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България в Балканските войни за национално обединение-стр.64 
 

     Опитите на българите за постигане на национално обединение не дават резултат. Остава 

военният път за неговото осъществяване. Съседните държави също имат териториални 

претенции към Портата, които често се застъпват, особено по отношение на Македония 

 

1.Създаване на Балканския съюз.  
 

      Войните между балканските държави и империята през ХІХ в. винаги завършват за около 

две седмици с османска победа. Затова създаването на балкански военен съюз е повече от 

необходимо. В тази посока работят и Великите сили, като всяка от тях се надява да го 

привлече на своя страна в наближаващата голяма война. 

      С помощта на Русия през февруари 1912 г. е сключен таен българо-сръбски договор, който 

предвижда общи военни действия против султана и разпределение на европейските му 

владения.  

      През май 1912 г. е подписан българо-гръцки договор, който не включва никакви 

териториални споразумения. През август към съюза е привлечена и Черна гора.  

     Така е създаден Балканският съюз. Той създава възможност за победа над Портата и за 

довършване на националното обединение 

 

2.Първа балканска война. 
 

      Войната е обявена на 5 октомври 1912 г. , българската армия изнася основната  тежест,  

като се бие на три фронта: в Източна Тракия срещу Одрин и Цариград, в Македония срещу  

Солун и в Западна Тракия. 

     Българските войници проявяват изключителен героизъм, като до края на месеца пробиват 

две османски отбранителни линии, превземат Лозенград, обсаждат Одрин и влизат в Солун. 

     В началото на ноември българската армия се изправя пред последната османска 

отбранителна линия при Чаталджа, само на 40 километра от Цариград. 

     Хиляди български доброволци от Македония и Одринско също се стичат под бойните 

знамена в помощ на родината и за освобождение на родните си места.  

     Под натиска на Великите сили е сключено примирие и започват преговори за мир в 

Лондон. На 13 март 1913 г. след половингодишна обсада пада Одрин. За първи път в 

световната военна практика се използва авиацията . Османската империя е разгромена отново 

и приема Лондонския мир на 16 май 1913 г. Тя отстъпва всичките си европейски земи.  

 

3. Втора балканска война. – стр.65 

 

ТАЗИ ТОЧКА ОТ УРОКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ!!! 


