
3 МАРТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА 

БЪЛГАРИЯ



•През 1396 година България пада под 
османска власт.Това е тежък период за 
народа ни.Българите са подложени на 
унижение и унищожение.



• Най-жесток е кръвният 
данък при който от някои 
семейства се вземат мъжки 
рожби и се обучават за 
еничари-войници без 
родина и семейство.Те и 
османската армия 
безмилостно изпълняват 
решенията на османската 
власт.



Нашите герои



• Васил Левски е български 
революционер, идеолог и 
организатор 
на българската национална

революция, национален герой. 
Основател е на Вътрешната 
революционна 
организация (ВРО) и 
на Българския революционен 
централен комитет (БРЦК). 
Известен е и като Апостола на 
свободата заради 
организирането и 
разработването на стратегията за 
освобождаване на България 
от османско иго. 



• Христо Ботьов Петков
е български национален 
герой,революционер, поет и пуб
лицист, роден на 6 януари 1848 г. 
(стар стил — 25 декември 1847) в 
град Калофер в семейството на 
учителя, книжовник и обществен 
деец, даскал Ботьо Петков (1815-
1869) и Иванка Ботева (1823-
1911). 



• Георги Бенковски е роден 
в Копривщица на 21 
септември 1843 г. Има две 
сестри — Куна и Василя. Има 
тежко детство, баща му Грую 
Хлътев, дребен и почтен 
търговец, умира през 1848 и 
това принуждава Гаорги да учи 
само до 3-ти клас в Основното 
Копривщенско училище, а след 
това майка му го дава да учи 
занаят — терзийство. След 
време става абаджийски 
чирак, после се отделя от 
майстора си и сам се залавя с 
търговия. 



• Георги Стойков Раковски е 
български революционер и 
възрожденец. Раковски е 
основоположник на 
организираната 
националнореволюциона 
борба за освобождаването 
на България, 
революционен демократ, пу
блицист, журналист, истори
к и етнограф. 



• Панайот Вичев Волов е деец на 
националреволюционното 
движение с псевдоним Петър 
Ванков. Той е сред инициаторите, 
учредителите и главните дейци 
на Гюргевския революционен 
комитет и на Априлското въстание 
(1876). Панайот Волов е роден 
през 1850 или 1851 г. в 
град Шумен в занаятчийско 
семейство. Завършва Шуменското 
класно училище при Добри 
Войников. С материалната 
подкрепа на богатия си сродник 
Маринчо Бенли продължава 
обучението си в 
Букурещ, Болград, Одеса(1869-
1873). 



• Стефан Николов Стамболов е 
бележит български държавник 
, революционер, политик, поет и жур
налист. Той взима активно участие 
в Старозагорското 
въстание през 1875 и Априлското 
въстание през 1876.

• След Освобождението на България е 
един от активните дейци 
на Либералната партия. Действията 
му по време на Съединението и 
кризата след преврата от 1886 се 
оказват решаващи за 
стабилизирането на страната и 
откъсването ѝ от зависимостта 
от Русия.



• Мила Родино,

• ти си земен рай.

• Твойта хубост,

• твойта прелест,

• ах, те нямат край
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Честит 

3 март

БЪЛГАРИ



КРАЙ


