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  А) населението се 

удвоява 

 

  Б) щатите се 

увеличават на 24 

 

 Б) Войната с 

Мексико (1846-1848 

г) 



 Покупката на Луизиана е сделка 

между САЩ и Френската република по 

придобиване на територията на 

колонията Френска Луизиана (828 800 mi² или 2 

147 000 km²), сключена през 1803 г. 

 САЩ плащат 60 милиона френски франка (11 

250 000 долара) и опрощават дългове на 

стойност 18 милиона франка (3 750 000 долара), 

с което общата сума на придобиването възлиза 

на 15 милиона долара. 

 





 Мексиканско-американската война е военен конфликт 
между САЩ и Мексико, започнал през 1846 и завършил 
през 1848 година. В Мексико я 
наричат Северноамериканската интервенция. 

 Войната е резултат от претенциите на Мексико 
към щата Тексас, след като САЩ присъединяват Тексас. 
Мексико отказват да признаят този щат и заявяват 
намерението си да си го върнат обратно, считайки го за 
своя законна провинция. 

 



 А) Северът—индустрия, 

настоява за пътища към 

Атлантика, доминира 

Републиканската партия 

 Б) Югът—

робовладелско 

земеделие, иска пътища 

по Мисисипи, доминира 

Демократическата 

партия 

 В) Западът – не много 

населен, в процес на 

“покоряване” 







 А) началото—7 южни щати се 
отцепват и създават Конфедерация 
на американските щати 
                Б) действията на Севера 
                - законът за 
хоумстедите (1862) - раздава се 
държавна земя срещу изгодни 
условия 
                - 1863—“Прокламация 
за освобождаването на робите“ 
                - победа за Севера в 
битката при Гетисбърг (1863) 
                - армията на Юга 
капитулира (1865) 
                В) последици от победата 
на Севера 
                - премахва се 
робовладението 
                - осигурява 
превъзходство на индустриалния 
капитализъм 
                - стабилизира се 
американската нация 



 На 20 декември 1860 година, след 
победата на Линкълн на 
президентските избори, Южна 
Каролина става първият щат, 
който напуска Съединените щати. 
През следващите шест седмици, 
преди новия президент да встъпи 
в длъжност, Мисисипи (9 януари 
1861), Флорида (10 
януари), Алабама (11 
януари), Джорджия (19 
януари), Луизиана (26 януари) 
и Тексас (1 февруари) също се 
отделят от федерацията. 

 На 4 февруари 1861 година 
седемте щата създават общо 
правителство под 
името Конфедеративни 
американски щати. 

 





 Бойните действия започват на 12 април 1861 г. със сражението за форт Съмтър в 
залива Чарлстън, След 34-часов обстрел, фортът е принуден да се предаде. В отговор 
на това, Линкълн обявява, че южните щати са в състояние на метеж, провъзгласява 
морска блокада на крайбрежието им, призовава в армията доброволци, а по-късно 
въвежда и военна повинност. 

 Отначало преимуществото е на страната на Юга. Още преди встъпването в длъжност 
на Линкълн, тук са складирани много оръжия и боеприпаси, организирано е 
превземането на федералните арсенали и складове. Тук са разположени най-
боеспособните части, които се попълват със стотици офицери, напуснали федералната 
армия, в това число Томас Джаксън, Дж. Джонстън, Робърт Лий,и др. Основната цел на 
северняците във войната е да запазят съхранението на Съюза и целостта на страната, 
на южняците – признаването на независимостта и суверенитета на Конфедерацията. 
Стратегическите замисли на страните са сходни: настъпление към столицата на 
противника и разделянето на територията му. 

 Първото сериозно сражение се състои във Вирджиния, при железопътната станция 
Манасас на 21 юли 1861 г., когато лошо обучената войска на северняците, преминава 
ручея Бул Рън, и атакува южняците, но е принудена да започне отстъпление, 
преминало в бягство. Към есента, на източния театър на военните действия Съюзът 
разполага добре въоръжена армия, под ръководството на генерал Дж. Макклелън, 
който от 1 ноември е издигнат за главнокомандващ на всички армии. Макклелън се 
оказва бездарен военачалник, често избягващ активните действия. На 21 октомври, 
частите му са разбити край Болс Блъф, недалече от американската столица. Доста по-
успешно е осъществяването на блокадата на морското крайбрежие на Конфедерацията. 
 



БИТКАТА ПРИ ФРЕДЕРИКСБЪРГ, 
13 ДЕКЕМВРИ 1862 Г. 

БИТКАТА ПРИ АНТИЕТАМ, 
17 СЕПТЕМВРИ 1862 Г. 



 На 30 декември 1862 г., Линкълн 

подписва Прокламацията за освобождение на робите. 

За свободни се обявяват робите във враждебните на 

Съюза щати. Пътят за робството в „свободните земи“ 

на Запада е затворен с приетия през май 1862 г. Закон 

за земята (известен като Homestead act), предоставящ 

на всяко американско семейство възможността да 

получи поземлен участък до 160 акра. 

 В очите на Европа, прокламацията кардинално изменя 

характера и целта на войната: от този момент борбата 

се води не за единството на Съюза, а за отмяна на 

робството. До прокламацията някои европейски 

страни са недоволни от действията на Севера, най-

вече поради блокадата на пристанищата на южните 

щати, която парализира търговията на Юга с Европа. 

Например в Англия, поради намаляването на потока 

от американски памук, е разорена текстилната 

промишленост и стотици хиляди души остават без 

работа. Англия и Франция се подготвят официално да 

признаят Конфедерацията за независима. 

 



 През януари 1863 г. за командващ на федералната армия е 

назначен Джоузеф Хукър. Той възобновява настъплението към Ричмънд, 

но този път избира тактика на маневриране. В началото на май се 

състои битката при Чансълърсвил, в хода на която 130-хилядната армия 

на северняците претърпява поражение от 60-хилядната войска на 

генерал Лий. Загубите на страните са: на северняците 17 275, а на 

южняците – 12 821 души убити и ранени. Северняците отново отстъпват, 

а Лий, обхождайки Вашингтон от север, навлиза в Пенсилвания. 

 При тази ситуация, огромно значение придобива изходът от 

тридневната битка при Гетисбърг в началото на юли. В тези 

кръвопролитни боеве, войските на Лий са спрени и се оттеглят във 

Вирджиния, отстъпвайки от територията на Съюза. В същия ден, на 

западния театър, армията на Грант, след дълга обсада и две неуспешни 

атаки, овладява крепостта Виксбърг (на 4 юли). На 8 юли войниците на 

генерал Н. Бенкс превземат Порт Хъдзън в Луизиана. По този начин е 

установен контрол над долината на река Мисисипи, а Конфедерацията – 

разделена на две части.  

 



БИТКАТА ПРИ ЧАНСЪЛЪРСВИЛ, 
30 АПРИЛ – 6 МАЙ 1863 Г. 

БИТКАТА ПРИ ГЕТИСБЪРГ, 
1 – 3 ЮЛИ 1863 Г. 



 4 МАЙ 1864 Г., БИТКА В 
ГОРСКИЯ ПУЩИНАК 

. ВТОРАТА БИТКА ПРИ ФОРТ 
ФИШЪР, ЯНУАРИ 1865 Г. 



 Гражданската война остава най-кръвопролитната война в историята на 
САЩ (на всички фронтове на Втората световна война, въпреки мащаба ѝ и 
разрушителността на оръжията през 20 век, загубите на американците са по-
малки). 

 Загубите на северняците са почти 360 хиляди души убити и умрели от рани и 
над 275 хиляди ранени. Конфедератите губят, съответно, 258 000 и около 137 
000 души. 

 Само военните разходи на правителството на САЩ достигат 3 млрд. долара. 
Войната демонстрира новите възможности на военната техника и оказва 
влияние върху развитието на военното изкуство. 

 Забраната на робството е въведена с 13-та поправка на Конституцията на 
САЩ, встъпила в сила на 18 декември 1865 г. (робството във въстаналите 
щати е отменено още през 1863 г. с указ на президента). 

 В страната са създадени условия за ускореното развитие на промишлено и 
селскостопанско производство, усвояването на западните земи, засилване на 
вътрешния пазар. Властта в страната преминава в ръцете на буржоазията от 
североизточните щати. Войната не разрешава всички проблеми пред 
страната. Някои от тях намират решение в хода на реконструкцията на Юга, 
продължила до 1877 г. Други, в това число предоставянето на черното 
население на равни права с белите, остават неразрешени десетилетия наред. 

 



 А) ускорен растеж—жп 
строителство, финанси, 
минно дело... 
                Б) 
реконструкция на Юга 
                В) започва 
овладяването на Запада 
                Г) към САЩ се 
насочват милиони 
европейци 
                Д) САЩ стават 
континентална сила, 
която ще бъде световна 










