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Признаване на независимостта на България-СТР.58 

 
След падането на К. Стоилов от власт страната отново навлиза в период на политическа 

нестабилност и честа смяна на правителствата. В тези условия ясно се очертава 

водещата роля на монарха в управлението на страната. Започва т.нар. личен режим на 

княз Фердинанд. 

 

 

 

1.Второто управление на Стамболовата партия (1903 – 1908).  

 

      През май 1903 г. владетелят поверява за втори път управлението на страната на 

Народнолибералната партия, основана от Стефан Управлението на демократите (1908 – 

1911).Стамболов.  

     Отначало за премиер назначава генерал Рачо Петров, близък до двореца. Той управлява в  

традициите на Стамболовия режим. Отново започва ограничаване на опозицията и на 

гражданските свободи. Засилена е цензурата върху печата и намесата на администрацията в 

изборите. 

      Едновременно с това е ускорено икономическото развитие чрез умела стопанска 

политика. Българската армия е модернизирана и превъоръжена със съвременно френско и 

немско оръжие. 

      Положени са усилия и за социалното развитие, като е поставено началото на трудовото 

законодателство чрез закона за женския и детския труд и закона за работническите 

инспектори. 

      Новото правителство управлява в условията на международна изолация на страната след 

Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. То успява да я преодолее и да нормализира 

отношенията с Османската империя.  

      Сключени са изгодни търговски договори с повечето европейски държави. 

В края на 1906 г. управлението на народнолибералите изпада в криза под натиска на 

опозицията и на някои сериозни външнополитически неуспехи.  

      Княз Фердинанд налага оставка на правителството.  

Усилията за развитие са спъвани от васалното положение на княжеството към Портата. Тя 

често предизвиква неочаквани кризи и дестабилизира страната както външно-, така и 

вътрешнополитически. 

 

2. Управлението на демократите (1908 – 1911) - СТР.59 

 

 

ТАЗИ ТОЧКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ!!! 

 


