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 “На нож”-Я.Вешин 



1.Причини и предпоставки за 

Балканската война.    

    

 
 

а/ неразрешеният национален въпрос 

 

б/ интересите на Великите сили 



в/ правителството на Иван Ев.Гешов- март 1911г. 

                               

  

Фердинанд I 

 1861-1948г. 

Иван Гешов 

1849-1924г. 

При правителството на И.Гешов се променя  

чл.17 на Търновската конституция 

Монархът и правителството вече могат да сключват тайни 

договори без съгласието на Народното събрание. 

http://calendar.dir.bg/view_pic.php?eid=19657


2.Образуване на Балканския съюз.Греш-

ките на българската дипломация.   

а/ Българо-сръбски “Договор за приятелство и съюз” – 

29.02.1912г.   

 

Чл.2/…/Сърбия признава на България 

правото на териториите на изток от Ро- 

допите и р.Струма.България признава 

правото на Сърбия върху тия, разполо- 

жени на север и запад от Шар планина. 

Колкото до териториите, включени ме-жду 

Шар, Родопите, Егейско море и 

Охридското езеро…Руският император, 

Който ще бъде помолен да бъде арби- 

тър по този въпрос,… 

  
Из Таен анекс към договора 



б/ “Договор за отбранителен съюз” с Гърция 

                         16.05.1912г. 

в/ устна спогодба между България и Черна гора 

                         15.08.1912г. 

Грешките 

-Не се осигурява общо военно командване.Главната 

тежест пада на България.  

-Македония е разделена между България и Сърбия 

на зони на влияние 

-Румъния не е политически неутрализирана 



3.Първа Балканска война.    

а/ съотношение на силите на Балканския съюз и  

    Турция 

 

Държави Войска Оръдия 

България 607 422 1116 

Сърбия 291 000   300 

Гърция 175 000    244 

Черна гора    30 000  

О Б Щ О 902 422 1800 

Турция 420 000    930 

 

Одрин с джамията "Султан Селим" 

 



 Главно командване 

Фердинанд I 

 
Върховен главнокомандващ 

    

Ген.М.Савов 

Пом.главнокомандващ 

 

Н-к на Генералния щаб 

Ген.И.Фичев 

Ген. В.Кутинчев 

I   Армия 

Ген. Н.Иванов 

II Армия 

Ген. Р.Димитриев 

III Армия 



Македоно-одринското опълчение е създадено на 

23.09.1912г. с указ на цар Фердинанд от доброволци от  

Македония и Тракия.То включва 18870 доброволци, от  

които 531 чужденци.       

  

 

 

 

 
 

Ген. Н.Генев Изпращане на доброволците от Горно 

Броди в МОО 

Строеви преглед 

на опълчението 

Известни опълченци 

 

 

Л.Айер 

Андрей Ляпчев 

Симеон Радев 

Луи Айер 



 

 
Знамето на „одринци“ 
 

 

 
Знамето на "солунчани" 
 

 

 
Битолското знаме на МОО 

 
  Освещаване на главното знаме на 

                     опълчението 

             

 

 
"Американското" знаме на  

          „охридчани” 
 

       Главното знаме на МОО 



б/ начало на войната – 5.10.1912г. 

Ура!Денят блещеше ликуващ и 

засмян.Сълзи пълнеха очите ми. 

Й.Йовков 

Войската ни маршируваше бодро с 

офицери, фуражки и пушки, с гърди,     

окичени с цветя и чимшири и с музика, 

продължително българско “Ура” под   

звуците на гайди и кавали.Така зами-    

нахме на война, като на сватба.             

            

     Г.Печиян                                              
 

Участници в Балканската война 



 
 

"Няма човек, който 
да не е нарамил 

пушка. 
Всички: млади и 
стари, бащи и 
синове с песни, 

цветя и знамена се 
явяват в 

казармите за да 
изпълнят дълга си." 

 
"Журнал Дьо Пари" 

Людовик Надо 

I-ви пехотен Софийски полк тръгва за фронта,1912г. 

 
I-ви пехотен Софийски полк 

тръгва за фронта, 1912г. 



в/ ход на военните действия 

 

Отстъплението на турците при Люлебургаз, 1914 г. 

 

Одринската крепост е обсадена, 

Лозенград пада без бой. 

 

 

“В цялата военна история не може да се намери 

такова  безпричинно отстъпление и такова бягство. 

Ако българите бяха ни преследвали по-настойчиво, 

нашето положение щеше да бъде отчаяно.” 

    Махмуд Мухтар, 

     турски военачалник  

 



  Турското командване успява да спре паническото бягство едва на  

укрепената Чаталджанска позиция, на 40 км от Цариград. 

   

  Българските войски са изнесени на Мраморно море.     

 
 

 

 

Атаката на Черна могила при 

Чаталджа 

 

"Бих предпочел за 
съюзници 100 

хиляди българи, 
пред която и да е 
друга европейска 
армия, колкото и 
многобройна да е 

тя!" 
 

Френски министър на 
отбраната ген. Етиен 

Милеран 

 
 

Гаубична батарея на позиция 

 

"Главният 
двигател на 

победата е духът 
на народа, който 

стои зад пушката." 
 

"Дейли мейл" 
Уилям Максуел 

 

 I-ви конен полк на брега на Мраморно море 



           Устремно настъпва и Македоно-одринското опълчение, съвместно с  

  Кърджалийският отряд.       

      Освободена е Западна Тракия.       

        Седма рилска дивизия достига до Дойран и Кукуш и се насочва към Солун .   

 

Превземането на Кърджали през Балканската война. 

Българска пропагандна картичка. 

 



Младият български флот успява да парализира турските бойни кораби.  

 
 

 

 

“Дръзки” 

“Дръзки” днес 

“Строги” 

по време  

на акция 



   За първи път в света българската авиация използва самолета като 

       бойно средство.На 16.10.1912г. Поручик Радул Милков и подпоручик 

      Продан Таракчиев пускат 2 бомби над турските позиции край 

     Одрин и предизвикват паника сред противника.       

         

      

  

Радул Милков 

Албатрос F-2 

Първото военно летище в света 

край Мустафа паша/Свиленград/ 

1912г. 

 

 

 



Победи постигат и съюзниците 

Изправена пред пълен разгром, Турция иска мир 

Примирието е подписано и на 20.11.1912г. то влиза в сила 

На 10.01.1913г. В Цариград е извършен младотурски преврат. 

      
 Войната е възобновена 

Войник на позиция,1912-1913г. 

Я.Вешин 

 
 

 
Български войник помага на ранен 

турски войник 



Щурмът на Одринската крепост /”непревземаемата крепост”/  

На 11.03.1913г. г-л Н.Иванов дава може би най-кратката заповед, 

която светът познава при обсада на мощни крепости:”Тая нощ в часа, 

когато луната изгрее, да се поведе смело атака срещу крепостта и 

да се превземе!” 

 

  

Главният укрепен пояс на крепостта 

 

 

Около Одрин са разположени около 1300 оръдия 



 

Одринската операция 1913г. 

 

 Одрин – източният сектор 1913г. 

 
 

 

 Българска военна част във 

форд Айвазбаба край Одрин 



На 13.03.1913г. Турският гарнизон се предава- 14 турски генерали,   

 2000 офицери и над 50 000 войници, начело с коменданта на града 

Шукри паша. 

       

 

"Уверих се, че за 
българите няма 
непревземаема 

крепост. Щастлив 
и горд съм, че се 

предавам на такива 
герои!" 

 
Комендант на 

Одринската крепост 
Федък Мехмед Шукри 

паша при предаването 
на сабята си на 

командващия Втора 
българска армия ген. 

Никола Иванов 

Шукри паша се предава в плен 

 



Светът е удивен! 

“Това вече е сън.Сън чудесен.Сън наяве! 

Подобни сънища се повтарят след столетия!” 

Г-л Георги Вазов 

“Превземането на Одрин е сред най-славните 

подвизи във военната история на всички народи” 

Полк.Мондезир/Франция/ 

“Градът, който бе загубен за цивилизацията през  

XIVв., е върнат за цивилизацията на XXв., благода-- 

дарение на храбростта на българите.” 

Из телеграма на америанския прези- 

дент Т.Рузвелт 

Ген. Г.Вазов 

1860-1934г. 

 

 



 

  

 

 

"Българите бяха 
умело ръководени и 

се сражаваха 
блестящо. Никаква 

конференция на 
великите сили не 

може да им отнеме 
и едно селце. Те 

спечелиха честно 
това, което искаха 
и си откриха пътя 
към европейското 

семейство. " 
 

Кайзер Вилхелм II-ри, 
германски император, 
в писмо до братовчед 
му- английският крал 

Джордж V-ти 
Виктор фон Дреер 

Генерал Георги Вазов награждава отличили се. 

Март 1913г. 

 

 

Ген. Вазов награждава отличили се. 

 Март, 1913г. 



г/ Лондонски мирен договор-17.05.1913г. 

 



4.Втора Балканска война-Междусъюзни- 

   ческа.         
а/ противоречията между  съюзниците 

 

 
  

б/начало и ход на войната 

 
 16.06.1913г.- “Ден на престъпното безумие” 

в/мирните договори 

 Букурещки мирен договор -                         

  28.07.1913г.  

 

  Цариградски мирен договор - 

16.09.1913г. 

  

   



 



 

 

 

 

“Падналите за 

Отечеството” 

Антон Митов, 1913г. 

    

   66 000 убити 

          /Първа и Втора Балкански  

 войни/ 
 

          

      52 000 ранени

  

  

  

  

  

 

/Първа Балканска 

война/ 
 60 000 ранени 

/Втора Балканска война/ 

  Териториални загуби 

 

   

    

        

     250 000 бежанци   

/от Македония и Тракия/ 

2 млрд. лв. щети 

/на българското стопанство/ 

5.Последици от войната - Първа национална 

катастрофа.        



 

 Проблемен въпрос: 

Защо България не постига националното си 

обединение? 



 


