
История и цивилизации – 6 клас 31.03.2020г. 

Уважаеми ученици, започва се период на импровизирано преподаване на нов учебен 

материал. 

За тази цел се иска от вас следното: –да четете поставените от мен - план, кратко разработен  

урок /които ще препишете в отделни листи/ и да отговорите на зададените въпроси. 

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

снимки,от това какво сте писали на отделни листове! 

 

Темата за Вторник е :           Възстановяване и укрепване на българската държава при   

първите Асеневци 

1. Въстанието на Асеневци-през 1185г. в Търново братята Асеневци вдигат голямо 

въстание и след две години Византия е принудена да подпише мирен договор,тоест да 

признае създаването на новата българска държава,  

 Асен и Петър са убити от заговорници и на трона идва третия брат Калоян. 

2.  Управлението на цар Калоян-той води изключително активна и успешна  външна 

политика,както срещу Византия за освобождението на българските земи ,така и за 

международно признание на българскат държава. 

След приговори с римския папа, Калоян е признат за владетел на България и българ-

ската църква остава независима. 

През 1204 г. Константинопол е превзет от рицарите от 4 –ти кръстоносен поход, които 

имати претенции към българските земи, Калоян се опитва да реши проблемите чрез 

преговори ,но рицарите отказват и започва война. 

При Одрин на 14.04. 1205г. цар Калоян разгромява рицарите и пленява техния 

император Балдуин Фландърски. 

Но при град Солун през 1207г. цар Калоян е убит от заговорници. 

/През 1972г. в църквата „Св.Четиридесет мъченици”е открит гроб с много златни и 

сребърни предмети ,като най-интересен е огромния пръстен с името на Калоян/. 

 
 

На трона идва цар Борил-той води неуспешна външна политика и известен е най-вече с  

гоненията срещу „богомилите”-учение насочено против църквата. 

 



3. Могъщество на  българската държава при управлението на цар Иван Асен II - той 

води изключително успешна върешна и външна политика и прави България една от 

най-силните държави в Европа. 

През 1230г. цар Иван Асен II разгромява армията на епирския владетел Теодор Комнин 

и разширява българската държава на три морета:  Черно,Егейско и Адриатическо. 

Българската църква отново става патриаршия. 

 

Да се прочете и препише -  Надпис от църквата „Св.40 мъченици” 

от”Средновековните текстове разказват” на стр.73. 

 

При  цар Иван Асен II Търново става голям и богат град. 

 

Да се разгледа фиг.3 на стр.73  и  опишете географското положение на Търново. 

 

В България се развиват занаятите и търговията - известни са международни тъговски 

договори по това време/ Дубровнишката грамота-1230г./ 

 

Секат се златни монети. Построен е военен и търговски флот. 

 
 

Цар Иван Асен II щедро дарява имоти на различни манастири.  

 

Потърсете в Интернет и напишете за Ватопедската грамота. 

 

Отговорете на следният въпрос: Кои са основните военни, политически и 

стопански постижения на цар Иван Асен II? 

 

Приятна работа ! 

 


