




Войната е обявена с манифест на 
руския цар Александър ІІ 
на 12 април 1877 година



Император 
Александър ІІ е 

един от най-
забележителните 
руски владетели



Руското общество и неговите най-светли умове 
посрещат обявяването на войната с удовлетворение 
и надежда.



На война!



Към руската армия е създадена 
българска войска, наречена опълчение.



Самарското знаме на българското 
опълчение



Под Самарското знаме!



През нощта на 15 юни 1877 година 
руските войски преминават Дунава



Под убийствен турски обстрел



Турската отбрана



Първият освободен български град е 
Свищов



Освободеният Никопол



Критичните моменти на войната

Плевен

Стара Загора

Шипченски проход



Сюлейман паша
срещу генерал Столетов



След чудеса от героизъм турците са 
отблъснати

О, Шипка!



Героите на войната!



Героите на войната – руси, българи, 
финландци, румънци…



Боевете за Плевен – решаващи за 
изхода на войната



В Плевен е обсадена армията на Осман 
паша – един от най-талантливите турски 

генерали



Турската съпротива е яростна…



Руският цар със свитата си при 
Плевен



Княз Александър Батенберг като 
офицер от руската армия



Генерал Ямадзава – японец, 
участник в боевете за Плевен



Баронеса 
Юлия Вревская

като медицинска 
сестра



След няколко месечна обсада – Осман паша е 
принуден да капитулира през декември 1877 

година - предава сабята си



След падането на Плевен, руските 
войски преминават в тотално 

настъпление, но идва зимата…



Зимното прехвърляне на Балкана е 
истински подвиг!



Хиляди руски войници умират от 
премръзване



Балканът е преодолян



Изненадани и объркани, турците 
отстъпват в паническо бягство към 

Цариград



Освободена София



Здравствуйте, братушки!



Генерал Гурко е един от големите 
герои на войната



Прославените генерали –
Столетов и Радецки



Белият генерал - Скобелев



Генерал Гурко през Балкана



България ликува! 
Видин, Бургас, София



В края на зимата Османската империя е 
пред военен разгром.

Руските войски са пред Одрин



Руската армия стига до Сан Стефано, на 20 км от 
Цариград. Там на 3 март 1878 г. е подписан мирният 

договор, който слага край на войната.



Българската държава е възстановена след 
петвековно прекъсване. 

Санстефанска България е нашият национален идеал!



За свободата на България загиват 
над 70 хиляди руски, украински, 
финландски и румънски воини.
Българските жертви възлизат на 

около 30 хиляди души.



Признателна България помни!



ТРЕТИ МАРТ 

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

НА БЪЛГАРИЯ



ЧЕСТИТ         ПРАЗНИК!
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