
144 години от Априлското 
въстание 



Подготовка на въстанието 
Според изработения от Гюргевския революционен комитет план 

българските земи са разделени на 5 революционни окръга: 
 

1.Търновски – главен апостол е Стефан 

Стамболов с помощници Христо 

Караминков, Иван Семерджиев и 

Георги Измирлиев; 

2.Сливенски – главен апостол 

е Иларион Драгостинов с 

помощници Стоил войвода и 

Георги Обретенов; 

3.Врачански – главен апостол е 

Стоян Заимов с помощници 

Никола Обретенов, Георги 

Апостолов и Никола Славков; 



4.Пловдивски – главен апостол е 

Панайот Волов с помощник Георги 

Бенковски, по-късно като 

помощници са привлечени Георги 

Икономов и Захари Стоянов; 

5.Софийски – на практика само е 

планиран, с апостоли Никола 

Обретенов и Никола Славков. 



Карта на петте революционни окръга, територията на  която избухва 

въстанието и пътя на българските чети 



Избухване на въстанието 

• На 20 април, под звъна на черковните 
камбани и гърмежа на пушките в 
Копривщица е обявено началото на 
въстанието. Каблешков изпратил в 
Панагюрище знаменитото „Кърваво писмо“. 
Писмото е пренесено от 19-годишния Георги 
Салчев, който изминал 5-часовия път от 
Копривщица до Панагюрище само за 2 часа. 
Точно преди Панагюрище, конят на 
преносителя на кървавото писмо издъхва от 
натоварването. Единствено в IV окръг под 
ръководството на Георги Бенковски била 
създадена постоянно действаща 
въстаническа милиция, контролираща 
подготовката за въстание. 



Четвърти революционен окръг 
 

• След обявяването на въстанието властта в 
Панагюрище била поверена на Военен съвет, 
още известен като Привременно правителство 
начело с Павел Бобеков. Окръгът бил 
разделен на 2 района . 

• Със своята конна „хвърковата чета“ 
Бенковски ръководел западния район, 
вдигайки на оръжие будните български села 
Мечка, Поибрене, Баня и др.  



• Априлското въстание не избухва едновременно в цялата страна и затова е 
обречено на неуспех, но въпреки това то представлява своеобразен връх на 

българското националноосвободително движение!  



Потушаване на въстанието 

• Подготовката на въстанието е 
осуетена от османските власти. 
Заловени са редица комитетски 
дейци. Нанесен е изпреварващ 

удар от османските войски 
в Горна Оряховица. Започва 

прехвърляне на войски 
от Шумен в Търново, 
от Одрин в Пловдив и 

Пазарджик, с цел потушаване на 
въстанието.  



• Срещу въстаниците в 
Средногорието е съсредоточена 10 
000 редовна армия с артилерия и 
около 3000 башибозук и черкези. 
Панагюрище е атакувано по всички 
правила на военното изкуство, 
защото Хафъз паша очаква сериозна 
съпротива от „Сърби“ и 
„Московци“. След погрома пашата 
заповядва да се избива населението 
и да се взема всичко ценно. Къщите 
са ограбени и запалени. 

• Лагерът на Еледжик е атакуван от 
софийската дивизия начело с Хасан 
паша в две колони. Защитниците и 
цивилното население там са избити. 

 

 



Ботевата чета е шпионирана още на територията на 
Румъния.  При слизането в Козлодуй на 17 май, чрез 

телеграма е заповядано да се отправят османски части 
от Видин и Русе, от Берковица и Ниш. прехвърлени са 

и войски от Шумен. На 25 май в Лом пристига и 
Фазлъ паша, като 2 османски дивизии се бият срещу 
200 четници. Ботевата чета остава неподкрепена от 

никого. 



Значение на Априлското въстание 

Жестокото потушаване на въстанието и 
отзвука на зверствата в Европа са повод за 
провеждане на Цариградската конференция. 
Решенията на Цариградската конференция са 
първото международно признание на правото 
на българите да имат своя държава в 
етническите си граници, очертани вече от 
борбата за църковна независимост.  

Така Априлското въстание, макар и военен 
провал, непосредствено води до най-големия 
политически успех на българската нация 
дотогава! 

• Участници в Цариградската 
конференцията (1876-77 

година) 
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Изготвили: Елена Сестримска, Мария Иванова и Ива 
Кисибирова от ІХ клас 

Класен ръководител: Черешка Неделина   

м.май 2020 година  

СУ “ Христо Ботев” гр .Септември  

 


