
 

 

 

  

Денят на Освобождението на България от османско робство. Трети март е 

националният празник на България от 1991 г. На този ден е подписан 

Санстефанският мирен договор за прекратяването на Руско-турската война от 

1877 – 1878 г., който ознаменува Освобождението на България. Договорът е 

подписан на 3 март (19 февруари по стар стил) през 1878 г.  

Не толкова известни, но 
любопитни факти около 

Освобождението на България: 

Трети март се празнува като Ден 

на Освобождението на България 

от турско владичество от 1888 г. 

Еднократно като официален 

празник е отбелязан през 1978 г. 

по повод 100-годишнината от 

Освобождението. 



 

  

Априлското въстание от 1876 година, което избухва 

преждевременно на 20 април по стар стил в 

Копривщица, и е организирано от Гюргевския 

революционен комитет, е потушено с големи 

жестокости. Въпреки че е неуспешно, то представлява 

своеобразен връх на българското 

националноосвободително движение. Въстанието, 

макар и незавършило с военен успех, постига друга своя 

основна цел – по  литическата, тъй като народният бунт 

за независимост намира силен отзвук в Западна Европа 

и Русия и доказва на европейските народи, че българите 

копнеят за свобода и са готови да се борят за нея с 

цената на живота си. 

Генерал-майор Михаил 

Скобелев (1843-1882) е 

сред най-популярните 

герои на Руско-турската 

освободителна война. 

През март 1877 г. е 

привлечен на 

разпореждане на 

главнокомандващия на 

Дунавската армия 

великия княз Николай 

Николаевич.  

Включва се активно в 

битката за Плевен, 

когато си спечелва и 

прозвището Белия 

генерал. Ръководените 

от него части 

допринасят съществено 

за успешната обсада на 

Плевен, в боевете при 

Шипка-Шейново, както 

и за устремното 

настъпление към Одрин 

и Цариград. 

 

Генерал-майор  

Михаил Скобелев 



 

  

Решенията на свикания в Берлин международен 

конгрес се вземат шестте велики сили: Англия, 

Германия, Австро-Унгария, Италия, Русия и 

Франция. Както е известно, заседанията се 

ръководят от германския канцлер Ото фон Бисмарк. 

Интересно е да се отбележи, че екзарх Антим 

(свален от поста си и заточен в Мала Азия по 

решение на Високата порта още на 14 април 1877 г.) 

още преди началото на конгреса отправя молба към 

руското правителство за изпращане в Берлин и на 

български делегат, но лично канцлерът княз 

Горчаков отхвърля тази молба, поради което в 

германската столица има представители на Румъния, 

Гърция, Черна гора и Сърбия. Така България остава 

без представител на този съдбоносен конгрес. 



 

 

 

 

  И малко встрани от темата, 

но надявам се любопитно. 

Освен паметна дата от 

българската история, трети 

март е и важен ден за 

световния футбол - тогава е 

въведена като правило 

дузпата. Измислил я 

ирландецът Уилям Маккръм – 

бизнесмен и вратар на местен 

отбор. В началото дузпата 

била наречена "ирландска 

измишльотина" или 

"вратарска глупост". Въпреки 

това, по-късно самите 

британци се убеждават, че в 

правилото има смисъл и на 

трети март 1891 г. дузпата е 

била въведена официално в 

правилата на играта. 

Изготвено от: Елена Хикова, VIIв клас, ОУ „Добри Чинтулов“ гр. Варна 

Но нека запомним датата 3 март с великия 

исторически български празник, а не с 

футбола. Бъдете горди с това, че сте българи и 

научете заинтригуващата ни и богата история! 


