
История и цивилизации – 6 клас 03.04.2020г. 

Уважаеми ученици, искам от вас следното:  Да четете поставените от мен – план, 

кратко разработен  урок /които ще препишете в тетрадките си / и да отговорите на въпросите.  

Ще ви се обаждам от личния си телефон, на който имам Viber /вайбър/ и вие ще ми пращате 

снимки, от това какво сте писали в тетрадките или по електронната поща!  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Петък :  Този план да се препише в тетрадките!!! 

България в навечерието на османското нашествие 

1. Българската държава при наследниците на цар Иван Асен II - след неговата смърт през 

1241г. в българските  земи нахлуват татарите /те идват от дълбините на Азия и завладяват 

огромни територии/ и опустошават всичко пред себе си, царството е принудено да плаща 

данък на татарите. На трона се изреждат няколко малолетни владетели. За да се защити, 

българското население през  1277г. вдига голямо въстание начело с Ивайло.  

Той успял да победи татарите и се насочил към Търново. Изпратената царска войска била 

разбита и цар Константин Асен бил убит. Влизайки в Търново, Ивайло се провъзгласява за цар. 

Той е единственият  селски цар в средновековна Европа!!! 

 Неговото управление е само в сражения срещу татари, византийци и вътрешните врагове. В 

крайна сметка той бил принуден да бяга при татарите, където бил убит през 1280г. 

България се освобождава от татарите едва през 1300г. при цар Теодор Светослав. Но в 

държавата има дълбока стопанска криза и тя е много слаба. Много боляри се стремят към 

независимост. Има опасност царството да се разпадне на отделни държавици. 

2. Управление на цар Иван Александър –/ виж на стр.74, Фиг.2/ той се качва на престола през 

1331г. и управлявайки 40 години, успял да стабилизира държавата. Той воюва успешно срещу 

Византия  /битката при Русокастро 1332г./. В средата на  XIV в. в нашите земи нахлуват 

османските турци /те идват от Средна Азия и създават своя държава  граничеща с Византия/ . 

Цар Иван Александър опитал да създаде съюз с другите балкански владетели срещу турците,  

но не успял. Силна съпротива на турците оказало населението в граничните райони.  

Цар Иван Александър извършил голяма и съдбоносна грешка , като допуснал  царството да се 

раздели на три части -  Видинско царство, Търновско царство и Източните земи начело с деспот 

/висша болярска титла/  Добротица.  

Отделно в Македония и Родопите управлявали независими владетели - малко преди смъртта 

на цар Иван Александър българските земи били напълно разпокъсани и слаби пред 

надвисналата опасност от османско завоевание. 

Да се препише в тетрадките текста от ”Да  знаем повече”-стр.75 долу !!! 

Приятна работа!!! 


