúðäå÷íî ïðèÿòåëñòâî ñúñ 
Ñúâåòñêèÿ ñúþç è âå÷íà äðóæ-
áà ñ áðàòñêèÿ ðóñêè íàðîä.
Âúçñòàíîâÿâàíå íà Êîíñòè-
òóöèÿòà è íà âñè÷êè ïðàâà è 
ñâîáîäè íà áúëãàðñêèÿ íàðîä.
Ïîëèòè÷åñêî, êóëòóðíî è 
ïðàâíî èçðàâíÿâàíå íà ëè-
öàòà îò äâàòà ïîëà.
Îòìåíÿâàíå íà âñè÷êè èç-
êëþ÷èòåëíè çàêîíè.
Íàðîäåí ñúä íàä âèíîâíèöè-
òå çà íîâàòà êàòàñòðîôà 
íà Áúëãàðèÿ.
Ïðî÷èñòâàíå íà öåëèÿ äúð-
æàâåí àïàðàò îò ïðîòèâî-
íàðîäíèòå åëåìåíòè è ñúç-
äàâàíå íà ÷åñòíà, ñïîñîáíà 
è âÿðíà íà íàðîäíèòå èí-
òåðåñè àäìèíèñòðàöèÿ.” 

• Проучете документа. 
Обсъдете по двойки какви 
групи задачи стоят пред 
правителството. Кои от 
тях според вас влизат в 
противоречие с Търновска-
та конституция?

5. Ïàòðóë íà ÎÔ íà óëèöà 
„Ìîñêîâñêà”, Ñîôèÿ, 1944 ã.

• Предположете с какви 
задачи са натоварени ОФ 
патрулите.

6. Íàðîäíèÿò ñúä

Ïðèñúäè Áðîé îñúäåíè 
ëèöà

Смъртни 2730

Доживотни 1921

20-годишни 19

15-годишни 962

10-годишни 727

Краткосрочни 
присъди

3241
Ìèòèíã â ïîäêðåïà íà 
Íàðîäíèÿ ñúä

• Защо според вас са наложени толкова много тежки при-
съди?

• Имаме ли основание да твърдим, че Народният съд на-
рушава конституцията? Аргументирайте се. 

7. Íèêîëà Ïåòêîâ 
(1893 – 1947)
„Àç ñå ïîä÷èíÿâàì åäèíñòâåíî íà 
ðàçïîðåæäàíèÿòà íà ñâîÿ íàðîä è 
íà ñâîÿòà îðãàíèçàöèÿ.”
Из разговор с Андрей Вишински, 
зам.-министър на външните рабо-
ти на СССР, 1946 г.

8. Ðåçóëòàòè îò ðåôåðåíäóìà

Èçáîð Ãëàñîâå %

Република 3 833 183 92,8%

Монархия    175 234 4,2%

Недействителни    123 590 3%

4 132 007 100%

• Защо според вас 
толкова много хора 
гласуват срещу монар-
хията? 

ÇÍÀÅÌ
– Какви промени настъпват в политическото развитие на 
България след септември 1944 г.
ÌÎÆÅÌ 
– Да посочим какви нарушения на демокрацията съпът-
стват налагането на „народната власт“.
– Да обясним каква е ролята на СССР за смяната на полити-
ческата система в България.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4. Èç Ïðîãðàìàòà íà ÎÔ, 4. Èç Ïðîãðàìàòà íà ÎÔ, 4 6. Íàðîäíèÿò ñúä6. Íàðîäíèÿò ñúä6

5. Ïàòðóë íà ÎÔ íà óëèöà 5. Ïàòðóë íà ÎÔ íà óëèöà 5

8. Ðåçóëòàòè îò ðåôåðåíäóìà8

7. Íèêîëà Ïåòêîâ 7

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

Ìèòèíã â ïîäêðåïà íà 
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ÍÀËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÑÊÈß ÌÎÄÅË
С приемането на новата Конституция започва въвеждането на 
съветския модел във всички области на обществено-политичес-
кия живот. Опозиционните партии са забранени, а тези от ОФ 
се саморазпускат с изключение на БЗНС, който се отказва от 
политическата си програма. 

На своя V конгрес през 1948 г. БКП обявява съветската 
тоталитарна система за единствен модел на обществена и по-
литическа организация. Култът към вожда Сталин става за-
дължителен. Крайната цел е ясно формулирана – построяване 
на комунизма. Затова Партията възвръща името си – БКП. На 
практика в България се установява еднопартийно управление. 
Безус ловно следвайки тази политика, Георги Димитров, а след 
това и наследилият го Вълко Червенков, изграждат българската 
тоталитарна държава. При този модел една партия със сила на-
лага като задължителна своята идеология и политика във всички 
сфери на личния и обществения живот. 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÈ ×ÅÐÒÈ ÍÀ ÒÎÒÀËÈÒÀÐÍÈß ÐÅÆÈÌ
Започва цялостно преобразуване на държавните органи и ин-
ституции, в хода на което всички управленски постове се заемат 
от кадри на БКП. Така се премахва разделението на властите, а 
държавата и партията се „сливат“. 

И в България се формира култ към личността на партий-
ните вождове. (1, 2, 5) През 1952 г. е отменено цялото заварено 
законодателство, за да се покаже, че новата власт се разграничава 
от предишното управление на страната. Във всички министер-
ства има съветски съветници. С извършените административно 
деление и реорганизация на местната власт се прекъсват тради-
циите в самоуправлението. Промените са придружени от масови 
уволнения и политически назначения. По-късно са подложени на 
репресии и партийни дейци, определени за „врагове с партиен 
билет“. Тяхна жертва става и заместникът на Г. Димитров – Трай-
чо Костов. (7) Своеволията, изселванията и изпращането в лагери 
придобиват големи размери. (4) Това насажда страх в общество-
то, а Партията се намесва не само в професионалния и обществе-
ния, но се стреми да контролира и личния живот на хората. 

ÎÏÈÒ ÇÀ ÏÐÎÌßÍÀ ÍÀ ÐÅÆÈÌÀ
След смъртта на Сталин през 1953 г. новият партиен лидер Ни-
кита Хрушчов публично критикува неговите грешки, сред които 

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

ÍÀËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÒÎÒÀËÈÒÀÐÍÈß ÐÅÆÈÌ 

България след Втората световна война до 1989 г.

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: По	какъв	начин	в	България	е	наложен	
съветският	политически	модел?	Кои	са	белезите	на	тоталитар-
ния режим?	С	кои	действия	управляващите	нарушават	личните,	
гражданските	и	политическите	права	на	човека?	

III

31

1. Ïîä çíàìåòî íà Äèìèò-
ðîâ 
• Как е изобразен Г. Ди-
мит ров? Защо той е срав-
нен със знаме?

1. Ïîä çíàìåòî íà Äèìèò1

Êîìóíèñòè÷åñêè ðåæèì –
вид тоталитарно управ-
ление, осъществявано от 
Комунистическата партия  
Êóëò êúì ëè÷íîñòòà – въз-
величаване и безкритично 
отношение към партийния 
лидер
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и наложения култ към личността му. Той предлага провеждане 
на мащабни реформи. В. Червенков не успява да се приспособи 
към промените. По решение на съветския лидер, на заседание 
на висшето ръководство на БКП през април 1956 г. той е заменен 
от Тодор Живков. Новият партиен ръководител остава начело на 
държавата през следващите 30 години, като съумява да изолира 
и да отстрани всички политически съперници. Верността към 
Съветския съюз му осигурява необходимата подкрепа и на след-
ващите съветски лидери, за да утвърди своята еднолична власт. 

От	края	на	1947	до	1953	г.	 в	България	се	изгражда	тотали-
тарна	политическа	система	по	съветски	образец.	Държавни-
ят	апарат,	общественият	и	личният	живот	на	гражданите	
са	поставени	под	партиен	контрол.	Под	влияние	на	промените	
в	СССР	култът	към	личността	е	подложен	на	критика	и	за	нов	
ръководител	на	БКП	е	утвърден	Тодор	Живков.

2. Âúëêî ×åðâåíêîâ (1900 – 1980)
Ðîäåí â Çëàòèöà. Àêòèâåí ó÷àñòíèê â êîìóíèñòè÷åñêîòî äâè-
æåíèå. Îò 1928 äî 1941 ã. ðàáîòè â Êîìèíòåðíà â Ìîñêâà. Ñëåä 
çàâðúùàíåòî ñè â Áúëãàðèÿ ñòàâà ÷ëåí íà ÖÊ íà ÁÐÏ (ê). ×åðâåí-
êîâ çàåìà âñè÷êè íàé-âàæíè ïàðòèéíè, äúðæàâíè è îáùåñòâåíè 
ïîñòîâå. Òîé ïðÿêî êîíòðîëèðà äåéíîñòòà íà Ìèíèñòåðñòâîòî 
íà âúòðåøíèòå ðàáîòè (ÌÂÐ).

• Как е изобразен Вълко Червенков? Какво виждате на 
втори план? Защо според вас партийният лидер е изобра-
зен на фона на високи сгради и заводи, каквито по това вре-
ме няма в България? 

22.XI.1946 ã.    8.VII.1947 ã.    5.VIII.1947 ã.    14.X.1947 ã.   4.XII.1947 ã.   18 – 25.XII.1948 ã.   14.XII.1949 ã.   9.XI.1950 ã.   I.1954 ã.   2 – 6.IV.1956 ã.

Прави-
телство 
на Георги 
Димитров

Отказ на 
правител-
ството 
от плана 
„Маршал”

2. Âúëêî ×åðâåíêîâ (1900 – 1980)2. Âúëêî ×åðâåíêîâ (1900 – 1980)2

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

Съдебен 
процес сре-
щу Никола 
Петков

Решение 
на ЦК на 
БРП (к) за 
преминава-
не към ед-
нопартийна 
система на 
управление

Приета е 
„Димит-
ровската” 
конститу-
ция.

V конгрес 
на БРП (к) 
– курс към 
изграждане 
на социали-
зъм

Трайчо 
Костов е 
осъден на 
смърт.

Вълко 
Червенков 
е избран за 
генерален 
секретар 
на БКП.

Начало на 
процеса на 
десталини-
зация

Априлски 
пленум на 
ЦК на БКП
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22.XI.1946 ã.    8.VII.1947 ã.    5.VIII.1947 ã.    14.X.1947 ã.   4.XII.1947 ã.   18 – 25.XII.1948 ã.   14.XII.1949 ã.   9.XI.1950 ã.   I.1954 ã.   2 – 6.IV.1956 ã.

3. Ã. Äèìèòðîâ. Äíåâíèê. Ñ., 1997.
„Ëîçóíãúò äà ïàçèì êàòî çåíèöàòà íà îêîòî ñâîÿòà íåçàâèñè-
ìîñò, äà íå äîïóñêàìå íèêàêâà ÷óæäà íàìåñà â íàøèÿ ñîáñò-
âåí äîì, äà îáåçïå÷èì ïúëíà ñâîáîäà è ñèãóðíîñò çà ìèðíèÿ 
òðóä íà íàøèÿ íàðîä [...], òðÿáâà äà áúäå ïðåç íàé-áëèçêèÿ 
ïåðèîä ëîçóíãúò, íà êîéòî òðÿáâà äà áúäå ïîä÷èíåíî âñè÷êî 
îñòàíàëî.”

• Защо Г. Димитров залага като основен лозунг национал-
ната независимост на страната? Кои са външните „враго-
ве“ на България?

4. Ãåîðãè Äèìèòðîâ, Âàñèë 
Êîëàðîâ è Âúëêî ×åðâåí-
êîâ (ïëàêàò)

• Потърсете в интер-
нет други политически 
плакати, по модела на кои-
то са представени водачи-
те на БКП.

4. Ãåðá íà Íàðîäíà ðåïóá-
ëèêà Áúëãàðèÿ

5. Èç Äîêëàäíà çàïèñêà äî Ïîëèòáþðî íà ÖÊ íà ÁÊÏ îò 
18.X.1962 ã. îò Èâ. Áú÷âàðîâ – çàâåæäàù-îòäåë „Àäìèíèñ-
òðàòèâíè îðãàíè” íà ÖÊ íà ÁÊÏ 
„Ïîíàñòîÿùåì â ñòðàíàòà èìà èçñåëåíè 2035 ñåìåéñòâà, êîè-
òî ñúñòàâëÿâàò îêîëî 8000 äóøè. Ïðåç ïðîëåòòà íà 1957 ã. 
ïî ïîëèòè÷åñêè ñúîáðàæåíèÿ îò Ñîôèÿ ñà èçñåëåíè 384 ñåìåéñ-
òâà. Ïðåç ïåðèîäà 1958 – 1961 ã. ñà èçñåëåíè 1168 ñåìåéñòâà ïî 
ëèíèÿ íà Íàðîäíàòà ìèëèöèÿ êàòî ðåöèäèâèñòè, õóëèãàíè è 
äð. Îò òÿõ 850 ñåìåéñòâà ñà îò áúëãàðñêè ïðîèçõîä, 1168 îò 
öèãàíñêè, 9 îò òóðñêè, 6 îò åâðåéñêè, 4 îò àðìåíñêè è 1 îò 
þãîñëàâÿíñêè ïðîèçõîä.”

• Какво означава „изселване“?

• Кои изрази в текста обясняват причините за изселвани-
ята?

• Кои права на гражданите са нарушени при изселвания-
та?

• Направете допълнително проучване на текстовете на 
конституцията от 1947 г., които регламентират правата 
на гражданите в България.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

3. Ã. Äèìèòðîâ. Äíåâíèê. Ñ., 1997.3. Ã. Äèìèòðîâ. Äíåâíèê. Ñ., 1997.3

4. Ãåîðãè Äèìèòðîâ, Âàñèë 4. Ãåîðãè Äèìèòðîâ, Âàñèë 5

4. Ãåðá íà Íàðîäíà ðåïóá4. Ãåðá íà Íàðîäíà ðåïóá6

5. Èç Äîêëàäíà çàïèñêà äî Ïîëèòáþðî íà ÖÊ íà ÁÊÏ îò 5. Èç Äîêëàäíà çàïèñêà äî Ïîëèòáþðî íà ÖÊ íà ÁÊÏ îò 4

ÇÍÀÅÌ 
– Кои са характерните черти на тоталитарната система 
в България.
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним как Комунистическата партия успява да се на-
ложи като единствена политическа сила в страната.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ
– Какви детски и младежки организации са създадени в Бълга-
рия. Каква е тяхната цел. Кои са техните символи. Подгот-
вяме постерна сесия „Бодра смяна“.

4. Ñòðàíèöà îò â. „Ðàáîò-
íè÷åñêî äåëî”
4. Ñòðàíèöà îò â. „Ðàáîò4. Ñòðàíèöà îò â. „Ðàáîò7
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3. Èç Ïîëèòè÷åñêèÿ îò-
÷åò íà ÖÊ íà ÁÐÏ (ê) ïðåä  
V êîíãðåñ, 1948 ã.
„Íåîáõîäèìî å ÷ðåç èíäóñ-
òðèàëèçàöèÿ è åëåêòðèôè-
êàöèÿ íà ñòðàíàòà è ìàøè-
íèçèðàíå íà çåìåäåëèåòî äà 
ñå îñèãóðè çà 15 – 20 ãîäèíè 
îíîâà, êîåòî äðóãè ñòðàíè 
ïðè äðóãè óñëîâèÿ ñà ïîñòè-
ãàëè çà öÿëî ñòîëåòèå.”

• Кои са основните „лос-
тове“ за построяване на 
„основите на социализма“ 
в България, определени от 
конгреса на БКП?

ÊÐÀßÒ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀÒÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ
В годините на Втората световна война България успява да съх-
рани своята инфраструктура, тъй като на нейна територия не се 
водят активни военни действия. Издръжката на Червената армия 
и разходите за войната срещу Германия обаче разстройват сто-
панството. Започва политика на одържавяване на едрата собстве-
ност. С решенията на Народния съд и с поредица законодателни 
актове се конфискуват индустриални предприятия, ограничава се 
размерът на земеделските стопанства и жилищната площ. Въве-
ден е държавен монопол върху добива на розово масло, спирт, 
тютюневи изделия и в застраховането. 

ÖÅÍÒÐÀËÈÇÈÐÀÍÀÒÀ ÏËÀÍÎÂÀ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ
В края на 1947 г. се въвежда съветският модел на планова иконо-
мика. За да се избегне стихийното определяне на цените от паза-
ра, се въвежда производството на планирани количества стоки и 
услуги. Липсата на конкуренция обаче не стимулира използване-
то на нови технологии, намаляването на цените и повишаването 
на качеството и разнообразието на предлаганите стоки и услуги. 

Политиката на бърза индустриализация изисква значителни ре-
сурси. За да бъдат осигурени необходимите средства, през декември 
1947 г. са национализирани промишлените предприятия и банки-
те. През следващите години частният капитал е изтласкан от външ-
ната и вътрешната търговия. На V конгрес на БКП се приема про-
грама за ускорена индустриализация на страната. (2) По съветски 
модел се дава приоритет на развитието на тежката промишленост за 
сметка на останалите отрасли (4), макар че държавата не разполага с 
необходимите суровини. (3) Амбициите на управляващите три пъти 
довеждат България до невъзможност да плаща взетите кредити. 
 Затвореният пазар на контролираните от СССР държави от Източна 
Европа разкъсва връзката между производството и реалните нужди 
на хората и стопанството. Това е причина повечето от изградените 
предприятия да произвеждат нискокачествени стоки. 

ÎÒ ÑÅËÎÒÎ ÊÚÌ ÃÐÀÄÀ
Промените в българското село започват с Наредбата-закон за съз-
даване на трудово-кооперативни земеделски стопанства (ТКЗС). 
(5) До края на 50-те години по съветски образец и често с принуда 
90% от земята са превърнати от частна в кооперативна собстве-
ност. Нанесен е удар на селското стопанство, който има дълго-

ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈ ÏÐÎÌÅÍÈ Â
ÑÅËÎÒÎ È ÃÐÀÄÀ 

България след Втората световна война до 1989 г.

        ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	Какви	промени	настъпват	в	българ-
ската	икономика	след	Втората	световна	война?	По	какъв	начин	
съветският	икономически	модел	е	приложен	в	промишлеността	и	
в	селското	стопанство?	Каква	е	цената	на	тази	политика?	

III

       
32

• Предположете на кого 
са двете фигури пред 
трактора. Защо са толко-
ва малки в сравнение с об-
раза на Г. Димитров?

• Ако вие сте художни-
кът, какво бихте казали на 
селяните?

1

3. Èç Ïîëèòè÷åñêèÿ îò3. Èç Ïîëèòè÷åñêèÿ îò2
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Голяма електроцентрала

Мини

Голям язовир

Курортен комплекс

Летище

Голямо пристанище

Железопътна линия

Производство на ел. и топлоенергия

Îòðàñëè íà ïðîìèøëåíîñòòà

Металургия и рудодобив

Металообработване и машиностроене

Химическа и нефтопромишленост

Строителни материали

Дърводобив и дървообработване

Лека промишленост

Хранително-вкусова промишленост

Добрич

Доспат

Смолян
Мадан

Ивайловград

Кърджали

Димитровград

Пловдив

Гълъбово

Стара загора

ДевняГорна Оряховица
Велико Търново

Пирдоп

Панагюрище

Габрово

Батак

Бургас

Варна
Шумен

Търговище

Силистра
Тутракан

Русе

Свищов

Козлодуй

Видин

Лом

Монтана

Враца

СофияПерник

Бобовдол

Ботевград

Радомир

Ловеч

Плевен

Ябланица Севлиево
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трайни последици. Оставени с ниски доходи, много от селяните 
се преселват в градовете, за да намерят препитание в индустри-
алните предприятия. Те се превръщат в работници, които пропа-
гандата обявява за движещата сила на прогреса. Масовата миг-
рация от селото към града се подсилва и от нуждата от работна 
ръка за изгражданата индустрия. Бързото нарастване на градо-
вете става за сметка на селските райони, които започват да обез-
людяват. (6) Примери за ускорената модернизация са пускането 
на първия атомен реактор на АЕЦ „Козлодуй“ и включването на 
България в съветската космическа програма.

БКП	извършва	дълбоки	промени	в	българското	стопанство,	на-
лагайки	съветския	икономически	модел.	Индустриализацията	и	
кооперирането	на	земята	не	довеждат	до	очаквания	икономи-
чески	растеж,	защото	произвежданите	стоки	са	предназначе-
ни	за	затворения	пазар	на	държавите	от	Източна	Европа.	По	
тази	причина	след	1989	г.	 голяма	част	от	изградените	пред-
приятия	престават	да	съществуват.

2. Ñòîïàíñêî ðàçâèòèå íà 
Áúëãàðèÿ (1945 – 1989)

• Проучете картата и 
посочете: кои са големите 
промишлени центрове на 
България; кои нови отрас-
ли се развиват в тях.

• Направете заключение 
за промените в поминъка 
на населението. Предполо-
жете какви нови професии 
се създават.

18.IV.1945 ã.     1945 ã.     15.V.1945 ã.     1946 ã.     23.XII.1947 ã.     27.XII.1947 ã.     5 – 8.I.1948 ã.     1948 ã.     4.IX.1974 ã.     10.IV.1979 ã.     

Наредба- 
закон за 
ТКЗС

Спогодба 
със СССР

Върховен 
стопански 
съвет

Закон за 
трудо-
вата 
поземлена 
собстве-
ност

Национали-
зиране на 
индустри-
алните 
и минните 
предприя-
тия

Национа-
лизиране 
на банки-
те

България 
участва в 
създаването 
на Съвета за 
икономическа 
взаимопо-
мощ (СИВ)

Държавна 
планова 
комисия

Пуснат e 
първият 
реактор 
на АЕЦ 
„Козло-
дуй“.

Първият 
български 
космо-
навт 
Георги 
Иванов в 
Космоса

2. Ñòîïàíñêî ðàçâèòèå íà 2. Ñòîïàíñêî ðàçâèòèå íà 4

6. Ïðîìèøëåíèÿò ãèãàíò 
ÌÊ „Êðåìèêîâöè” 
Ëèïñàòà íà äîñòàòú÷íî 
ðóäíè çàëåæè íàëàãà ðåæèì 
íà ðàáîòà, ïðè êîéòî 25% 
îò ñóðîâèíàòà ñà ìåñòíà 
ðóäà, à 75% ñà âíîñ îò ÑÑÑÐ 
è äðóãè ñòðàíè.

• Какъв проблем е зало-
жен още при строител-
ството на комбината? 
Предположете до какви 
последици води той.

6. Ïðîìèøëåíèÿò ãèãàíò 3
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„– Ех, на това равно поле 
и на тази плодородна 
почва… какъв завод ще 
израстне!“

• Какъв проблем, свързан 
с индустриализацията на 
страната, подлага на кри-
тика художникът? Каква 
връзка може да се направи 
с док. 3?

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

5. Èç Íàðåäáà-çàêîí çà òðóäîâèòå êîîïåðàòèâíè çåìåäåëñêè 
ñòîïàíñòâà, 18.IV.1945 ã.
„×ë. 7. ×ëåíóâàíåòî â ÒÊÇÑ å äîáðîâîëíî. ×ëåíîâå íà ÒÊÇÑ ìîãàò 
äà áúäàò âñè÷êè áúëãàðñêè ïîäàíèöè, íåëèøåíè îò ãðàæäàíñêè è 
ïîëèòè÷åñêè ïðàâà, êîèòî ïðèòåæàâàò çåìÿ â ðàéîíà íà òåçè 
ñòîïàíñòâà èëè ìàêàð è äà íå ïðèòåæàâàò òàêèâà çåìè, ñà çå-
ìåäåëöè ïî çàíÿòèå è âçåìàò ó÷àñòèå ñúñ ñâîÿ èëè íà ðàáîòîñïî-
ñîáíèòå ÷ëåíîâå íà ñåìåéñòâàòà èì òðóä…
×ë. 12. Âñåêè ÷ëåí å äëúæåí äà âíåñå â ÒÊÇÑ çåìÿòà ñè…”

• Кои са условията за членство в ТКЗС?

• Откривате ли ограничения за членството в ТКЗС в тек-
ста на наредбата?

4. Íàñåëåíèåòî â ñåëàòà è ãðàäîâåòå

5. Èç Íàðåäáà-çàêîí çà òðóäîâèòå êîîïåðàòèâíè çåìåäåëñêè 5. Èç Íàðåäáà-çàêîí çà òðóäîâèòå êîîïåðàòèâíè çåìåäåëñêè 5

4. Íàñåëåíèåòî â ñåëàòà è ãðàäîâåòå6 

ÇÍÀÅÌ 
– Какви са резултатите от развитието на плановата ико-
номика в България. 
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним защо България приема съветския модел на раз-
витие на стопанството.
– Да обясним връзката на миграцията от селото към града 
с индустриализацията и кооперирането. Да дадем примери 
за последиците от този процес днес.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ (ïî ãðóïè)
– Лични истории въз основа на интервю с жена и мъж, рабо-
тили в завод/ТКЗС/на строителни обекти. 
– Създаваме с помощта на ИКТ дигитална фотогалерия на 
тема „Трудовите хора на България“. 
– С помощта на ИКТ събираме данни за космическата/ядре-
ната програма на НРБ и изработваме постер.

Èíäóñòðèàëèçàöèÿ – уско-
рено развитие на промиш-
леното производство
Êîëåêòèâèçàöèÿ – коопе-
риране, обединение на сел-
ските собственици в коо-
перативни стопанства 
Ìèãðàöèÿ – преместване, 
преселване на хора от една 
страна, област или населе-
но място в друго
Íàöèîíàëèçàöèÿ – одържавя-
ване; превръщане на частна-
та собственост в държавна
Ïðîïàãàíäà – разпростра-
няване и разясняване на идеи 
и знания, за да се въздейст-
ва върху мнението и пове-
дението на хората и да се 
привлекат последователи
ÒÊÇÑ – земеделска коопера-
ция, създадена и съществу-
вала по време на комунис-
тическия режим в България

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÑÅ ÑÌÅÅ

Íàñåëåíèåòî â ñåëàòà è ãðàäîâåòå 

 
(1,735 õèë.)  

 
(3,823 õèë.)  

 

(5,780 õèë.)  

 
(5,294 õèë.)  

 
(4,405 õèë.) 

 
(3,149 õèë.)  

1946 ã. 1965 ã. 1985 ã. 

 Â ãðàäîâåòå Â ñåëàòà 

• Какви тенденции в развитието на града и селото в пе-
риода 1946 – 1985 г. очертават статистическите данни? 

• С какви причини са свързани те?

• Как мислите, възможно ли е днес да се промени процент-
ното съотношение между хората, които живеят в селото, 
и в града? Аргументирайте се.7
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ÒÐÓÄÍÈßÒ ÏÚÒ ÊÚÌ ÌÈÐÀ
След преврата на 9 септември 1944 г. България се оказва в слож-
на международна ситуация. Договорените от лидерите на Анти-
хитлеристката коалиция „зони на влияние“ на Балканите оста-
вят страната ни под контрола на СССР. На 28 октомври 1944 г. 
в Москва е подписано съглашение за примирие. (3) Българската 
армия се включва в състава на Трети украински фронт и влиза 
във война с бившите си съюзници. (2) Военните действия по-
глъщат 2/3 от националния доход на страната за 1945 г., а ране-
ните и убитите са повече от 30 000. Въпреки това България не 
е  призната за съвоюваща страна по време на Парижката конфе-
ренция. Според подписания на 10 февруари 1947 г. мирен дого-
вор тя запазва границите си от 1 януари 1941 г. 

ÑÐÅÙÓ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÈÒÅ ÈÍÒÅÐÅÑÈ
Позицията на победена държава затруднява България в уреждане-
то на взаимоотношенията ѝ с останалите балкански държави. Под 
контрола на СССР започват преговори за създаване на Българо-
югославска федерация. През лятото на 1946 г. е постигната догово-
реност, която предвижда отделяне на Пиринския край от България. 
Изпълнявайки поръчението на Москва за развиване на „македонско 
съзнание“ сред българите в региона, БРП (к) насилствено принуж-
дава хората да се обявяват за „македонци“. (4) Конфликтът между 
Югославия и СССР слага край на този план, отчетен по-късно като 
грешка от БКП.

Â ÃÎÄÈÍÈÒÅ ÍÀ ÑÒÓÄÅÍÀÒÀ ÂÎÉÍÀ
Краят на Втората световна война поставя начало на ново раз-
деление в Европа. То се определя от започналото през 1946 г. 
противопоставяне между двете световни сили – САЩ и СССР, 
и стоящите зад тях съюзници, наречено от историците Студена 
война. (5) България следва стриктно съветската външна поли-
тика. Нещо повече – тя е единствената, с която САЩ скъсват 
дип ломатически отношения. През 1947 – 1948 г. под контрола 
на Москва са сключени двустранни договори между държавите 
от Източния блок, а единството им е укрепено със създаване-
то на икономически (Съвет за икономическа взаимопомощ) и 
военен съюз (Варшавски договор). 
Наследникът на Сталин Никита Хрушчов (1) се опитва да води по-
литика на „разведряване“ между Изтока и Запада. През 1955 г. Бъл-
гария е приета за член на Организацията на обединените нации 
(ООН). Това укрепва нейните международни позиции. И при новия 

ÂÚÍØÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß

България след Втората световна война до 1989 г.

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Каква	е	цената	на	мира	 за	Бълга-
рия	след	Втората	световна	война?	Каква	е	ролята	на	СССР	във	
външната	политика	на	страната?	Какви	поражения	нанася	Сту-
дената	война	на	България?	

III

33

1. Òîäîð Æèâêîâ ñúñ 
ñúâåòñêèòå ëèäåðè Íèêè-
òà Õðóø÷îâ (1962 ã.) è
Ëåîíèä Áðåæíåâ (1971 ã.).

1. Òîäîð Æèâêîâ ñúñ 1. Òîäîð Æèâêîâ ñúñ 1
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Скопие Страцин

Щип

ВраняПрищина

Нови пазар

Косовска Митровица

ПловдивКюстендил

Пирот

Ниш

Нови Сад

Вировитица

Марибер

БУДАПЕЩА

Нагканижа

Фьолкермаркт

Плевен Варна

Стара Загора

Горна Джумая
(Благоевград)

БЕЛГРАД

СОФИЯ

БУКУРЕЩ

Съсредоточаване и настъпление на
българските войски

Настъпление на Първа българска
армия

Настъпление на съветската армия

Настъпление на Югославската
народоосвободителна армия

Позиция на отстъпващите немски войски

Град, освободен от българските войски

Важно сражение

лидер на БКП – Тодор Живков, тя остава верен съюзник на СССР. 
България безусловно подкрепя съветската окупация на Унгария 
през 1956 г. и участва в навлизането на Варшавския договор в Че-
хословакия през 1968 г. Ръководството на БКП два пъти гласува 
за присъединяването на страната към Съветския съюз като една 
от неговите републики. (6) От тази вярност Т. Живков извли-
ча ползи за България и успява да получи на два пъти спасител-
ни заеми. Активните международни контакти не успяват обаче 
да променят образа на страната като „най-вер ния сателит“ на 
Москва. През 80-те години Съветският съюз е разтърсен от ре-
форматорските идеи на Михаил Горбачов. Т. Живков се опитва 
да лавира и да търси нови външноикономичес ки контакти. Но 
той е безсилен пред натиска на неудържимия разпад на Съвет-
ския блок, който увлича и България.

Външната	политика	на	страната	след	Втората	световна	вой-
на	се	определя	от	включването	ѝ	в	съветската	зона	на	влияние	
и	подчиняването	ѝ	заедно	със	страните	от	Източния	блок	на	
целите	и	интересите	на	СССР.	България	не	само	е	откъсната	
от	развитието	на	западните	демокрации,	но	жертва	своите	на-
ционални	интереси.

2. Ó÷àñòèå íà Áúëãàðèÿ 
âúâ Âòîðàòà ñâåòîâíà 
âîéíà (1944 – 1945)

• Представете си, че 
сте български офицер, 
участвал във войната. Из-
ползвайте картата, за да 
опишете устно пътя на 
българската армия, като 
посочите местата на во-
дените сражения. 

Âàðøàâñêè äîãîâîð – во-
енно-политическа органи-
зация на европейските 
страни от Източния блок
Èçòî÷åí (Ñúâåòñêè) áëîê –
название, с което западни-
те демокрации наричат 
СССР и подчинените му 
(сателитни) държави 
ÎÎÍ – световна организа-
ция, създадена на 24.X.1945 г.
с цел запазване на мира и 
осигуряване на колектив-
ната безопасност
Ñàòåëèò – формално незави-
сима държава, провеждаща 
политика на друга държава
ÑÈÂ – икономическа орга-
низация на страните от 
Източния блок

8.X.1944 ã.

Начало на военни-
те действия на 
българската армия 
срещу германските 
войски в Сърбия и 
Македония

Примирие между 
България и съюзени-
те народи

28.X.1944 ã.

14 – 16.VIII.1945 ã.

СССР възста-
новява 
дипломатичес-
ките отношения 
с България на 
равнище мисия.

Парижки мирен 
договор

10.II.1947 ã.

11.II.1947 ã.

Великобрита-
ния възстано-
вява дипло-
матическите 
отношения с 
България.

САЩ възстановя-
ват дипломати-
ческите отноше-
ния с България.

2.X.1947 ã.

XII.1947 ã.

Съветските 
войски напус-
кат България.

Създаване на 
Съвет за иконо-
мическа взаимо-
помощ (СИВ)

25.I.1949 ã.

14.V.1955 ã.

България се 
включва във 
Варшавския 
договор.

България е 
приета за член 
на ООН.

14.XI.1955 ã.

III.1968 ã.

Изселническа 
спогодба с 
Турция

Български войс-
ки участват в 
навлизането на 
Варшавския договор 
в Чехословакия.

20 – 21.VIII.1968 ã.

ëÿòîòî íà 1989 ã.
„Голямата екскур-
зия” на български-
те турци

2. Ó÷àñòèå íà Áúëãàðèÿ 2. Ó÷àñòèå íà Áúëãàðèÿ 2
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3. Èç Ñúãëàøåíèåòî çà ïðèìèðèå, ïîäïèñàíî â Ìîñêâà íà 
28.X.1944 ã.
„×ë. 17. Ïðàâèòåëñòâîòî... ùå îñèãóðè… èçïîëçâàíåòî íà 
íàìèðàùèòå ñå íà áúëãàðñêà òåðèòîðèÿ èíäóñòðèàëíè è 
òðàíñïîðòíè ïðåäïðèÿòèÿ, ñðåäñòâà çà âðúçêà è òðàíñïîðò, 
åëåêòðîñòàíöèè, ïðåäïðèÿòèÿ çà îáùåñòâåíè óñëóãè è èíñòà-
ëàöèè, çàïàñè îò ãîðèâî è äð. ìàòåðèàëè, â ñúîòâåòñòâèå ñ 
èíñòðóêöèèòå… îò Ñúþçíè÷åñêîòî (Ñúâåòñêîòî) Âúðõîâíî 
êîìàíäâàíå.
×ë. 18. Ïðåç öåëèÿ ïåðèîä íà ïðèìèðèåòî ùå áúäå ó÷ðåäåíà Ñú-
þçíà Êîíòðîëíà êîìèñèÿ â Áúëãàðèÿ... ïîä ïðåäñåäàòåëñòâî-
òî íà Ñúþçíîòî (Ñúâåòñêîòî) Ãëàâíî êîìàíäâàíå, ñ ó÷àñòè-
åòî íà Ñúåäèíåíîòî Êðàëñòâî è Ñúåäèíåíèòå Àìåðèêàíñêè 
Ùàòè.”

• Под чий контрол попада България според подписаното 
Съглашение за примирие? Посочете доказателства.

• Кои са последиците от това решение за бъдещето на 
България?

4. Ïðåáðîÿâàíå íà áúëãàð-
ñêîòî íàñåëåíèå â Íåâ-
ðîêîïñêî (Ãîöåäåë÷åâñêî), 
27.XII.1946 ã. 

• Какво нареждане е да-
дено до кметовете? 

• Какви права на гражда-
ните са нарушени?

• Как бихте определили 
водената от БКП полити-
ка в Пиринския край?

5. ×è÷î Ñàì è ñúâåòñêàòà 
ìå÷êà 

• „Нарисувайте“ с думи 
Студената война, както 
това е направил художни-
кът с четка. 

6. Èç Äîêëàä íà Ò. Æèâêîâ 
ïðåä ïëåíóì íà ÖÊ íà ÁÊÏ, 
4.XII.1963 ã.
„Îò ïîäîáðÿâàíå è ðàçøè-
ðÿâàíå íà ïîìîùòà è âçà-
èìíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî 
ñåãà òðÿáâà äà ñå ïðåìèíå 
êúì íàé-òÿñíî ñâúðçâàíå íà 
íàøàòà èêîíîìèêà ñ èêîíî-
ìèêàòà íà Ñúâåòñêèÿ ñúþç, 
êúì íàé-òÿñíî ñáëèæåíèå è 
â áúäåùå êúì ñëèâàíå íà Íà-
ðîäíà ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ 
ñúñ ÑÑÑÐ… Òîâà ùå áúäå äú-
ëúã ïðîöåñ, êîéòî ùå ñå îñú-
ùåñòâè íà åòàïè…”

• Каква е перспектива-
та за бъдещето на Бълга-
рия според текста на доку-
мента? 

• Помислете какви биха 
били последиците за Бълга-
рия, ако това беше стана-
ло факт.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

3. Èç Ñúãëàøåíèåòî çà ïðèìèðèå, ïîäïèñàíî â Ìîñêâà íà 3. Èç Ñúãëàøåíèåòî çà ïðèìèðèå, ïîäïèñàíî â Ìîñêâà íà 3

4. Ïðåáðîÿâàíå íà áúëãàð4. Ïðåáðîÿâàíå íà áúëãàð4

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÑÅ ÑÌÅÅ

5. ×è÷î Ñàì è ñúâåòñêàòà 5. ×è÷î Ñàì è ñúâåòñêàòà 5

6. Èç Äîêëàä íà Ò. Æèâêîâ 6. Èç Äîêëàä íà Ò. Æèâêîâ 6

ÇÍÀÅÌ 
– През какви етапи преминава българската външна полити-
ка. Кои са ключовите събития.
– В какви международни организации участва България през 
втората половина на ХХ в.
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним защо България се включва в заключителната 
фаза на Втората световна война срещу Германия.
– Да дадем примери за ролята на СССР във външната поли-
тика на страната.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Спомени за Червената армия в родния край – паметници, 
имена на населени места, улици. 
– Участници във Втората световна война. 
– Снимки/спомени на техни наследници.
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ÊÚÌ ÅÄÍÎËÈ×ÍÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
Дошъл на власт с подкрепата на Москва, Тодор Живков (1) не-
отклонно следва политиката на Хрушчов, включително обеща-
нието, че и България през 1980 г. ще е построила комунизма. 
През 1962 г. от партията са изключени Вълко Червенков и други 
противници на Тодор Живков. В управлението са привлечени 
по-млади и образовани хора, които стават опора на властта му. 
Същевременно Живков обединява партийната и държавната 
власт, като заема и поста министър-председател. Във верността 
към Кремъл той намира формулата за своето политическо дъл-
голетие. Затова с одобрението и на следващите съветски лидери 
той остава начело на БКП и държавата.

В приетата през 1971 г. Конституция на Народна репуб-
лика България ръководната роля на БКП е прокламирана 
официално. (4) Създава се Държавен съвет – висш постоянно 
действащ орган, обединяващ законодателната и изпълнител-
ната власт. Т. Живков е избран за негов председател, с което 
се превръща в „пръв държавен и партиен ръководител“ и уза-
конява едноличното си управление. Периодът на „живковиз-
ма“ продължава до разпадането на Източния блок в края на 
80-те години на XX в. 

През тези десетилетия българското общество претърпява 
сериозни промени. Започналата мащабна индустриализация 
през 60-години, освен че предизвиква масова миграция от се-
лото към града, променя и професионалната структура на об-
ществото. Намалява броят на селяните за сметка на нарастване-
то на работниците, инженерите, интелигенцията и служещите. 
Бързото разрастване на градовете променя техния облик. Град-
ските центрове са преустроени, а за новите градски жители се 
строят жилищни комплекси. Започва и бързо развитие на туриз-
ма. Построени са туристическите комплекси „Златни пясъци“ и 
„Слънчев бряг“, почивни станции и др. (5)

Битът и манталитетът на хората значително се променят. (6) 
В българския дом навлизат домакинските електроуреди – печ-
ка, хладилник, пералня, телевизор и т.н., както и леката кола. За 
развитието на леката промишленост обаче не се отделят доста-
тъчно средства и тя все по-малко задоволява нарастващото тър-
сене на стоки за бита. Липсата на разнообразие е най-видимо в 
стоките за ежедневна употреба, като дрехи, обувки, козметика 
и т.н. Очевидна е разликата между начина на живот на мнозин-

ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ ÎÁÙÅÑÒÂÎ (1944 – 1989)
България след Втората световна война до 1989 г.

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	 Защо	 режимът	 на	 Тодор	Живков	
просъществува	толкова	дълго?	Какви	промени	настъпват	в	бъл-
гарското	общество	през	60те	‒	80те	години	на	ХХ	в.?	Кои	са	
положителните	и	отрицателните	страни	в	живота	на	поколе-
нията,	родени	и	израснали	през	този	период?

III

34

1. Òîäîð Æèâêîâ
(1911 – 1998) 
Ðîäåí â ñ. Ïðàâåö, Ñîôèéñêî. 
Ó÷è â ãèìíàçèÿòà â Îðõà-
íèå (äí. Áîòåâãðàä). Ïå÷à-
òàðñêè ðàáîòíèê, ó÷àñò-
íèê â êîìóíèñòè÷åñêîòî 
äâèæåíèå. Çàåìà ðàçëè÷íè 
ïàðòèéíè è äúðæàâíè ïîñ-
òîâå: ïúðâè ñåêðåòàð íà 
ÖÊ íà ÁÊÏ (1956 ã.), ìèíèñ-
òúð-ïðåäñåäàòåë (1962 ã.), 
ïðåäñåäàòåë íà Äúðæàâíèÿ 
ñúâåò (1971 – 1989).

• Въз основа на изучено-
то в предходните теми 
посочете кои промени в 
международен и вътреш-
нополитически план до-
веждат Тодор Живков на 
власт. 

• Пресметнете колко го-
дини той е начело на пар-
тията и държавата. 

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Òîäîð Æèâêîâ1
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Дългото	управление	и	едноличната	власт	Тодор	Живков	дължи	на	
подкрепата	на	Москва	заради	своята	вярност.	През	60те	–	70те
години	 на	 ХХ	 в.	 настъпват	 дълбоки	 промени	 както	 в	 общес
твото,	така	и	в	живота	и	бита	на	хората.	Все	поголемите	
различия	 в	 сравнение	 със	 Запада	 засилват	 недоволството	 на	
хората	и	желанието	им	за	промяна	на	 затворения	социалис-
тически	лагер.

ството български граждани и този на управляващата прослойка. 
Държавите от социалистическия лагер изостават от темповете, 
с които се развива западният свят.

ДОКУМЕНТЪТ
2. Êîíñòèòóöèÿ íà ÍÐÁ, 
18.V.1971 ã.
„×ëåí 1
(1) Íàðîäíà ðåïóáëèêà Áúë-
ãàðèÿ e ñîöèàëèñòè÷åñêà 
äúðæàâà íà òðóäåùèòå ñå 
îò ãðàäà è ñåëîòî íà÷åëî ñ 
Ðàáîòíè÷åñêàòà êëàñà.
(2) Ðúêîâîäíàòà ñèëà â îá-
ùåñòâîòî è äúðæàâàòà å 
Áúëãàðñêàòà êîìóíèñòè÷åñ-
êà ïàðòèÿ.
×ëåí 2
(1) Â Íàðîäíà ðeïóáëèêa 
Áúëãapèÿ öÿëaòa âëacò 
ïpoèçòè÷a oò íapoäa è 
ïpèíaäëeæè ía íapoäa.”

• Какво противоречие 
откривате между чл. 1 (2) 
и чл. 2 на основния закон?

• Какво според вас озна-
чава провъзгласяването на 
БКП за „ръководна сила“ в 
обществото?

4. „×îâåê îò íàðîäà”

• Защо Тодор Живков се 
стреми да изгради своя об-
раз на „човек от народа“?

2 – 7.VI.1958 ã.            XI.1962 ã.             16.V.1971 ã.             18.V.1971 ã.             7.VII.1971 ã.             9.IX.1972 ã.

VII конгрес на 
БКП обявява 
„победата на 
социализма”.

Т. Живков поема 
министър-пред-
седателския 
пост.

Референдум за 
новата Консти-
туция

Народното съб-
рание приема 
новата Консти-
туция.

Т. Живков е 
избран за пред-
седател на Дър-
жавния съвет, в 
който влизат 27 
души. 

Излъчено е пър-
вото редовно 
предаване на 
цветната теле-
визия в България.

ДОКУМЕНТЪТÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÑÅ ÑÌÅÅ

2. Êîíñòèòóöèÿ íà ÍÐÁ, 2. Êîíñòèòóöèÿ íà ÍÐÁ, 4

3. Êàðèêàòóðà íà Òîäîð 
Æèâêîâ îò Òîäîð Öîíåâ

• По какъв начин художни-
кът осмива едноличния ре-
жим на Т. Живков?

3. Êàðèêàòóðà íà Òîäîð 3. Êàðèêàòóðà íà Òîäîð 2 4. „×îâåê îò íàðîäà”4. „×îâåê îò íàðîäà”3
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5. Ñëúí÷åâ áðÿã ïðåç 60-òå 
ãîäèíè íà XX

• Влезте в ролята на 
студент от западна стра-
на, който през 70-те го-
дини идва на почивка в 
Слънчев бряг. Съставете 
страничка от личен днев-
ник с впечатления от пър-
вата му обиколка из турис-
тическия комплекс.

    Íàäÿ Ãàí÷åâà. Ñï. „Æåíà-
òà äíåñ”, áð. 6, 1960.
„Íèå èìàìå ãîëåìè è ñâåòëè 
ïðàçíèöè – Äåâåòè ñåïòåì-
âðè, Ïúðâè ìàé, Îñìè ìàðò, 
äåíÿò íà Âåëèêàòà îêòîì-
âðèéñêà ñîöèàëèñòè÷åñêà 
ðåâîëþöèÿ. Òå âëÿçîõà âå÷å 
â áèòà íà íàøèÿ íàðîä. Ñ 
êîëêî ðàäîñò ñå ãîòâè öÿ-
ëîòî ñåìåéñòâî çà äåâåòî-
ñåïòåìâðèéñêàòà èëè ïúð-
âîìàéñêà ìàíèôåñòàöèÿ, çà 
äðóãàðñêèòå îáåäè èëè âå÷å-
ðè â òåçè äíè!”

• Кои са традиционните 
български празници? Какви 
нови чествания са въведе-
ни по време на комунисти-
ческия режим? 

• Какви нови ценности се 
стреми да утвърди БКП? 
Използвайте и док. 7 и 8.

6. Òåçèñè íà ÖÊ íà ÁÊÏ. Ñ., 1976.
„Ñîöèàëèñòè÷åñêèÿò áèò äà ñå ïðèâåäå â ñúîòâåòñòâèå ñúñ 
ñîöèàëèñòè÷åñêèÿ íà÷èí íà æèâîò è äà ñòàíå àêòèâåí ôàê-
òîð çà ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà ñòðàíàòà. Âñå 
ïîâå÷å äà ñå ðàçâèâà êîëåêòèâèçìúò â áèòà è äà ñå óòâúðæäà-
âàò íîâè íîðìè íà ïîâåäåíèå, íîâè îáðåäè è âèñîêà êóëòóðà 
íà ëè÷íèòå âçàèìîîòíîøåíèÿ.”

• Обърнете внимание на подчертаните ключови думи в 
текста. Предположете какви норми на поведение в общес-
твото трябва да следва един ваш връстник в средата на 
70-те години. 5. Ñëúí÷åâ áðÿã ïðåç 60-òå 5. Ñëúí÷åâ áðÿã ïðåç 60-òå 5

    Íàäÿ Ãàí÷åâà. Ñï. „Æåíà7

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

6. Òåçèñè íà ÖÊ íà ÁÊÏ. Ñ., 1976.6. Òåçèñè íà ÖÊ íà ÁÊÏ. Ñ., 1976.6

8

• Какви общи елементи откривате на фотографиите от 
двете събития? По какъв начин те трябва да вдъхновяват 
хората? Какво чувство е трябвало да създават?

ÇÍÀÅÌ 
– По какъв начин Т. Живков се утвърждава като единствен 
ръководител на партията и държавата.
– Какви промени настъпват в българското общество през 
60-те – 70-те години на ХХ в.
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним защо Конституцията от 1971 г. въплъщава 
принципите на тоталитарния режим.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ ñ ïîìîùòà íà ÈÊÒ 
– Една от социалните групи (работници, селяни, интелиген-
ция). Представяме по оригинален начин нейното място в 
обществото през 50-те – 70-те години на ХХ в. чрез: лич-
ности, фамилни истории, снимки от лични архиви, лични 
вещи, произведения на изкуството.
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ÏÐÎÌÅÍÈ Â ÄÓÕÎÂÍÈß ÆÈÂÎÒ
Под натиска на водещата политическа сила правителството на 
ОФ предприема мерки за дълбока промяна в областта на духов-
ния живот. Обвинени за поддръжници на предишния режим, 
много интелектуалци са уволнени и осъдени, често без основа-
ние. Спрени са излизали дотогава вестници, забранени са автори 
и произведения, ревизирани са библиотечните фондове. Наложени 
са цензура на информацията и контрол на културните и образова-
телните институции. Реорганизирани са професионалните твор-
чески сдружения. Коренна промяна настъпва през 1948 г., когато 
Петият конгрес на БКП обявява комунистическата идеология за 
единствена. Нейното налагане във всички области се превръща 
в главна цел на партийната и държавната политика.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ
Поради изключителното си значение българското образование е 
поставено под строг контрол. Съдържанието на учебните прог-
рами и учебници е променено в съответствие с комунистичес-
ката идеология. (2) Това засяга най-вече обучението по история 
и литература. Масовизирането на образованието налага постро-
яване на нови училища в градовете и обновяване на старите. 
Средното образование става задължително, а неграмотността на 
практика е ликвидирана. 

Недостигът на кадри за индустрията и нарастващият адми-
нистративен апарат изискват да се увеличи броят на хората с 
вис ше образование. Броят на висшите училища от 5 нараства 
на 30, а броят на студентите се увеличава повече от 10 пъти. 
Изучаването на официалната идеология става задължително за 
всички студенти независимо от учебното заведение и специал-
ността. Верността към БКП се превръща в задължителен крите-
рий както при подбора на преподавателите, така и за кариерното 
им развитие.

ÍÀÓÊÀÒÀ
БАН се преструктурира по съветски образец – със самостоятел-
ни институти. Затвореността на съветския блок и острата кон-
куренция със Запада за научни и технологични постижения са 
причината за непрекъснатото нарастване на броя на учените. 

ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÊÓËÒÓÐÀ ÏÐÅÇ ÂÒÎÐÀÒÀ 
ÏÎËÎÂÈÍÀ ÍÀ ÕÕ â.

България след Втората световна война до 1989 г.

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Как	в	българската	култура	е	наложен	
съветският	модел?	Какви	са	държавните	политики	в	област	та	
на	образованието	и	науката?	Как	науката	и	изкуството	преодо-
ляват	идеологическите	бариери	и	българските	творци	стават	не-
делима	част	от	световния	културен	процес?	

III

35

1. Ëþäìèëà Æèâêîâà 
(1942 – 1981)
Äúùåðÿ íà Òîäîð Æèâêîâ, 
íàé-ìëàäèÿò ÷ëåí íà ÏÁ íà 
ÖÊ íà ÁÊÏ, ïðåäñåäàòåë íà 
Êîìèòåòà çà êóëòóðà. 
Îðãàíèçèðà ìíîãîáðîéíè 
äåéíîñòè çà ïîïóëÿðèçèðà-
íå íà áúëãàðñêîòî êóëòóðíî 
íàñëåäñòâî ïî ñâåòà. 

• Проучете илюстрации-
те към урока и открийте 
кои от тях представят 
събитие, организирано по 
инициатива на Людмила 
Живкова.

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Ëþäìèëà Æèâêîâà 1

Àñàìáëåÿ – представител-
но събрание, свиквано от 
международна организация; 
събор, конгрес
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Постиженията на редица български изследователи получават 
международно признание. (3)

ÈÇÊÓÑÒÂÎÒÎ
Тоталитарната държава поставя под строг контрол всички сред-
ства за масова информация – радио, вестници, книги (7), а от 
1959 г. – и телевизията. Чрез тях се води борба със западната 
пропаганда и за формиране на убеденост в комунистическите 
ценности. Противоречието с реалността обаче намалява ней-
ното влияние. Политическите анекдоти се превръщат в масова 
проява на пасивна обществена съпротива.

При управлението на В. Червенков творческите съюзи са 
поставени под контрол и се налагат нормите на съветското из-
куство. През цялото си управление Т. Живков поддържа кон-
такти с интелигенцията и облагодетелства избрани личности. С 
подкрепата на Людмила Живкова (1) процесът на отваряне на 
българската култура към света се засилва. Все повече българ-
ски творци се отклоняват от наложените ограничения и създават 
модерни и стойностни произведения. По-късно политиката на 
М. Горбачов дава нов тласък на духовното разкрепостяване и 
развитие. 

Новата	власт	си	поставя	за	цел	да	извърши	коренни	промени	
в	духовния	живот	на	 страната.	Първоначално	тя	се	 стреми	
да	 отстрани	 културното	 наследство	 на	 предишната	 власт,	
а	 след	това	 да	 изгради	 нова	 култура	 според	 съветските	 кул-
турни	норми.	При	управлението	на	Тодор	Живков	държавният	
контрол	намалява,	което	позволява	на	ред	български	творци	да	
станат	част	от	световния	културен	процес.	

2. Ðåøåíèÿ íà Âèñøèÿ ó÷å-
áåí ñúâåò, 5.V.1945 ã. 
„Öåëòà íà ÎÔ å ó÷èëèùåòî 
äà èçêîðåíè ôàøèñòêàòà… 
è âñÿêà ðåàêöèîííà èäåîëî-
ãèÿ, äà âúçïèòà ìëàäåæòà â 
äóõà íà ïðîãðåñèâíèòå èäåè 
íà ÎÔ è äàäå íàó÷íà è ñîöè-
àëíà ïîäãîòîâêà íà áúäåùè-
òå òâîðöè íà ñòîïàíñêèÿ, 
ïîëèòè÷åñêèÿ, ñîöèàëåí è 
êóëòóðåí æèâîò íà ñòðàíà-
òà.”

• Какви са новите цели 
на българското училище?

3. Àêàäåìèê Àíãåë Áàëåâñêè (1910 – 1997)
Ðîäåí â Òðîÿí. Ñâåòîâíî ïðèçíàò ó÷åí â îáëàñòòà íà òåõ-
íîëîãèÿòà íà ìåòàëèòå. Ðàçðàáîòâà îðèãèíàëåí ìåòîä çà 
äîáèâ íà ÷óãóí îò áúëãàðñêè ñóðîâèíè âúâ âúðòÿùà ñå áà-
ðàáàííà ïåù. Çàåìà îòãîâîðíè íàó÷íè è äúðæàâíè ïîñòîâå. 
Ïðåäñåäàòåë å íà ÁÀÍ (1968 – 1988). Óäîñòîåí å ñ íàé-àâòî-
ðèòåòíàòà åâðîïåéñêà íàãðàäà çà ïåðñïåêòèâåí íàó÷íî-
òåõíè÷åñêè ïðèíîñ îò ôîíäàöèÿ „Êðüîáåð” – Õàìáóðã. Ñ íåÿ 
ïîëó÷àâà 800 000 ìàðêè, êîèòî äàðÿâà íà äúðæàâàòà çà ðàç-
âèòèå íà ìåòàëóðãèÿòà. 

• Биографите на акад. Балевски го определят като „пат-
риот“ и „демократ“, наричат го „мъдрец“. За кои от тези 
оценки намирате потвърждение в биографичната справ-
ка?

• Потърсете в интернет информация за метода за леене 
на чугун, както и за други открития на учения, донесли све-
товна слава на България.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

. Ðåøåíèÿ íà Âèñøèÿ ó÷å. Ðåøåíèÿ íà Âèñøèÿ ó÷å2

3. Àêàäåìèê Àíãåë Áàëåâñêè (1910 – 1997)3. Àêàäåìèê Àíãåë Áàëåâñêè (1910 – 1997)3
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4. Èçêóñòâîòî â ñëóæáà íà ïðîïàãàíäàòà

• Каква е ролята на изкуството по време на комунисти-
ческия режим?

5. „Àðåñòóâàíèòå” êíèãè

6. Áîðèñ Õðèñòîâ
(1914 – 1993)
Åäèí îò íàé-âåëèêèòå îïåð-
íè èçïúëíèòåëè íà XX âåê.

7. Ìåæäóíàðîäíà äåòñêà àñàìáëåÿ „Çíàìå íà ìèðà”, 1979 ã.

• Кои са основните послания на àñàìáëåÿòà?

• Можем ли да приемем твърдението, че България се от-
варя към света? Потърсете допълнителна информация в 
интернет. Подберете две изображения, за да се аргументи-
рате.

4. Èçêóñòâîòî â ñëóæáà íà ïðîïàãàíäàòà4. Èçêóñòâîòî â ñëóæáà íà ïðîïàãàíäàòà4

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

5. „Àðåñòóâàíèòå” êíèãè5. „Àðåñòóâàíèòå” êíèãè7

6. Áîðèñ Õðèñòîâ6. Áîðèñ Õðèñòîâ8

Ñôåðàòà ìåæäó êîëîíèòå ñèì-
âîëèçèðà ïëàíåòàòà, à ñåäåìòå 
êàìáàíè – ñåäåìòå êîíòèíåíòà. 
Â äîëíàòà ÷àñò èìà îùå 18 êàì-
áàíè çà êîíöåðòíè èçïúëíåíèÿ.

7. Ìåæäóíàðîäíà äåòñêà àñàìáëåÿ „Çíàìå íà ìèðà”, 1979 ã.7. Ìåæäóíàðîäíà äåòñêà àñàìáëåÿ „Çíàìå íà ìèðà”, 1979 ã.5

8. Ôèëìúò „Êðàäåöúò íà ïðàñêîâè” 
ïî åäíîèìåííèÿ ðîìàí íà Åìèëèÿí 
Ñòàíåâ

8. Ôèëìúò „Êðàäåöúò íà ïðàñêîâè” 8. Ôèëìúò „Êðàäåöúò íà ïðàñêîâè” 6

4. Èçêóñòâîòî â ñëóæáà íà ïðîïàãàíäàòà
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ÄÚÐÆÀÂÍÎÑÒ È ÏÎËÈÒÈÊÀ
От 9 септември 1944 г. правителствата на ОФ, а след това – на БКП и нейните съюзници, са пряко 
подчинени на Москва и под контрола на Съветската армия. Въпреки възстановената многопартийна 
система и допускането на опозиционни политически партии репресивният апарат е в ръцете на кому-
нистите. Премахването на монархията през 1946 г. и успехът на комунистите в изборите за VI Велико 
народно събрание гарантират приемането на т.нар. „Димитровска“ конституция. С нея в България 
ускорено се налага съветският тоталитарен модел. Партията се обявява за единствена ръководна сила, 
а нейната идеология – за задължителна. Изострянето на международните противоречия с началото на 
Студената война налага обвързване на държавите от Съветския блок. България става член на СИВ и 
Варшавския договор.

В името на борбата срещу „култа към личността“ през април 1956 г. начело на БКП застава Тодор 
Живков. Безусловно верен на Москва, той получава подкрепа и укрепва своите позиции като парти-
ен лидер и министър-председател. С конституцията от 1971 г. Тодор Живков става държавен глава 
и окончателно утвърждава едноличната си власт. За да преодолее кризата, обхванала целия Източен 
блок, съветският лидер Михаил Горбачов обявява мащабни реформи, на които Живков се противопос-
тавя. На 10 ноември 1989 г. той е свален от власт.
 
ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È

•	Какви	промени	настъпват	в	политическото	развитие	на	страната	след	1944	г.?	
•	Посочете	факти,	които	доказват,	че	в	България	се	установява	тоталитарна	система	на	управ
ление.	Каква	е	съдбата	на	опозицията?
•	Обяснете	същността	на	понятието	„култ	към	личността“.	Дайте	примери	от	илюстрациите	
в	учебника.
• Кои	са	особеностите	на	българската	външна	политика	в	периода	1944	–	1989	г.?	Кои	са	държави-
те	в	съветската	сфера	на	влияние?

ÎÁÙÅÑÒÂÎ È ÂÑÅÊÈÄÍÅÂÅÍ ÆÈÂÎÒ
Национализирането на предприятията и банките, кооперирането на земята и държавният монопол 
върху търговията създават необходимата основа за налагане на централизирана планова икономика. 
През годините тя води до постоянни стокови дефицити. Нереалистичните планове за ускорена индус-
триализация, най-вече на тежката индустрия, са причина за фалити и трупане на дългове към външни 
кредитори. Поради затворения характер на отношенията в СИВ, след въвеждането на пазарната ико-
номика голямата част от построените предприятия фалират. 

Индустриализацията и ниските доходи в селското стопанство предизвикват масова миграция от 
селото към града, където се концентрира по-голямата част от населението. Икономическите и соци-
алните промени оказват влияние върху всекидневния живот на хората. В българския дом навлизат 
модерната битова техника и семейният автомобил въпреки техния недостиг на пазара.   

ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È

•	Посочете	доказателства,	че	в	българската	промишленост	и	селско	стопанство	се	прилага	съвет-
ският	икономически	модел.
•	Как	бихте	реагирали,	ако	живеете	през	40те	години	и	национализират	собствеността	ви?	Как-
ва	според	вас	е	била	съдбата	на	хората,	несъгласни	с	национализацията	или	кооперирането?
•	Опитайте	се	да	оцените	индустриализацията	през	очите	на	„оптимист“,	„песимист“	и	„реа-
лист“.	Работете	в	малки	групи.

ÁÚËÃÀÐÈß ÑËÅÄ ÂÒÎÐÀÒÀ ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ
ÄÎ 1989 ã.
ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ
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•	Посочете	основните	причини	за	миграцията	на	населението	към	големите	градове	и	обезлюдява-
нето	на	българските	села.
•	Как	се	променя	всекидневието	на	българина	през	годините?	Каква	е	ролята	на	технологиите	в	
живота	на	хората?

ÊÓËÒÓÐÀ È ÊÓËÒÓÐÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ
След 1944 г. в страната е въведена строга цензура и се налагат нормите на съветския културен мо-
дел, който трябва да ограничи западното влияние в изкуството и модата. Постепенно ограниченията 
се смекчават, България се отваря към света, а това позволява на ред творци да проявят своя талант. 
Въпреки силната идеологизация образованието води до промени в степента на образованост и про-
фесионалната структура на обществото. Създадена е мрежа от висши училища, които въпреки идео-
логическия контрол създават добре подготвени специалисти за различните сфери на обществото.
  
ÂÚÏÐÎÑÈ È ÇÀÄÀ×È

•	Кои	промени	в	управлението	на	българската	култура	след	1944	г.	се	оказват	бариера	за	развитие-
то	на	литературата	и	изкуството?	
•	Кои	са	положителните	страни	и	недостатъците	в	развитието	на	образователната	система	и	
науката	под	контрола	на	БКП?	

ÀËÅß ÍÀ ÑËÀÂÀÒÀ 

Не	търпят	окови	любовта	и	словото
Свободата	е	единствен	дом	за	тях…				

Блага Димитрова

През 1981 г. е публикуван романът на Блага Димитрова „Лице“. Той предиз-
виква гневна реакция от страна на висшите държавни и партийни функционери. 
Властите изземват книгата от книжарниците и библиотеките. Стиховете на Блага 
Димитрова са преведени на 23 езика. С голяма популярност се ползват романите ѝ 
„Пътуване към себе си“, „Отклонение“ и „Лавина“ въпреки официалната критика, 
че в тях липсват вярата в бъдещето и образът на „новия социалистически човек“. 
През 1988 г. Блага Димитрова се включва активно в обществения живот. Тя е един 
от основателите на Комитета за екологична защита на Русе и на Клуба за подкрепа 
на гласността и преустройството.

След 1945 г. се издават списъци на т. нар. „вредна литература“, която се унищо-
жава. Сред „арестуваните книги“ е и „Фашизмът“ от Желю Желев, а епиграмите на 
Радой Ралин „Люти чушки“, илюстрирани от Борис Димовски, са изгорени.

На 7.IX.1978 г. българският писател и политически емигрант Георги Марков е 
наранен с отровна сачма на моста „Ватерло“ в Лондон. Четири дни по-късно един от 
най-изявените критици на тоталитарната власт в България издъхва. Георги Марков 
е сред най-ярките представители на българската проза през 60-те години на XX в. В 
продължение на три години той чете по радио „Свободна Европа“ своите „Задочни 
репортажи за България“ – остра критика срещу комунистическия режим в страната.
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1. Êîå îò ïîñî÷åíèòå òâúðäåíèÿ ÍÅ å âÿðíî? 

А) На 9 септември 1944 г. България осъмва с правителство на коалицията Отечествен фронт 
начело с Кимон Георгиев.
Б) В края на 1947 г. в България се въвежда съветският модел на планова икономика.
В) Съветският лидер Сталин се опитва да води политика на „разведряване“ между Изтока и Запада.
Г) Единството на държавите от Източния блок се поддържа от Съвета за икономическа вза-
имопомощ и Варшавския договор. 

2. Áúëãàðèÿ å îáÿâåíà çà „íàðîäíà ðåïóáëèêà” íà:

А) 9 септември 1944 г. В) 15 септември 1946 г.
Б) 8 септември 1946 г. Г) 4 декември 1947 г.

3. Êîè ñà ïðåäñòàâåíèòå ëè÷íîñòè?

А)                   Б)                 В)                 Г)

4. Ïîñî÷åòå êîå ïîíÿòèå íà êîå îïðåäåëåíèå ñúîòâåòñòâà.

5. Êîå îò ïîñî÷åíèòå ñúáèòèÿ å ñòàíàëî íàé-ðàíî?

А) България става член на ООН. В) Приета е „Димитровската“ конституция.
Б) Т. Живков е свален от власт. Г) Приета е „Живковата“ конституция.

6. Ïîñî÷åòå îòêúñ îò êîé äîêóìåíò å ïðåäëîæåíèÿò òåêñò, è ãî äàòèðàéòå. 

„Ñúðäå÷íî ïðèÿòåëñòâî ñúñ Ñúâåòñêèÿ ñúþç è âå÷íà äðóæáà ñ áðàòñêèÿ ðóñêè íàðîä.
Âúçñòàíîâÿâàíå íà Êîíñòèòóöèÿòà è íà âñè÷êè ïðàâà è ñâîáîäè íà áúëãàðñêèÿ íàðîä.
[…]
Íàðîäåí ñúä íàä âèíîâíèöèòå çà íîâàòà êàòàñòðîôà íà Áúëãàðèÿ.
Ïðî÷èñòâàíå íà öåëèÿ äúðæàâåí àïàðàò îò ïðîòèâîíàðîäíèòå åëåìåíòè è ñúçäàâàíå íà ÷åñòíà, 
ñïîñîáíà è âÿðíà íà íàðîäíèòå èíòåðåñè àäìèíèñòðàöèÿ…”

ÁÚËÃÀÐÈß ÑËÅÄ ÂÒÎÐÀÒÀ ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ ÄÎ 
1989 ã.
ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎË

А) Източен блок 1. Пряко гласуване за решаване на важни обществени въпроси 

Б) миграция 2. Название, с което западните демокрации наричат СССР и съюз-
ните му държави

В) референдум 3. Преместване, преселване на хора от една страна, област или 
населено място в друго



ÁÚËÃÀÐÈß ÑËÅÄ 1989 ã.
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1. Ïåòúð Ìëàäåíîâ (1936 – 
2000)
Áúëãàðñêè ïîëèòèê, çàâúð-
øèë äèïëîìàöèÿ â Ìîñêâà. 
Òîé å íàé-äúëãîãîäèøíèÿò 
áúëãàðñêè âúíøåí ìèíèñòúð, 
çàåìàë òîçè ïîñò â ïðîäúë-
æåíèå íà 18 ãîäèíè îò 1971 
äî 1989 ã. Äúðæàâåí ãëàâà íà 
Áúëãàðèÿ å ñëåä îòñòðàíÿâà-
íåòî íà Òîäîð Æèâêîâ – îò 
17 íîåìâðè 1989 äî 6 þëè 
1990 ã.

• Защо според вас П. Мла-
денов заема този пост 
толкова години? Какви ка-
чества трябва да прите-
жава един политик в този 
период?

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Ïåòúð Ìëàäåíîâ (1936 – 1

ÏÐÈ×ÈÍÈ ÇÀ ÏÐÎÌÅÍÈÒÅ
При утвърждаването на едноличната си власт Тодор Живков съз-
дава близко обкръжение от привилегировани хора. Това обясня-
ва защо първоначално някои от противниците на неговия режим 
са членове на БКП и защо Тодор Живков е свален, а по-късно и 
изключен от партията. Плановата икономика премахва конку-
ренцията, стимулите за стопанска ефективност и въвеждането 
на нови технологии. В края на 70-те години СССР изостава 
в технологичното си развитие и губи икономическата надпре-
вара със западноевропейските държави. Непазарните стопан-
ски отношения в рамките на СИВ задълбочават проблемите. 
Това води до периодични икономически кризи и политически 
трусове в страните от Източния блок. Опитът на новия съвет-
ски лидер Михаил Горбачов да спре упадъка чрез „гласност и 
преустройство“, се сблъскват с нежеланието на Т. Живков да 
следва тази политика. 

ÈÇÎÑÒÐßÍÅ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀÒÀ ÊÐÈÇÀ
Нарастващите икономически проблеми в отделните комунис-
тически страни водят до постоянни политически кризи. В края 
на 80-те години комунистическите партии в Полша, Унгария и 
ГДР (Германска демократична република) на практика започват 
да се оттеглят от властта под силния натиск на възраждащото се 
гражданско общество. Символ на разпадащите се тоталитарни 
режими става премахването на Берлинската стена. (3)

Макар и със закъснение подобни процеси започват и в Бъл-
гария. Икономиката на страната в началото 80-те години на XX в. 
e в тревожно състояние. Липсват стоки от първа необходимост, 
а поради износа на електроенергия е въведен режим на тока. За 
да преодолее поредната криза, правителството е принудено да 
взима външни заеми, което води до натрупване на дългове към 
западноевропейски банки. (4) 

Официалната пропаганда напълно губи контрола си върху 
обществото. Под влиянието на идеите за „гласност“ режимът е 
критикуван все по-открито. В отчаян опит да получи обществе-
на подкрепа, режимът започва т.нар. „възродителен процес“. В 
средата на 80-те години е осъществена насилствена промяна на 
имената на етническите турци в България, които са обявявани за 
етнически българи. (6)

ÊÐÀßÒ ÍÀ ÊÎÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÈß ÐÅÆÈÌ
България след 1989 г.

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	 Защо	 пада	 комунистическият	 ре-
жим?	Кои	събития	бележат	този	процес?	Кои	са	последиците	за	
българското	общество?

 IV 

36

„Âúçðîäèòåëåí ïðîöåñ” – 
процес, при който БКП пра-
ви опити по насилствен път 
да претопи мюсюлманското 
население в страната
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ÑÂÀËßÍÅÒÎ ÍÀ ÒÎÄÎÐ ÆÈÂÊÎÂ
Неспособността на режима да реши нарастващите икономичес-
ки, социални и екологични проблеми, довежда до възникване на 
неформални сдружения за нова екологична политика и защита на 
гражданските и политическите свободи. Първото организирано 
движение е „Комитетът за екологична защита на Русе“. (5) Попу-
лярност получава „Независимото дружество за защита на правата 
на човека“, както и профсъюзът „Подкрепа“. „Комитетът в под-
крепа на гласността и преустройството“ с лидер Желю Желев за-
почва да играе все по-важна роля в политическия живот. Въпреки 
съпротивата на режима тези движения получават все по-голяма 
подкрепа благодарение и на западните медии. 

Страната изпада в остра международна изолация, когато 
през лятото на 1989 г. започва насилственото прогонване на бъл-
гарските турци, определяно от официалната пропаганда като 
„екскурзия“. (7)

Дълбоките политически промени в останалите комунис-
тически страни в съчетание с нарастващите вътрешни проб-
леми принуждават група реформатори в БКП начело с Петър 
Младенов (1) да организират свалянето на Т. Живков от власт. 
На  10 ноември 1989 г. с подкрепата на съветското посолство и с 
решение на най-висшия партиен форум това става факт.

Áåðëèíñêàòà ñòåíà ðàçäåëÿ çàïàäíàòà îò èçòî÷íàòà ÷àñò íà 
ãðàä Áåðëèí ïðåç ïåðèîäà îò 13 àâãóñò 1961 äî 9 íîåìâðè 1989 ã. 
Òÿ å ñ äúëæèíà 155 êì, à ñðåäíàòà º âèñî÷èíà å 3,6 ì. Áåðëèí-
ñêàòà ñòåíà å åäèí îò íàé-èçâåñòíèòå ñèìâîëè íà Ñòóäåíà-
òà âîéíà. 

Разпадът	на	Източния	блок	и	острата	обществена	криза	в	стра-
ната	водят	до	възникване	на	опозиционни	групи.	Свалянето	на	То-
дор	Живков	от	власт	на	10	ноември	1989	г.	бележи	края	на	тота-
литарното	управление	у	нас.	Събитията	в	България	са	част	от	
един	общ	процес,	свързан	с	краха	на	комунизма	в	Европа.	

2. Âúðõúò íà äåìîêðàöèÿ-
òà, худ. Тодор Цонев, 1988 г.

• Коя е фигурата, разпо-
ложена върху короната? 

• Какво символизира ко-
роната в политическия 
модел до 1989 г.? 

• Защо според вас худож-
никът е пресъздал по този 
начин образа? 

• Какво послание носи ка-
рикатурата?

. Âúðõúò íà äåìîêðàöèÿ. Âúðõúò íà äåìîêðàöèÿ2

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

3. Ïðåìàõâàíåòî íà Áåðëèíñêàòà ñòåíà

• Откривате ли връзка между премахването на Берлин-
ската стена и събитията в България?

3. Ïðåìàõâàíåòî íà Áåðëèíñêàòà ñòåíà3. Ïðåìàõâàíåòî íà Áåðëèíñêàòà ñòåíà3
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7. „Ãîëÿìàòà åêñêóðçèÿ” íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè îò òóð-
ñêîòî ìàëöèíñòâî ïðåç ëÿòîòî íà 1989 ã. 

• Потърсете допълнителна информация за насилствена-
та смяна на имената на българските турци през 1984 – 1985 г.
С какви други нарушения на правата на човека е съпът стван 
този процес?

6. Ðóñå ñðåùó õëîðà
Ïðåç 1988 ã. îáãàçÿâàíåòî íà 
ãðàä Ðóñå ñ õëîð îò õèìè÷å-
ñêèÿ çàâîä â Ãþðãåâî ïðåäèç-
âèêâà íàðîäíîòî íåãîäóâà-
íèå.

• Защо според вас управ-
ляващите не подкрепят 
гражданите на Русе?

4. „Öÿëîòî íè òåõíîëîãè÷íî 
ðàçâèòèå ñå îñíîâàâàøå âúð-
õó âíîñ îò çàïàäíèòå ñòðàíè. 
Åëåêòðîíèêàòà ïîãëúùàøå 
çà åäíà ïåòèëåòêà îêîëî 800 
ìèëèîíà äîëàðà, à „âðúùàøå” 
ñàìî îêîëî 15 ìèëèîíà. Ðàç-
ëèêàòà ñå „èçïîìïâàøå” îò 
òðàäèöèîííèòå îòðàñëè – 
ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî, ëåêàòà 
ïðîìèøëåíîñò è õðàíèòåëíî-
âêóñîâàòà ïðîìèøëåíîñò. Íî 
è òå ñïðÿõà äà ñå ðàçâèâàò… 
Ñïå÷åëåíèòå íåôòîäîëàðè ñå 
îêàçàõà êîâàðíè. Ñ òÿõ íèå èç-
ãðàäèõìå îòðàñëè, êîèòî èñ-
êàõà åæåãîäíà „ïîðöèÿ” âíîñ 
îò îêîëî 4 ìèëèàðäà äîëàðà, 
à ïîëó÷àâàõìå îò èçíîñ ñàìî 
2 ìèëèàðäà... Òàêà êúì êðàÿ íà 
1988 ã. âå÷å ñå íàòðóïà íàä 
8 ìèëèàðäà äîëàðà äúëã, êîé-
òî ñòàðàòåëíî ñå êðèåøå íå 
ñàìî îò íàðîäà, íî è îò Òî-
äîð Æèâêîâ.”

Ê. ×àêúðîâ, Âòîðèÿò 
åòàæ. Ñ., 1990, ñ. 173

• С кои причини се обясня-
ва икономическата криза на 
страната от 80-те години?

ДОКУМЕНТЪТДОКУМЕНТЪТÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

4. 4. 4 5. „Áåøå ìíîãî ñòðàøíî. Íå èñêàì è äà ñè ñïîìíÿì. Áÿõ íà ðàáî-
òà â ðàäèîçàâîäà, êîãàòî ìå èçâèêàõà îò ðúêîâîäñòâîòî è ìè 
çàÿâèõà, ÷å îò óòðå òðÿáâà äà èìàì äðóãî èìå. È íå ñàìî àç, à è 
ìúæúò ìè è äåöàòà ìè… Êàê òàêà äðóãî èìå? Òà àç ñè èìàì èìå – 
Ñàäèôå, êàçâàì, íî íà÷àëíèêúò ãðóáî è àðîãàíòíî ìå ïîãëåäíà è 
ðå÷å, ÷å àêî îò óòðå íå ñè ñìåíÿ èìåòî, îñòàâàì áåç ðàáîòà, è 
æèëèùåòî ùåëè äà íè âçåìàò… È òàêà àç ñòàíàõ Ñîíÿ.” 

Èç ñïîìåíèòå íà Ñàäèôå Îñìàíîâà, ð. 1946 ã.

• Как според вас се чувства човек, когато му отнемат име-
то? 

• Може ли този акт да се приеме като посегателство над 
личността? Аргументирайте се. 

5. 5. 6

6. Ðóñå ñðåùó õëîðà6. Ðóñå ñðåùó õëîðà5

7. „Ãîëÿìàòà åêñêóðçèÿ” íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè îò òóð7. „Ãîëÿìàòà åêñêóðçèÿ” íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè îò òóð7

ÇÍÀÅÌ
– Защо пада комунистическият режим в България.
– Кои международни събития оказват допълнително влия-
ние върху развитието на кризата в страната.
ÌÎÆÅÌ 
– Да обясним последиците от „възродителния процес“.
– Да посочим причини за икономическата криза, в която из-
пада България през 80-те години на XX в.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Да потърсим информация за наши близки, станали жерт-
ва на политически репресии, и да проведем интервю с 
тях. 
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ÂÚÇÂÐÚÙÀÍÅ ÊÚÌ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÈÒÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
С отстраняването на Тодор Живков новото ръководство на БКП 
смята само да подобри системата. Международната ситуация и 
обществените настроения обаче показват, че демокрацията няма 
алтернатива. На свиканата в началото на 1990 г. Кръгла маса (2) 
БКП договаря с нововъзникналия Съюз на демократичните сили 
(СДС) бъдещите демократични промени. Решено е да се свика 
Велико народно събрание, което да приеме нова конституция. 
Произведените през юни 1990 г. избори са спечелени от БСП 
(през април 1990 г. БКП се преименува на БСП), което довежда 
до масови протести. (4) Дебатът за Конституцията на Република 
България разделя обществото и води до първото разцепление 
в СДС. От Парламента излизат 39 депутати, които се обявяват 
против подписването на основния закон. Една четвърт от народ-
ните представители одобряват този призив, но въпреки това на 
12 юли Конституцията е приета. (5) Независимо от слабостите ѝ 
благодарение на нея България днес е държава с утвърдена демо-
крация и пазарна икономика. 

ÒÐÓÄÍÈÒÅ ÃÎÄÈÍÈ ÍÀ ÏÐÅÕÎÄÀ
Парламентарните избори през 1991 г. са спечелени от СДС, а на 
следващата година неговият лидер Желю Желев става първият де-
мократично избран президент. (1) Въпреки това БСП запазва кон-
трола си върху политическите процеси в страната. Това води до 
смяна на няколко кабинета. През 1994 г. социалистите получават 
парламентарно мнозинство и сформират правителство начело с 
Жан Виденов. Появилите се икономически групировки източват 
огромни държавни средства, предизвикват зърнена криза и липса 
на хляб. Последвалите огромна инфлация и банкрути на банки 
водят до масово обедняване на населението. Започват протести и 
стачки, които парализират страната и принуждават БСП да се отка-
же от властта. Недоволството довежда до избирането на кандидата 
на СДС Петър Стоянов за президент. (3)

ÏÎ ÏÚÒß ÊÚÌ ÎÁÅÄÈÍÅÍÀ ÅÂÐÎÏÀ
След изборна победа през 1997 г. е сформирано коалиционно 
правителство начело с лидера на СДС Иван Костов. То се заема 
да извърши тежките, но неизбежни икономически и социални ре-
форми. Връща се конфискуваната по време на комунистическия 
режим частна собственост. За да се ускори процесът на въвежда-
не на пазарна икономика, е извършена приватизация на едрите 

ÁÚËÃÀÐÑÊÈßÒ ÏÐÅÕÎÄ ÊÚÌ ÄÅÌÎÊÐÀÖÈß

България след 1989 г.

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Какви	 промени	 настъпват	 в	 поли-
тическия	и	икономическия	живот	на	страната?	Как	се	създава	
гражданското	общество?	Кои	са	белезите	на	демократичната	
система?

 IV 

37

1. Æåëþ Æåëåâ (1935 – 2015)
Ïúðâèÿò äåìîêðàòè÷íî èç-
áðàí ïðåçèäåíò íà Áúëãàðèÿ 
(1990 – 1992; 1992 – 1997). Çà-
âúðøâà ôèëîñîôèÿ â Ñîôèéñ-
êèÿ óíèâåðñèòåò. Àâòîð å 
íà çàáðàíåíàòà êíèãà  „Ôà-
øèçìúò”. Ñúîñíîâàòåë è ëè-
äåð íà ÑÄÑ. 

• Какво означава прези-
дентът да е демократич-
но избран?

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. Æåëþ Æåëåâ (1935 – 2015)1

Âàëóòåí áîðä – обмен на 
една парична единица към 
друга при постоянен курс 
Èíôëàöèÿ – постоянно  
повишаване на цените на 
стоките при обезценяване 
на парите 
Ïàçàðíà èêîíîìèêà – иконо-
мика, която се основава на 
частната собственост и на 
свободната конкуренция
Ïðèâàòèçàöèÿ – процес, 
при който собствеността 
на предприятията преми-
нава от държавна в частна
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2. Íàöèîíàëíàòà Êðúãëà 
ìàñà çà ïîëèòè÷åñêè êîí-
ñóëòàöèè å ïðîâåäåíà îò 
3 ÿíóàðè äî 14 ìàé 1990 ã.

индустриални предприятия и банките. (6) С цел стимулиране на 
икономическия растеж са привлечени чуждестранни инвестиции. 
Инфлацията е овладяна чрез въвеждане на валутен борд. Българ-
ският лев е стабилизиран и доходите на населението започват да 
нарастват. За да се стабилизира държавата, е извършена мащабна 
административна реформа. Започват трудни промени в здравеопаз-
ването и социалната сфера. България окончателно се ориентира 
към членство в международните демократични организации.

Политическите	 промени	 в	 България	 поставят	 началото	 на	
връщане	към	демократичните	принципи	на	управление.	С	прие-
мането	на	новата	Конституция	се	изграждат	институциите	
на	демократичната	държава.	Въпреки	икономическите	труд-
ности	и	забавянето	на	реформите,	в	края	на	90те	години	Бъл-
гария	се	ориентира	към	членство	в	международните	институ-
ции	на	демократичния	свят.

3. „Ãðàä íà èñòèíàòà” å ãðàæäàíñêî íåïîä÷èíåíèå îò 1990 ã., 
êîåòî çàïî÷âà êàòî ñåäÿùà ñòà÷êà è ìèòèíã, à ñëåä òîâà ñå 
ïðåâðúùà â ïàëàòêîâ ëàãåð â ãð. Ñîôèÿ. Â íåãî ó÷àñòâàò ìåæ-
äó 150 è 300 äóøè, ñðåä êîèòî ïèñàòåëè, àðòèñòè, óíèâåðñè-
òåòñêè ïðåïîäàâàòåëè è íàó÷íè ðàáîòíèöè. Îáèêíîâåíî âå-
÷åð è íà ìèòèíãèòå ñå ñòè÷àò õèëÿäè õîðà. Ïðèñúñòâàùèòå 
èñêàò îñòàâêàòà íà Ïåòúð Ìëàäåíîâ è ïóáëè÷åí ñúä çà Òîäîð 
Æèâêîâ. Ëàãåðúò å óíèùîæåí âåäíàãà ñëåä îïîæàðÿâàíåòî íà 
Ïàðòèéíèÿ äîì íà 26 ñðåùó 27 àâãóñò 1990 ã. Ïàëàòêîâè ëà-
ãåðè ñå ïîÿâÿâàò è â Ïàçàðäæèê, Ïëîâäèâ, Ïëåâåí, Áëàãîåâãðàä, 
Âàðíà, Áóðãàñ, Øóìåí, Âðàöà, Ðóñå.

• Каква форма приема гражданското недоволство? Предста-
вители на кои среди са участниците? Какви политически цели 
си поставят? Може ли този протест да се приеме за проява 
на зараждащото се гражданско общество? Обосновете се.

4. Ïåòúð Ñòîÿíîâ å ðîäåí 
ïðåç 1952 ã. â Ïëîâäèâ. Çà-
âúðøâà ïðàâî â Ñîôèéñêèÿ 
óíèâåðñèòåò. Ðàáîòè êàòî 
àäâîêàò â ðîäíèÿ ñè ãðàä. 
Åäèí îò ëèäåðèòå íà ÑÄÑ. 
Òîé å âòîðèÿò ïðåçèäåíò íà 
Áúëãàðèÿ (1997 – 2002). 

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

4. 4. 3

7.XII.1989 ã.                  19.XII.1989 ã.                    XII.1989 ã.                     4.I.1990 ã.                     3.IV.1990 ã.

Създаден е СДС. Възстановена е Демо-
кратическата партия.

Възстановен е БЗНС 
„Никола Петков“.

Основано е Движението 
за права и свободи (ДПС).

БКП се преиме-
нува на БСП.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

2. Íàöèîíàëíàòà 2. Íàöèîíàëíàòà 2

3. 3. 4
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7.XII.1989 ã.                  19.XII.1989 ã.                    XII.1989 ã.                     4.I.1990 ã.                     3.IV.1990 ã.

5. Ñõåìà íà âëàñòòà ñïîðåä êîíñòèòóöèÿòà îò 1991 ã.

• Кои демократични принципи са възстановени с консти-
туцията от 1991 г.?

• Съотнесете институциите към трите вида власти. 
Определете тяхната роля и функции.

Легенда:

Законодателна власт

Изпълнителна власт

Съдебна власт

6. Ïðåç 1996 ã. ñå èçâúðøâà 
ìàñîâà ïðèâàòèçàöèÿ îò 
ïðàâèòåëñòâîòî íà Æàí 
Âèäåíîâ. Ãðàæäàíèòå ïîëó-
÷àâàò áîíîâå (öåííè êíèæà), 
÷ðåç êîèòî ìîæå äà ñå êóïóâà 
äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò. Ñúç-
äàäåíèòå ïðèâàòèçàöèîííè 
ôîíäîâå ñà ïðåäíàìåðåíî ôà-
ëèðàíè è ãðàæäàíèòå îñòà-
âàò áåç îáåùàíàòà ïå÷àëáà.

5. Ñõåìà íà âëàñòòà ñïîðåä êîíñòèòóöèÿòà îò 1991 ã.5. Ñõåìà íà âëàñòòà ñïîðåä êîíñòèòóöèÿòà îò 1991 ã.5

Íàðîäíî ñúáðàíèå
(240 íàðîäíè ïðåäñòàâè-
òåëè)

Пряко се избира за 4 години.
Гласува законите.
Приема държавния бю д жет, 
определя данъците и тех-
ния размер.
Избира и освобождава ми-
нистър-председателя.
Контролира външната по-
литика.
Избира ръководителя на 
Българската народна банка.
Избира 4 конституционни 
съдии.

Ïðåçèäåíò
Âèöåïðåçèäåíò

Избирани пряко за 5 години.
Върховен главнокомандващ на Въ-
оръжените сили.
Представлява държавата в меж-
дународните отношения и сключ-
ва международни договори.
Обнародва законите и има право 
да върне гласувани закони в На-
родното събрание.
Възлага мандат за съставяне на 
правителство.
Насрочва избори за Народно събра-
ние и за местно самоуправление.
Назначава 4 конституционни съдии.

Êîíñòèòóöèîíåí
ñúä

12 съдии с мандат 
от 9 години.
Произнася се дали 
законите не про-
тиворечат на кон-
ституцията.

Ìèíèñòåðñêè ñúâåò

Осъществява вътрешната и външната политика на страната.
Ръководи изпълнението на бюджета.
Министър-председателят ръководи и отговаря за общата поли-
тика на правителството.
Министрите ръководят отделните министерства.

6. 6. 6
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ÍÎÂÈßÒ ÏÚÒ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÂÚÍØÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ
Свалянето на Тодор Живков от власт е част от кризата на Съвет-
ския блок, затова и България подкрепя разпускането на СИВ и 
Варшавския договор. През 1991 г. се разпада самият СССР, както 
и съседна Югославия, където избухва продължителна гражданска 
война. Националната сигурност и икономическата криза налагат 
коренна промяна в политиката на България, за да стане тя част от 
новите международни реалности. Независимо че сближаването 
със западните демокрации няма алтернатива, между двете основ-
ни политически сили – БСП и СДС, се очертават съществени раз-
личия. СДС се стреми към ускорено и пълно интегриране към 
Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), 
което е задължително условие за приемането на страната в Евро-
пейския съюз (ЕС). БСП се обявява за присъединяване към ЕС, 
но срещу членството в НАТО и при запазване на специални от-
ношения с Русия. Тъй като през първите години след промените 
БСП е водеща сила, България се включва в редица политически 
и икономически организации, но остава само партньор на НАТО 
и ЕС. Забавените реформи увеличават разликите между България 
и другите бивши социалистически страни. За да преодолеят това, 
правителствата на СДС незабавно подават молба за членство в 
НАТО и започват ускорени реформи. Присъединяването към 
НАТО и ЕС се превръща в новата обединителна цел за българите. 
Следващите правителства водят политика за успешно завършва-
не на преговорите.

ÁÚËÃÀÐÈß – ×ËÅÍ ÍÀ ÍÀÒÎ
Тежката социална цена на реформите и обвиненията в коруп-
ция намаляват влиянието на СДС и довеждат на политическата 
сцена новосформираното Национално движение „Симеон Вто-
ри“ (НДСВ). Разногласията между десните политически партии 
помага на кандидата на БСП Георги Първанов два пъти да бъде 
избран за президент на България – през 2001 и 2006 г. Усилията 
на българските управляващи бележат успех. През 2004 г. Бълга-
рия, заедно с още шест страни, е приета за пълноправен член на 
НАТО. Страната се включва в най-силната отбранителна орга-
низация в света, която е гарант за нейната сигурност. Като част 
от НАТО тя участва в мироопазващи мисии. Бойците от българ-
ската армия заедно със съюзниците участват в мисии в Косово, 
Афганистан и Ирак. (6)

ÁÚËÃÀÐÈß – ×ÀÑÒ ÎÒ 
ÅÂÐÎÀÒËÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÒÎ ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ

България след 1989 г.

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ:	Защо	България	става	член	на	НАТО?	
Какъв	е	българският	път	към	ЕС?	Какво	е	историческото	значе-
ние	на	израза	„България	–	част	от	обединена	Европа“?

 IV 

38

1. Ïðåçèäåíòúò Ãåîðãè Ïúð-
âàíîâ è ìèíèñòúð-ïðåäñå-
äàòåëÿò Ñèìåîí  Ñàêñêî-
áóðããîòñêè ïîäïèñ âàò Äî- 
ãîâîðà çà ïðèñúåäèíÿâà íå 
íà Áúëãàðèÿ êúì ÅÑ â Ëþê-
ñåìáóðã, 25 àïðèë 2005 ã. 

• Какви усилия полага 
България, за да стане член 
на ЕС? Какво е значението 
на това събитие?

ËÈÖÀÒÀ ÍÀ ÈÑÒÎÐÈßÒÀ

1. 1

Åâðîïåéñêè ñúþç (ÅÑ) – по-
литически и икономически 
съюз за сътрудничество в 
Европа, в който членуват 
28 държави
Èíòåãðàöèÿ – обединява-
не, свързване в едно цяло 
или присъединяване към 
дадено цяло
ÍÀÒÎ, Îðãàíèçàöèÿ íà 
Ñåâåðíîàòëàíòè÷åñêèÿ 
äîãîâîð – международна 
организация за военно сът-
рудничество, основана с 
договор от 4 април 1949 г.
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ÁÚËÃÀÐÈß – ×ÀÑÒ ÎÒ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß ÑÚÞÇ
ЕС е най-престижната икономическа и политическа структура 
на континента. (4, 5) Организацията се разширява няколко пъти. 
(3) За да стане част от европейското семейство, България трябва 
да изпълни определени условия. Изпълнението на тези условия 
е дело на усилията на няколко правителства. Макар и с цената 
на известни отстъпки, на 1 януари 2007 г. България се присъе-
динява към ЕС. (1) С това събитие приключва дългият и труден 
път на страната ни към парламентарна демокрация и пазарно 
стопанство. Започва нов етап от българската история. 

През следващото десетилетие политическите промени про-
дължават. Доминираща политическа сила става партия ГЕРБ с 
лидер Бойко Борисов, който сформира три правителства. През 
2011 г. нейният кандидат Росен Плевнелиев става български 
президент, а на изборите през 2016 г. подкрепеният от БСП Ру-
мен Радев е избран за президент.

След	1989	г.	България	изминава	труден	политически	и	иконо-
мически	път.	Периодът	на	преход	се	оказва	наситен	с	кризи	и	
реформи,	но	усилията	на	българското	общество	дават	резул-
тат.	Приемането	на	страната	ни	в	двете	организации	–	НАТО	
и	ЕС,	е	постижение	на	вътрешната	и	външната	политика	на	
България.

3. Áúëãàðèÿ â îáåäèíÿâà-
ùà ñå Åâðîïà (1989 – 2013) 

• С помощта на карта-
та съставете в тетрад-
ките си таблица, която 
да съдържа хронологията 
на разширяването на ЕС. 
Отбележете най-голямата 
и най-малката по площ дър-
жава в ЕС.

3. Á3. Á3

2. Èç Êîíâåíöèÿ çà çàùèòà 
íà ïðàâàòà íà ÷îâåêà è 
îñíîâíèòå ñâîáîäè (Ðèì, 
4.XI.1950 ã.)
„×ë. 2. Ïðàâî íà æèâîò
×ë. 3. Çàáðàíà íà èçòåçàíè-
ÿòà. 
×ë. 4. Çàáðàíà íà ðîáñòâî-
òî è íà ïðèíóäèòåëíèÿ 
òðóä
×ë. 5. Ïðàâî íà ñâîáîäà è ñè-
ãóðíîñò
×ë. 7. Íåíàëàãàíå íà íàêàçà-
íèå áåç çàêîí
×ë. 9. Ñâîáîäà íà ìèñúëòà, 
ñúâåñòòà è ðåëèãèÿòà
×ë. 10. Ñâîáîäà íà èçðàçÿâà-
íåòî íà ìíåíèå
×ë. 14. Çàáðàíà íà äèñêðè-
ìèíàöèÿòà”

ÄÎÊÓÌÅÍÒÚÒ

2. 2. 2

България

Румъния

Гърция

Кипър

Италия

Франция

Великобритания

Ирландия

Белгия
Германия

Унгария

Полша

Литва

Латвия

Естония
Швеция

Финландия

Дания

Холандия

Хърватия
Словения

Австрия
Словакия

Малта

Чехия
Люксембург

Испания

Португалия  Държави, приети през 1973 г.

 Държава, приета през 1981 г.

 Държави, приети през 1986 г.

 Държави, приети през 1995 г.

 Десетте държави, приети през 2004 г.

 Държави, приети на 1 януари 2007 г.

 Държава, приета през 2013 г.
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4. Áúëãàðñêè ðåéíäæúðè â Àôãàíèñòàí, 2010 ã.

• Какви военни ангажименти поема България като член на 
НАТО? Кои са предимствата от членството на страната 
в НАТО?

5. Ñèìâîëèòå íà Åâðîïåéñ-
êèÿ ñúþç:

 
1. Çíàìåòî, върху кое-
то е изобразен кръг от 12 
златни звезди на син фон. 
Звездите символизират 
идеала за единство, соли-
дарност и хармония между 
народите в Европа. Бро-
ят на звездите няма нищо 
общо с броя на държавите 
членки.
2. Õèìí: „Ода на радост-
та” (от Деветата симфо-
ния на Лудвиг ван Бетовен).
3. Äåâèç: „Обединени в 
многообразието“. Използ-
ва се от 2000 г.
4. Äåíÿò íà Åâðîïà:  
честван на 9 май всяка го-
дина, посветен е на мира и 
единството в Европа.

• Разтълкувайте евро-
пейския девиз.

5. Ñèìâîëèòå íà Åâðîïåéñ5. Ñèìâîëèòå íà Åâðîïåéñ4

4. Áúëãàðñêè ðåéíäæúðè â Àôãàíèñòàí, 2010 ã.4. Áúëãàðñêè ðåéíäæúðè â Àôãàíèñòàí, 2010 ã.6

2. Ïåò ãîäèíè ñëåä êðàÿ íà Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà åâðîïåéñ-
êèòå ïðàâèòåëñòâà ñòèãàò äî èçâîäà, ÷å ñúòðóäíè÷åñòâîòî 
å ãëàâíèÿò ïúò êúì ðåøàâàíå íà ïðîáëåìèòå è ïðîòèâîðå-
÷èÿòà. Îáåäèíÿâàíåòî íà åâðîïåéñêèòå ñòðàíè çàïî÷âà ïðåç 
1951 ã., êîãàòî ñå ñúçäàâà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò çà âúã ëèùà è 
ñòîìàíà (ÅÎÂÑ). Òÿ å îñíîâàíà îò Ôðàíöèÿ, Çàïàäíà Ãåðìàíèÿ, 
Èòàëèÿ, Íèäåðëàíäèÿ, Áåëãèÿ è Ëþêñåìáóðã. Ïðåç 1957 ã. òåçè 
äúðæàâè ñúçäàâàò â Ðèì Åâðîïåéñêàòà èêîíîìè÷åñêà îáùíîñò 
(ÅÈÎ). Çàïî÷âà ñâîáîäíî äâèæåíèå íà ñòîêè, õîðà è êàïèòàëè â 
åäíî ïî-øèðîêî ãåîãðàôñêî ïðîñòðàíñòâî. Çíà÷èìà êðà÷êà êúì 
åâðîïåéñêîòî îáåäèíåíèå å íàïðàâåíà ïðåç 1991 ã., êîãàòî ñå 
ïîäïèñâà ñïîðàçóìåíèå çà ïîëèòè÷åñ êè, èêîíîìè÷åñêè è âàëóòåí 
ñúþç. Òðè ãîäèíè ïî-êúñíî, ñ äîãîâîðà îò Ìààñòðèõò, ñå ðàæäà 
Åâðîïåéñêèÿò ñúþç.

• През какви етапи преминава създаването на ЕС?

• Кои три ключови думи определят същността на обеди-
нена Европа?

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ÌÎÇÀÉÊÀ

2. 2. 5

ÇÍÀÅÌ
– Кога България се присъединява към НАТО и ЕС.
– Кои са символите на обединена Европа.
ÌÎÆÅÌ 
– Да дадем примери за участие на български рейнджъри в мироопазващи мисии.
– Да проследим хронологията на разширяването на ЕС.
– Да оценим какво е историческото значение на израза „България – част от обединена Европа“.
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Информация в интернет за българските депутати в Европейския парламент и тяхната 
дейност.
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ÒÐÓÄÍÎÑÒÈÒÅ ÍÀ ÏÐÎÌßÍÀÒÀ
Свалянето на Тодор Живков предизвиква дълбоки промени не 
само в политическата, но и в духовната сфера. Отпадането на 
партийния монопол, както и на цензурата освобождава човешка-
та мисъл и позволява обществения дебат. Вторият фактор, който 
прави промените необратими, е бързото навлизане и масовото 
разпространение в света, както и в България, на новите техноло-
гии – компютри, интернет, мобилни телефони, социални мрежи 
и т.н. Това многократно ускорява обществения прогрес и прави 
страната ни част от настъпилата революционна промяна.

Отварянето ни към света и въвеждането на принципите на 
пазарната икономика довеждат до дълбоки икономически и со-
циални промени. Кризите, съпътстващи прехода, водят до спад 
в посещаемостта на театри, кина и концерти. Рязко намаляват и 
тиражите на книги. Отпадането на едни ценности и заместване-
то им с нови води до упадък на обществения морал. Липсата на 
достатъчно средства налага реорганизация на държавните об-
разователни, научни, културни и информационни институции.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÍÀÓÊÀ
Започването на преговорите за присъединяване към ЕС налага 
приемането на поредица от закони за реформиране на институ-
циите и в областта на знанието и духовността. Достъпът до евро-
пейските фондове и финансирането от различни фондации създа-
ват условия за положителни промени в образованието и науката. 

Модернизацията на училищното образование трябва да 
отговори на предизвикателствата на миграцията към големите 
градове, емиграцията и непрекъснатото намаляване на броя на 
учениците. Обновява се учебното съдържание, за да съответства 
на обществените очаквания към образованието. Изучаването на 
чужди езици и информационни технологии става водеща цел в 
подготовката на младите европейски граждани. 

Следвайки световните тенденции, висшето образование се де-
мократизира. Откриват се нови държавни и частни университети. 
Техните програми и начинът на преподаване следват европейс-
ките изисквания. Свободното движение на хора в рамките на ЕС 
вписва и българските университети в общия образователен пазар. 
Българската наука, развивана в университетите и БАН, все по-ак-
тивно присъства при изпълнението на мащабни европейски проек-
ти. Мнозина са българските учени, които през последните години 
получават международно признание за върхови постижения. 

ÁÚËÃÀÐÑÊÈßÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ Â
ÑÚÂÐÅÌÅÍÍÈß ÑÂßÒ

България след 1989 г.

ÈÑÊÀÌÅ ÄÀ ÍÀÓ×ÈÌ: Какъв	е	съвременният	живот	на	бъл-
гарина?	Какви	предизвикателства създава	навлизането	на	новите	
технологии	във	всички	сфери	на	живота?	Как	България	присъст-
ва	в	европейската	и	световната	култура	и	спорт?

 IV 

39

Ðàéíà Êàáàèâàíñêà å èç-
âåñòíà îïåðíà ïåâèöà. Ïðå-
ïîäàâàòåëêà â ìóçèêàëíà 
àêàäåìèÿ â Èòàëèÿ è â ìàéñ-
òîðñêè êëàñîâå â Áúëãàðèÿ. 
Îñíîâàâà ôîíä, êîéòî îñè-
ãóðÿâà ñòèïåíäèè çà ìëàäè 
áúëãàðñêè òàëàíòè.

• Как се нарича човек, кой-
то покровителства изкус-
твото и отделя средства 
за неговото развитие?

Òåîäîñèé Ñïàñîâ å áúë-
ãàðñêè ìóçèêàíò. Òîé ïðúâ 
çàïî÷âà äà ñâèðè äæàç íà 
êàâàë, à ñìåñâàíåòî íà íà-
ðîäíà ìóçèêà ñ åëåìåíòè 
îò äæàç è êëàñèêà å â îñíî-
âàòà íà ïî÷òè âñè÷êèòå ìó 
àâòîðñêè ïèåñè.

• Потърсете допълни-
телна информация за Тео-
досий Спасов.
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ÌÅÄÈÈ, ÊÓËÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
В началото на третото хилядолетие все повече нараства влиянието 
на медиите, определяни като „четвъртата власт“. На този конкурен-
тен пазар се появяват нови вестници, радиа, телевизии, които за-
доволяват разнообразните обществени интереси. Ново явление със 
световно влияние е появата на социалните мрежи (Facebook, Twitter, 
Google+ и др.). За първи път в човешката история милиарди хора 
общуват независимо от разстоянията. България е един от най-дина-
мичните участници в информационната революция. 

Успешното приобщаване към европейските духовни пости-
жения, наред с повишаващите се доходи, възвръща интереса към 
културния живот в страната. Световните постижения в областта на 
киното, музиката и литературата достигат и до българската пуб-
лика. Оперни изпълнители като Райна Кабаиванска, Александрина 
Пендачанска, Соня Йончева и др. разнасят славата на България на 
световните сцени. Български творци получават престижни меж-
дународни награди. Български филми и телевизионни сериали се 
радват на голям зрителски интерес у нас и в чужбина и получават 
отличия на международни фестивали. Пловдив е избран за култур-
на столица на Европа през 2019 г. Свободното движение на евро-
пейските граждани дава възможност на милиони туристи да опоз-
наят нашето богато културно-историческо наследство.

През последните няколко десетилетия българският спорт 
постига забележителни резултати. Традиционни са успехите на 
„златните“ момичета в художествената гимнастика. На светов-
ната слава на Христо Стоичков и Димитър Бербатов днес се рад-
ва и тенисистът Григор Димитров. 

След	 неизбежни	 спадове	 и	 проблеми,	 съпътстващи	 големите	
духовни	промени	след	1989	г.,	съвременна	България	успешно	се	
вписва	в	световните	и	европейските	постижения.

Êóëòóðíî-èñòîðè÷åñêè îáåêòè

• Кои от туристическите обекти разпознавате? 

• Къде се намират?

• С какво са известни? 

Âàëåðè Ïåòðîâ (1920 – 
2014) å áåëåæèò ïîåò, ïðåâî-
äà÷, ñöåíàðèñò è äðàìàòóðã. 
Àâòîð íà íàä 30 ñáîðíèêà ñúñ 
ñòèõîòâîðåíèÿ, ïèåñè, ñöåíà-
ðèè è ïðåâîäè. Íîìèíèðàí å çà 
Íîáåëîâà íàãðàäà çà ëèòåðà-
òóðà. Óäîñòîåí å ñ Íàãðàäà-
òà çà åâðîïåéñêè ãðàæäàíèí 
íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò çà 
ïðèíîñà ñè êúì êóëòóðàòà 
è ðàçáèðàòåëñòâîòî ìåæäó 
íàöèèòå. Ïðåâåæäà ïðèêàçêè-
òå íà Êèïëèíã, ñòèõîâåòå íà 
Äæàíè Ðîäàðè, Æàê Ïðåâåð è 
äð., íî îñíîâíèÿò ìó ïðåâî-
äà÷åñêè òðóä ñà ïðîèçâåäåíè-
ÿòà íà Øåê ñïèð, âúðõó êîèòî 
ðàáîòè â ïðîäúëæåíèå íà 25 
ãîäèíè.

Òåîäîð Óøåâ å õóäîæíèê àíè-
ìàòîð. Ðîäåí å ïðåç 1968 ã. 
Æèâåå â Êàíàäà. Àíèìàöèîí-
íèòå ìó ôèëìè ïå÷åëÿò ìíî-
æåñòâî íàãðàäè ïî ñâåòà. 
Ïðåç 2017 ã. àíèìàöèÿòà 
„Ñëÿïàòà Âàéøà”, ñúçäàäåíà 
ïî ðàçêàçà íà Ãåîðãè Ãîñïîäè-
íîâ, å ñðåä òðèòå íîìèíà-
öèè çà íàãðàäàòà „Îñêàð” â 
êàòåãîðèÿòà „êúñîìåòðàæ-
íà àíèìàöèÿ”.
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Интернет, или Мрежата, а в разговорния български език – и 
нет (от англ. net, мрежа), е глобална система от свързани 
компютърни мрежи. Използва се от милиарди потребите-
ли по целия свят. Представлява мрежа от мрежи, съставе-
на от милиони частни, обществени, академични, търгов-
ски и държавни мрежи с най-различен обхват – от местен 
до глобален. 

• Като „поколение на технологиите“, едва ли си предста-
вяте ежедневието без тях. Опитайте се да опишете как би 
преминал един ваш ден без телефон, компютър и таблет. 

• Посочете какви предимства има интернет в живота 
на хората.

• А какви заплахи крие?

Áúëãàðèíúò, êîéòî „îïàêîâà” ñâåòà 
Христо Владимиров Явашев (познат като Кристо) е аме-
рикански скулптор и художник от български произход, прос-
лавил се с оригиналните си пространствени художествени 
инсталации, опаковащи с плат различни предмети – от пи-
шеща машина и телефон до цели сгради, острови и дори 
крайбрежие. Сред неговите инсталации са опаковането на 
сградата на Райхстага в Берлин и на най-стария мост в Па-
риж, „Плаващите кейове“ в езерото Изео (Италия) и др.

Неизвестната на българското общество Наташа Бохорова е 
учен – част от екипа, създал първата ваксина против болест-
та Ебола. Тя е от малкото български учени, които са съавто-
ри на научна публикация в най-престижното научно списание 
– „Nature“.

Êàäúð îò ôèëìà „Ñâåòúò 
å ãîëÿì è ñïàñåíèå äåáíå 
îòâñÿêúäå”, 2008 ã.

• Изберете съвременен бъл-
гарски игрален филм и след 
като го изгледате, направе-
те заключение за ценности-
те на пресъздаваната епоха 
(актьорска игра, тематика, 
отношения между героите, 
мода и стил, нрави). Може 
ли да се твърди, че „кино-
то е огледало на общество-
то“? Аргументирайте се.

„Çëàòíèòå” ìîìè÷åòà íà 
áúëãàðñêàòà õóäîæåñòâåíà 
ãèìíàñòèêà – áúëãàðñêèÿò 
àíñàìáúë ïîñòîÿííî å â ñâå-
òîâíèÿ åëèò. 

ÇÍÀÅÌ 
– Какви предизвикателства стоят пред съвременния бълга-
рин.
– Какъв е българският принос за развитието на световната 
култура и спорт.
ÌÎÆÅÌ 
– Да дадем примери за ролята на технологиите в ежедневи-
ето на човека.
– Да оценим културно-историческото наследство на стра-
ната ни като възможност за развитие на туризма. 
ÏÐÎÓ×ÂÀÌÅ 
– Да потърсим в интернет информация за световните пос-
тижения на българи в областта на литературата, киното, 
музиката и спорта. Да създадем в класната стая „Алея на 
културната слава“.
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ÌÎÈÒÅ ÏÐÀÂÀ ÊÀÒÎ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ

Кои	са	предимствата	ни	като	граждани	на	Европа?
Как	са	гарантирани	нашите	права	в	Европейския	съюз?

От 1.I.2007 г. България е член на ЕС. В учредителните договори 
на ЕС се предвижда, че всеки гражданин на страна членка на ЕС е 
гражданин и на Съюза. Европейското гражданство не заменя, а 
допълва националното.

Сред допълнителните права, които се гарантират от европейските 
закони, са:

• правото на свободно придвижване и пребиваване в рамките на 
ЕС;
• избирателно право;
• правото на защита извън границите на ЕС;
• правото на петиции и жалби;
• правото на участие в европейска гражданска проява;
• правото свободно да се изповядва религията;
• правото на качествено образование;
• правото на живот сред чиста природа;
• правото да се гордеем с културно-историческото си наследство.

Как са регламентирани моите права? Какво съдържание се 
влага в тях? Как се гарантират моите права като европейски 
гражданин?

Отговорите на тези въпроси ще потърсите сами, като използвате 
ресурсите в интернет. Може да работите индивидуално или по гру-
пи.

Стъпки за осъществяване на задачата:
1.	 Определете	темата,	върху	която	ще	работите.	(Кое	конкрет-
но	гражданско	право	избирате?)
2.	 Потърсете	сайтове,	съдържанието	на	които	да	отговаря	на	
избраната	тема.
3.	 Подберете	необходимите	изображения,	така	че	точно	да	от-
разяват	темата,	да	са	атрактивни	и	ясни.
4.	 Систематизирайте	материалите	така,	че	да	има	баланс	меж-
ду	текст	и	изображения.
5.	 Изберете	в	какъв	вид	ще	представите	резултата:	колаж,	пос
тер	или	PowerPoint	презентация	(не	повече	от	пет	слайда).
6.	 При	представянето	си	бъдете	убедителни	пред	учителя	и	кла-
са.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
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Моите права в Европейския съюз
http://www.maxconsult.bg/images/useful/useful_78_bg.pdf 

Българският портал за Европа
http://old.europe.bg/htmls/home.php  

Официален сайт на Европейския съюз 
https://europa.eu/european-union/topics/eu-citizenship_bg  

Защо трябва да се изучава ЕС в училище?
http://www.euinside.eu/bg/comments/why-children-
should-learn-about-the-eu-in-school 
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ÄÚÐÆÀÂÍÎÑÒ È ÏÎËÈÒÈÊÀ
След 1989 г. преходът към демократично управление се гарантира от новата конституция. Възстанове-
ни са правата и свободите на гражданите, въведени са политически плурализъм, пазарна икономика и 
разделение на властите. Първоначално бившите комунисти запазват водещата си роля в обществения 
живот. Страната изпада в дълбока криза, която води до демонстрации и стачки. През 1996 г. БСП се 
отказва от властта. Управлението на страната се поема от СДС. Започналите след 1997 г. промени поз-
воляват страната да се присъедини към двете най-успешни организации в модерната история – НАТО 
и ЕС.

ÁÚËÃÀÐÈß ÏÎ ÏÚÒß ÍÀ ÄÅÌÎÊÐÀÖÈßÒÀ 
ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ È ÂÑÅÊÈÄÍÅÂÅÍ ÆÈÂÎÒ
След промените от 1989 г. и въвеждането на пазарна икономика голяма част от построените до-
тогава предприятия фалират. Нужен е повече от четвърт век, за да се създадат нови, жизнени и 
конкурентоспособни предприятия. В края на ХХ в. много българи емигрират и търсят реализация 
в други държави.
Бързото развитие на информационните технологии и достъпът до интернет днес променят качествено 
живота на отделния гражданин. България е сред държавите, които най-динамично въвеждат новите 
технологии. 

ÊÓËÒÓÐÀ È ÊÓËÒÓÐÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ
С преминаването на страната отново към демократичен режим се възстановяват възможностите 
за творчество и за качествено образование. Утвърждаването на новите ценности, икономическата 
и социалната стабилизация дават тласък и за развитие в духовната сфера. Образованието се пре-
устройва в европейски дух. Висшите училища и науката вече са неразделна част от европейската 
образователна и научна общност. Новата културна политика дава възможност за изява на талант-
ливите творци във всички области; многобройни са постиженията и на българските спортисти.

ÊËÞ×ÎÂÈ ÂÚÏÐÎÑÈ

• Как разбирате израза „демократичен път на развитие“? Посочете поне два примера.
• Какво значение има членството на България в НАТО и ЕС за бъдещото развитие на страната?
• Как се променя всекидневието на българина през годините? Каква е ролята на технологиите в 
живота на съвременния българин?
• Посочете примери за български постижения в световната наука, култура и спорт. 
• Какво е съвременното културно присъствие на България по света? 

ÄÀ ÑÚÑÒÀÂÈÌ ÏÈÑÌÅÍ ÒÅÊÑÒ
Кои са преимуществата и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз?

Опорни въпроси:
1. Какви препятствия в общуването и взаимодействията между българската и европейската кул-
тура създават двете световни войни, последвани от Студената война?
2. Кога членството в ЕС става основна цел на България? 
3. Кога България е приета за равноправен член на Европейския съюз?
4. Какви предимства дава на държавата и обществото приобщаването към обединена Европа?
5. Пред какви нови предизвикателства е изправена България през последните години като член на ЕС?
6. Как вие лично приемате факта, че сте гражданин на Европа и на света?
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ È ÂÑÅÊÈÄÍÅÂÅÍ ÆÈÂÎÒ
През епохата на Възраждането и през десетилетията от развитието на свободна България 

до Втората световна война обществото се крепи на дребните и средните земеделци, занаятчии и 
индустриалци. Създаденото местно индустриално производство се подкрепя от държавата, коя-
то след 1944 г. контролира почти цялата производствена сфера и ограничава правото на частна 
собственост. Общественият живот е поставен изцяло под контрола на централната власт. Едва 
след 1989 г. се възстановяват икономическите права на собственост и се създават необходимите 
условия за предприемачество.

ÈÄÅÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ, ÄÚÐÆÀÂÍÎÑÒ 
През XVIII в. българският народ започва своето Възраждане, което е част от общоевропейския 

преход от Средновековието към Новото време. Процесът на национално самоосъзнаване и модерни-
зация се извършва чрез изграждане на светска просвета и култура, борба за самостоятелна Църква 
и национална независимост. Просветното движение формира просветен елит, църковната борба за-
вършва със самостоятелна Екзархия, а националнореволюционното движение ускорява създаването 
на самостоятелна държава през 1879 г. 

Според Търновската конституция управлението е подчинено на демократичните принципи. От-
делните власти са разделени и се контролират взаимно. Гражданите се ползват със свобода на словото, 
неприкосновеност на собствеността, религиозни права, равенство пред закона, а избирателното право 
е в основата на парламентарния режим. Превратът на 19 май 1934 г. ограничава част от тези права и 
установява авторитарно управление. Превратът на 9 септември 1944 г. довежда до изграждането на 
тоталитарен режим, в който ръководната роля принадлежи на БКП. Възстановяването на демократич-
ната система и правата на човека започва след 1989 г. Безспорен успех за България е приемането ѝ за 
пълноправен член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г.

ÊËÞ×ÎÂÈ ÂÚÏÐÎÑÈ

• Кои	са	основните	периоди	в	развитието	на	българския	народ	и	държава	от	края	на	XVIII	в.	до	
днес?	Определете	техните	хронологични	граници.	Изберете	по	три	ключови	събития	за	всеки	период	
и	обяснете	защо	те	играят	важна	роля	в	развитието	на	историческия	процес.
• Кои	са	основните	постижения	на	Възрожденската	епоха?	Кои	са	пътищата	към	свободата?	
Как	е	постигнато	националното	освобождение?
• Как	се	изгражда	модерната	българска	държавност?	През	какви	форми	на	политическо	управле-
ние	преминава	държавата?	Кои	са	техните	основни	характеристики?	
• Кои	са	политическите	лидери,	които	според	вас	заслужават	място	в	„Алеята	на	славата“?	
• Кои	са	пътищата	за	решаване	на	националния	въпрос?	Кой	от	тях	избира	и	следва	найдълго	
България?	Обяснете	връзката	между	постигането	на	идеала	за	национално	обединение	и	терито-
риалните	промени	в	периода	от	Освобождението	до	40те	години	на	ХХ	в.
• Каква	е	ролята	на	Великите	сили	в	историята	на	България?	Каква	е	външнополитическата	ори-
ентация	на	страната	днес?	Ако	бяхте	начело	на	държавата	днес,	каква	политика	бихте	водили?
• Оценете	значението	на	присъединяването	на	България	към	НАТО	и	Европейския	съюз.	Кои	са	
предимствата	и	кои	са	предизвикателствата	на	това	членство	в	съвременния	свят?

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß
(XVIII – ÍÀ×ÀËÎÒÎ ÍÀ ÕÕI Â.)
ÃÎÄÈØÅÍ ÏÐÅÃÎÂÎÐ
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КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Създаването на национална интелигенция е условие за появата на новата българска литера-

тура, театър, изобразително изкуство, музика и кино. Вестниците и списанията, радиото, телеви-
зията и интернет като средство за информиране постепенно стават достъпни за широки слоеве 
от населението. Интелектуалците работят в синхрон с модерните световни влияния. Преодоля-
ването на неграмотността превръща българската култура в най-динамичната сфера и условие за 
приобщаване към европейските образци.

Стопанските и социалните промени оказват влияние върху ежедневието на хората, които все 
по-често използват свободното си време за самоусъвършенстване, посещение на културни съ-
бития, почивка и туризъм. Появяват се различни клубове и обществени организации. В селата 
промените са по-бавни, тъй като там още дълго време животът продължава да се развива според 
установените традиции. Появата на масови средства за комуникация допринася за намаляване на 
разликата между селото и града.

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ

• Как	постиженията	на	европейската	култура	се	отразяват	върху	духовността	на	българите?	
• Защо	според	вас	в	творчеството	на	някои	български	творци	от	поранни	периоди	присъстват	
теми,	които	са	актуални	и	днес?	Посочете	конкретни	примери.	
• Ценност	ли	е	образованието	днес?	Защо	е	важно	образованието	за	отделния	човек	и	за	общес
твото?	Какво	бихте	променили,	ако	бяхте	директор	на	вашето	училище?
• Каква	е	ролята	на	културните	институции	за	приобщаването	на	българите	към	европейските	
ценности?	Докажете	чрез	примери	приноса	на	България	в	европейското	и	световното	културно	
наследство.

В живота на българите съжителстват традициите и елементите на новото, резултат от вли-
янията и приобщаването на страната към модерна Европа. Всекидневието и битът на хората се 
променят – по-забележимо в градските центрове и много по-бавно в селата. Населените места се 
благоустрояват, жилищата придобиват европейски вид. Хората получават достъп до течаща вода, 
електричество, телефон и всички видове транспорт, а чрез съвременните информационни техно-
логии българинът има възможност да общува свободно с целия свят. 

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ

• Кои	основни	промени	и	процеси	определят	развитието	на	българското	общество	през	отдел-
ните	периоди	от	XVIII	до	XXI	в.?
• Кои	са	белезите	на	стопанската	модернизация	на	България	в	довоенния	период?	Какви	значи-
ми	периоди	на	развитие	преживява	българската	икономика	през	ХХ	в.?
• Как	се	променя	светът	на	българите?	Кои	елементи	от	бита	и	всекидневието	на	хората	са	
белег	на	европеизация?	Какъв	отпечатък	върху	нравите	и	ценностите	на	българина	слагат	вой-
ните	за	национално	обединение?
• Как	се	променя	българското	общество	в	периода	на	тоталитарната	държава?	Каква	е	роля-
та	на	пропагандата	сред	децата	и	младежите?
• Какво	е	мястото	на	жената	в	българското	общество?	Как	се	променя	нейната	роля	във	вре-
мето?
• Обяснете	как	промените	след	1989	г.	и	членството	на	България	в	ЕС	се	отразяват	на	общес
твото.



159

1. Ïîñî÷åòå êîå îò òâúðäåíèÿòà ÍÅ å âÿðíî. 

А) През епохата на Възраждането в българското общество започва значителен подем, свързан 
с увеличаването на броя на училищата, появата на нови професии, печатането и разпростра-
няването на книги и вестници.
Б) През есента на 1866 г. е открита първата железопътна линия, свързваща Русе и Варна.
В) Развитието на занаятите и търговията през Възраждането прави ненужни светските зна-
ния.
Г) Българската община има важна роля за организирането на културния живот през Възраждането.

2. Ïîñî÷åòå âÿðíîòî ñúîòâåòñòâèå ìåæäó ñúáèòèå è ãîäèíà. 

3. Ðàçïîçíàéòå èñòîðè÷åñêèòå ëè÷íîñòè è ïîñî÷åòå êîé èçãðàæäà ìðåæà îò êîìèòåòè íà 
Âúòðåøíàòà ðåâîëþöèîííà îðãàíèçàöèÿ. 

4. Ïðîó÷åòå äîêóìåíòà è îòãîâîðåòå íà âúïðîñèòå.

„×ë. 1. Áúëãàðèÿ ñå ñúçäàâà â ñàìîñòîÿòåëíî òðèáóòàðíî êíÿæåñòâî ïîä âúðõîâíàòà âëàñò íà Í. Â. 
ñóëòàíà. Òî ùå èìà õðèñòèÿíñêî ïðàâèòåëñòâî è íàðîäíà âîéñêà (ìèëèöèÿ).
×ë. 7. Íà þã îò Áàëêàíà ñå îáðàçóâà åäíà ïðîâèíöèÿ, êîÿòî âçèìà èìåòî Èçòî÷íà Ðóìåëèÿ è îñòàâà 
ïîä ïðÿêàòà ïîëèòè÷åñêà è âîåííà âëàñò íà Í. Â. ñóëòàíà...”

Èç Áåðëèíñêè äîãîâîð
à) Êàêúâ å âèäúò íà äîêóìåíòà?

á) Êîãà å ñúçäàäåí äîêóìåíòúò?

â) Ñ êîå ñúáèòèå å ñâúðçàí äîêóìåíòúò?

ÊÀÊÂÎ ÍÀÓ×ÈÕÌÅ Â ÊÐÀß ÍÀ 7. ÊËÀÑ
ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎË

Ñúáèòèå Ãîäèíà

А) Написана е „История славянобългарска“. (1) 1870 г.

Б) Издаден е „Буквар с различни поучения“ от д-р Петър Берон. (2) 1876 г.

В) Учредена е Българската екзархия. (3) 1862 г.

Г) Избухва Априлското въстание. (4) 1762 г.

Д) Създадена е Първата българска легия. (5) 1824 г.
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5. Ïðîó÷åòå êàðòèòå è îòãîâîðåòå íà âúïðîñèòå.

а) Коя карта описва границите на България според Берлинския договор?
б) На коя карта бихте поставили заглавието „Съединена България (1885 г.)“?

6. Ïîñî÷åòå êîå ïîíÿòèå íà êîå îïðåäåëåíèå ñúîòâåòñòâà.

7. Ïðè êîé ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåë Áúëãàðèÿ îáÿâÿâà ñâîÿòà íåçàâèñèìîñò?

А) Стефан Стамболов
Б) Александър Малинов
В) Александър Стамболийски
Г) Кимон Георгиев

8. Áúëãàðèÿ å ïðîâúçãëàñåíà çà Íàðîäíà ðåïóáëèêà â ðåçóëòàò íà:

А) държавен преврат
Б) абдикацията на българския владетел
В) приемането на новата конституция
Г) проведен референдум

9. Ïîñî÷åòå â êîÿ îðãàíèçàöèÿ ÍÅ ÷ëåíóâà Áúëãàðèÿ ïðåç ïåðèîäà 1945 – 1989 ã.

А) Организацията на Варшавския договор
Б) Организацията на Северноатлантическия пакт (НАТО)
В) Организацията на обединените нации
Г) Съвета за икономическа взаимопомощ 

а) Конституция 1. Основен проблем пред българите, насочен към обединение 
на разкъсаното духовно и етническо единство, оформено през 
Възраждането

б) Български 
национален въпрос

2. Управление, подчинено на интересите на една личност или група 
от лица 

в) авторитарна 
власт

3. Основен закон на една държава

г) комунистически 
режим

4. Международна организация за военно сътрудничество, основана 
с договор от 4 април 1949 г.

д) НАТО 5. Политически режим, при който партията е слята с държавния 
апарат и управлява по тоталитарен начин. 
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ÈÑÒÎÐÈß ÍÀ ÑÐÅÄÍÎÂÅÊÎÂÍÀ ÅÂÐÎÏÀ

Âúïðîñ 1: (1 точка) – В
Âúïðîñ 2: (5 точки) – А – 4; Б – 1; В – 5; Г – 2; Д – 3
Âúïðîñ 3: (5 точки) – Княз Борис приема кръщение в 
Плиска (миниатюра от Манасиевата хроника). Изобра-
женията представят: (1) Съвременен вид на църквата 
„Св. София“; (2) Кан Крум побеждава император Ники-
фор I през 811 г. (Манасиевата хроника); (3) Княз Борис 
приема кръщение в Плиска (Манасиевата хроника); (4) 
Мадарския конник
Âúïðîñ 4: (1 точка) – отговор В
Âúïðîñ 5: (5 точки) – А – 2; Б – 3; В – 1; Г – 5; Д – 4
Âúïðîñ 6: (3 точки) – А – да увековечи подвига на бъл-
гарския цар; Б – 1230 г.; В – Битката при Клокотница
Âúïðîñ 7: (1 точка) – Б
Âúïðîñ 8: (1 точка) – Б
Âúïðîñ 9: (5 точки) – Културно наследство. Изображе-
нията представят: (1) Царевец, (2) Златната църква 
в Преслав, (3) Несебърска църква, (4) образите на севас-
тократор Калоян и съпругата му Десислава

Ïðèìåðíà ñê²ëà: от 1 до 7 точки – Допускам същест-
вени грешки; от 8 до 19 точки – Имам пропуски, но се 
справям добре; над 20 точки – Справям се отлично.

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅ

Âúïðîñ 1: (1 точка) – А
Âúïðîñ 2: (1 точка) – Б
Âúïðîñ 3: (2 точки) – В
Âúïðîñ 4: (1 точка) – А – Мостът на р. Бяла
Âúïðîñ 5: (4 точки) – Васил Левски, Иван Вазов, Райна 
Попгеоргиева, Неофит Рилски
Âúïðîñ 6: (3 точки) – А – 3; Б – 1; В – 2.
Âúïðîñ 7: (1 точка) – В
Âúïðîñ 8: (1 точка) – Г
Âúïðîñ 9: (2 точки) – Обща революция
Âúïðîñ 10: (6 точки) – А – Гюргево, Б – Копривщица, 
В – Козлодуй

Ïðèìåðíà ñê²ëà: от 1 до 8 точки – Допускам същест-
вени грешки; от 9 до 17 точки – Имам пропуски, но се 
справям добре; над 18 точки – Справям се отлично.

ÁÚËÃÀÐÈß ÎÒ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÄÎ ÊÐÀß ÍÀ ÂÒÎÐÀÒÀ 
ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ

Âúïðîñ 1: (1 точка) – Б
Âúïðîñ 2: (1 точка) – Б
Въпðîñ 3: (1 точка) – В

ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÂÚÏÐÎÑÈÒÅ ÇÀ 
ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎË

Âúïðîñ 4: (1 точка) – Б – „Мома от Калотинци“
Âúïðîñ 5: (4 точки) – княз Александър I, цар Фердинанд, 
цар Борис III, княз Александър Дондуков-Корсаков
Âúïðîñ 6: (3 точки) – А – 3; Б – 1; В – 2.
Âúïðîñ 7: (1 точка) – А
Âúïðîñ 8: (1 точка) – А
Âúïðîñ 9: (2 точки) – Обявяване на Независимостта на 
22 септември 1908 г.
Âúïðîñ 10: (6 точки) – А – Пловдив, Б – София, В – Тър-
ново

Ïðèìåðíà ñê²ëà: от 1 до 8 точки – Допускам същест-
вени грешки; от 9 до 16 точки – Имам пропуски, но се 
справям добре;  над 17 точки – Справям се отлично.

ÁÚËÃÀÐÈß ÑËÅÄ ÂÒÎÐÀÒÀ ÑÂÅÒÎÂÍÀ ÂÎÉÍÀ ÄÎ 1989 Ã.

Âúïðîñ 1: (1 точка) – В
Âúïðîñ 2: (1 точка) – В
Âúïðîñ 3: (4 точки) – Тодор Живков, Георги Димитров, 
Кимон Георгиев, Никола Петков
Âúïðîñ 4: (3 точки) – А – 2; Б – 3; В – 1. 
Âúïðîñ 5: (1 точка) – В
Âúïðîñ 6: (3 точки) – Програма на ОФ, 17.IX.1944 г.

Ïðèìåðíà ñê²ëà: от 1 до 4 точки – Допускам същест-
вени грешки; от 5 до 9 точки – Имам пропуски, но се 
справям добре;  над 10 точки – Справям се отлично.

ÊÀÊÂÎ ÍÀÓ×ÈÕÌÅ Â ÊÐÀß ÍÀ 7. ÊËÀÑ

Âúïðîñ 1: (1 точка) – В
Âúïðîñ 2: (5 точки) – А – 4; Б – 5; В – 1; Г – 2; Д – 3
Âúïðîñ 3: (5 точки) – В. Левски, Г. Раковски, Хр. Ботев 
и Л. Каравелов. Васил Левски изгражда мрежа от коми-
тети на ВРО.
Âúïðîñ 4: (3 точки) – А – Официален документ, договор 
между Великите сили; Б – юли, 1878 г.; В – краят на Рус-
ко-турската война, създаване на Княжество България и 
Източна Румелия
Âúïðîñ 5: (6 точки) – А – Карта 2, Б – Карта 1
Âúïðîñ 6: (3 точки) – А – 3, Б – 1, В – 2, Г – 5, Д – 4
Âúïðîñ 7: (1 точка) – Б
Âúïðîñ 8: (1 точка) – Г
Âúïðîñ 9: (1 точка) – Б

Ïðèìåðíà ñê²ëà: от 1 до 7 точки – Допускам същест-
вени грешки; от 8 до 19 точки – Имам пропуски, но се 
справям добре;  над 20 точки – Справям се отлично.
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