
3. клас

ЧОВЕКЪТ И 

ОБЩЕСТВОТО

България – от 

създаването – до 

освобождението

ОБОБЩЕНИЕ



- 1000г. преди Христос 

(пр.Хр.) или (пр.н.е)

• Траките са първите 

известни жители по 
съвременните българските 
земи.
• Живеели на племена- одриси, 
беси, серди и др.
• Имали бързи, красиви коне.
• Изкусно обработвали 
металите. Ювелирно изкуство.

• Вярвали във Великата богиня 
майка и нейния син - бог Слънце, 
а също и в Тракийския конник.

• За около 300г. 
създали 
Одриското царство, 
но били покорени от 
Римската империя.



1г. след Христос (сл. Хр.) или (от н.е)
• Раждане на Иисус Христос.
• Начало на съвременното летоброене.



500-600г. (6-7в.)

• В земите на юг от р. Дунав се 

славяните. 

• Те били земеделски народ.
• Почитали много богове. Главният им 
бог бил Перун.
• Живеели на племена, начело с князе.

заселили



600г. (7в.)

• Стара Велика България на кан/хан Кубрат се 

намирала на североизток от Черно море.
• Древните българи отглеждали коне и били изкусни 
майстори и храбри воини.
• Върховен бог бил Тангра.
• Имали изключително точен календар.



681г. (7в.)

• Хан Аспарух
основава българската държава през 681г.
• Обединява прабългари и славяни.
• Разгромява византийците при Онгъла.

• Основава 
столицата Плиска.
• Знаме – конска 
опашка

• Основна войска 
конница
• Основно оръжие –
копие
• Живеели в юрти.



705г. 8 в.

Хан Тервел –
• Спасителят на 
Европа от арабското 
нашествие.
• Получава титлата 
„Кесар“ от 
византийския 
император Юстиниан.



811г. (9в.)

Хан Крум разширява границите на България.

• Създава първите писани закони, еднакви за славяни 
и за българи.
• 811г. разгромява византийците край Върбишкия 
проход.
• Според легендата, от главата на победения 
император е направена чаша за владетеля Крум, 
обкована със сребро. По този начин, според 
прабългарските вярвания, той си присвоявал орендата 
(силата) на убития враг.
• Приобщава крепостта Сердика (днешна София).



814г. (9 в.)

• Хан Омуртаг сключва 30 годишен мир с Византия.
• Разделя България на области.
• Строи крепости, дворци.
• Оставя много надписи по каменни колони и 
стълбове, които описват делата му.



• Княз Борис Първи - Михаил 
• Покръства българите през 865г.

• С покръстването сплотява народа и издига авторитета 
на България.
• Създава самостоятелна българска църква през 870г.
• Приема учениците на Кирил и Методий - Климент, 
Наум и Ангеларий.
• Създава книжовни школи в Охрид ( Климент) и 
Преслав (Наум).

864-865г. (9в.)



917г. (10в.)

• При Цар Симеон Велики
България  се простира между 
три морета.
• Златен век на българската 
книжнина и култура.
• 917г. при р. Ахелой разбива 
многочислена византийска 
армия.

Отличен стратег и пълководец.
• Приема титлата цар.
• Премества столицата в 
Преслав.
• В Преславската школа е 
създадена Кирилицата.
• Образован в Магнаурската 
школа.
•Получива прозвището 
«полугрък», заради 
високата си образованост.
• Блестящ дипломат.



• Цар Петър сключва 40-годишен мир с Византия.

• Византия признава царската му титла и титлата на българския 
църковен глава – Патриарх.
• Раздори в държавата.
• Появява се богомилството. Те проповядват равенство и че 
богатството е зло, но са обявени за еретици (хора, които са се 
отклонили от християнството).
• По това време живее и св. Йоан Рилски.

927г. (10 в.)



1014г. (11в)
• Цар Самуил води многократни битки с византийците за защита 

на българските земи.
• Премества столицата в Охрид.
• 1014г. в битката при с. Ключ са пленени и ослепени 15 000 
български войни.



• Край на Първото българско царство
• България под византийска власт (167 години)

1018- 1185

(11-12в.)



1185г. (12в.)

• Начало на Второто българско царство.

• Братята Асен и Петър от рода Асеневци вдигат 

въстание в църквата "Св. Димитър«.
• За нова столица е обявено Търново.
• Победа при крепостта Ловеч.
• Разгром на византийската войска в Тревненския проход.
• И двамата царе са убити при заговор.



• 1205г. край Одрин 
разгромява кръстоносците 
и пленява латинския 
император Балдуин.
• Опитен политик.
• Отличен стратег и 

пълководец.
• Брилянтен дипломат.
• Убит от заговорници.

1205г. (13в.)

• Цар Калоян отвоюва всички 

български земи от Византия.
• Папата му дава титлата 
«крал» и признава 
съществуването на Българската 
държава.



1230г. (13в.)

• Йоан-Асен Втори разширява границите на България на три 
морета чрез преговори и войни.
• 1230г. разгромява император Теодор Комнин при с. Клокотница,
който искал да възстанови Византия. 
• Развива занаятите и търговията.
• Сече първите монети.
• Грижи се за църквата и културата.
• Признаване на българската патриаршия.



1331г. (14в.)

• По времето на Йоан - Александър, България стеснява границите 
си, но е една от най-влиятелните сред съседите си.
• Държавата е разпокъсана от вътрешни конфликти и от алчността 
на болярите.
• Подем на Търновската книжовна и художествена школа - Втори 
златен век.
• Разделя държавата между синовете си.
• Османските турци се появяват на Балканския полуостров.



1396г. (14в.)

• Край на Второто българско царство.
• България е разделена на три царства - Търновско на Йоан 
Шишман, Видинско на Йоан Срацимир и Добруджанското 
деспотство на болярина Добротица.
• Йоан Шишман се признава за васал на султана.
• 1393г. пада Търновското царство. Защитата води Патриарх 
Евтимий.
• 1396г. пада и Видинското царство.



Владетели от Първото и Второто българско царство



1393- 1878г (14-19в.)

• България под турска власт (485 години).
• Българите загубват правата си и са наричани "рая".
• Нямат право да строят високи църкви, да носят скъпи дрехи, да 
притежават оръжия.
• Трябвало да плащат високи данъци, като най- тежкият е
еничарският (насилствено отнемане на момчетата от семействата 
им, променяли религията им и ги обучавали за армията).
• Били вдигнати няколко неуспешни въстания.
• Сформират се хайдушки дружини.
• Турците били много жестоки. Влизали в къщите и взимали това, 
което искат. Измъчвали и убивали тези, които им се 
противопоставяли.



1762г. (18в.)

• Животът постепенно се променя. Българите започват да 
строят красиви къщи и да носят европейски дрехи.
• Занаятчиите отварят работилници и се сдружават в еснафи.
• Развива се търговията. Българските търговци продават 
стоките си в пределите на империята и в Европа.

• 1762г. Отец Паисий Хилендарски завършва книгата си -
"История славянобългарская" в Зографския манастир.

• Пръв преписва историята Софроний Врачански - духовник 
и учител от Котел.

Начало на Възраждане



• Ново българско училище.
• С развитието на обществото започва да се усеща нуждата от 
повече светски знания.
• Килийните училища към манастирите дават само елементарни 
знания.
• Васил Априлов открива първото светско училище в Габрово. 
Там се изучават четене, писане, аритметика, чужди езици, 
природознание и география.
• Петър Берон написва първия български буквар - "Рибният 
буквар«.
• За 40 години са построени 1500 български училища. Българите 
сами строят сградите и издържат училищата
• Появяват се читалища и библиотеки.

Възраждане 19в.



• Към организирана борба 
за освобождение
• С развитието на 
просветата се заражда и 
жаждата за свобода.
• Пръв съставя план за 
освобождение на 
България Георги Раковски.

• 1862г. е свикана Първата българска легия в Белград. Отзоват се над 600 
доброволци.
• Раковски умира в Румъния, без да дочака свободата.
• През 1868г. последователите му свикват Втора българска легия. По-
късно тя е разпусната, но ядрото ѝ се включва в четата на Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа.

• Той предвижда един 
отряд от хиляда добре 
обучени бойци да 
премине в България от 
съседните страни и да 
вдигне на въстание 
целия народ.

1862г. (19в.) Възраждане



• Васил Левски - Апостол на свободата
• Роден е в гр. Карлово.
• Истинското му име е Васил Иванов 
Кунчев.
• На 14 г. остава без баща, но заедно с 
майка си се грижил за семейството.
• По настояване на чичо си става 
монах.
• Участва е и в двете български легии.
• Живее в чужбина и се е среща и 
обсъжда идеи с другите български 
революционери.
• Убеден е, че свободата може да се 
случи само с добра организация вътре 
в България.
• Три години обикаля в страната и 
организира революционни комитети. 
Успява да организира 400 комитета в 
градове и села.
• В разгара на подготовката той е 
заловен и осъден на смърт. Обесен 
край София.

1837- 1873г. (19в.)



1876г. (19в.)

Априлско 

въстание



• В Румъния е създаден Гюргевският комитет. Апостолите се заемат 
да възстановят мрежата от комитети създадени от Левски и да 
организират въстание.
• България е разделена на четири революционни окръга.
• На събрание в местността Оборище решават въстанието да 
избухне на 1. май.
• Датата е издадена на турските власти и затова въстанието избухва 
по-рано - на 20 април 1876г. първо в Копривщица.
• Панагюрище и Средногорието са вдигнати от "Хвърковатата чета" 
на Георги Бенковски.
• Въстават също и западните Родопи, където впоследствие 
въстанието е потушено с голяма жестокост.

• Жертвите на въстанието са над 30 000 души и над 200 селища са 
опожарени.
• Въстанието е неуспешно, защото избухва по-рано от 
предвиденото, а и българите нямат добри оръжия, но постига 
друга цел - показва на света жаждата за свобода на българите.

Априлско въстание1876г. (19в.)



• На 20 май 1876г. Христо Ботев заедно с четата си 
превзема кораба "Радецки" и пресича р. Дунав, за да 
помогне на въстаниците. Разбити са във 
Врачанския балкан и повечето четници заедно с 
войводата си загиват.

1848-1876г. (19в.)



1877-1878г. (19в.)

Българско Опълчение
Руско-Турска война

3. Март 1878г.



• Европа изразяват съчувствие към българите чрез организиране на 
протести, статии в пресата, изпращане на помощи.
• Европейските дипломати отправят апел към султана да даде 
самостоятелност на българите, но той отказва.
• Русия обявява война на Османската империя.
• Над 10 000 българи се записват доброволци към Руската армия. 
Образуват бойна част наречена Българско опълчение. Около 3 500 от тях 
загиват.
• Опълченците получават собствено знаме - Самарското знаме.
• Предният отряд на Руската армия, заедно с опълченците пресичат Стара 
Планина.
• Водят се тежки битки за Нова и Стара Загора.
• Руската армия трябва да се оттегли отново към планината. На връх 
Шипка се водят едни от най-драматичните боеве.
• Там 7000 опълченци трябва да спрат 30 000 турска армия.
• В най-критичния момент пристига подкрепление и битката е спечелена.
• Декември месец приключва и обсадата на Плевен.
• Руската армия пресича Стара планина през тежките зимни месеци. 
Тогава загиват много войници.
• През януари е освободена София.
• После Пловдив и Руската армия стига до Одрин.
• На 3 март 1878 в Сан Стефано е подписан мирен договор, който описва 
границите на автономна България.
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