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Съединението и неговата защита – стр.52 

 
1. Подготовка и обявяване на Съединението. 

  

   Борбата на българите срещу несправедливите решения на Берлинския конгрес се  

води с всички възможни средства. В началото на 1885 г. Пловдивският комитет, основан от 

Захарий Стоянов, се обявява за Български таен централен революционен комитет (БТЦРК).    

Решено е да се действа за съединението на Княжеството с Източна Румелия. 

    Основна роля се предвижда за армията, а въоръжените чети ще  съдействат. 

През нощта на 5 срещу 6 септември 1885 г. части на румелийската войска, водени от майор 

Данаил Николаев , арестуват главния управител Гаврил Кръстевич и обявяват Съединението.  

    На 9 септември княз Александър пристига в Пловдив и поема контрола над Южна 

България. Акцията преминава неочаквано лесно поради общия ентусиазъм и подкрепа на 

населението от двете страни на Балкана. 

    Месец по-късно в Цариград започват заседанията на поредната конференция, която търси 

изход от кризата. 

 

2.Сръбско-българската война и признаване на Съединението.  

 

   Сърбия и Гърция подкрепят Турция и настояват Съединението да бъде унищожено чрез 

сила. Особено опасна е реакцията на Белград, който разчита на тайния си съюз с Виена. 

    На 2 ноември 1885 г. сръбският крал Милан обявява война на България. Той разчита на 

бърза и лесна победа,защото българските войски са на турската граница и София е оставена 

без защита. За три дена сръбските войски достигат Сливница. 

    В тридневни отчаяни боеве между 5 и 7 ноември тяхното настъпление е спряно. Сръбската 

армия е разгромена и започва панически да отстъпва към границата.  

    При Видин сръбската обсада среща решителна съпротива от българските военни части и не 

успява да превземе града. Изправена пред пълен разгром, Сърбия е принудена да се обърне 

към Австро-Унгария и да иска мир.  

   След едномесечни преговори на 19.02. 1886 г. в Букурещ е подписан договорът за мир.  

    Българската победа води до подновяване на заседанията на Цариградската конференция.   

Всички са убедени, че няма връщане назад и Съединението трябва да бъде узаконено. С 

помощта на Великобритания на 24 март 1886 г. в Цариград е подписан Топханенският акт. С 

него княз Александър е назначен за главен управител на Източна Румелия. 

    Княжеството поема финансовия дълг на Източна Румелия към Османската империя. Така 

Великите сили и султанът признават присъединяването на Южна България към Княжеството. 

    Съединението е един от най-големите успехи на българите през ХІХ в. Чрез него 

българската държава увеличава значително земите и населението си. 

    Направена е първа решителна крачка към национално обединение. 

 

Да се препише текста от  „Извори“ на стр.53 

върху този лист или в тетрадката!!! 


