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Денят на Освобождението на България от 

османско иго 3 март е националният 

празник на България от 1991 г. На този 

ден през 1878 г. е

подписан Санстефанския мирен 

договор за прекратяването на Руско-

турската война от 1877 - 1878 г., който 

ознаменува Освобождението.



В Руско-турската освободителна война 
участват пет държави: Русия, Турция, 
Румъния, Черна гора и 
Сърбия. Преговорите за евентуално 
сътрудничество между Петербург и 
Букурещ завършват с подписването на 
две конвенции. Първата уреждала 
свободното преминаване на руските 
войски през територията на Румъния, 
срещу което Русия се задължавала да 
съблюдава териториалната цялост на 
Румъния. По-късно Петербург не 
спазил тази уговорка и отнел от 
Букурещ Бесарабия, предоставяйки 
като компенсация Северна Добруджа.



Самарското знаме (превърнало се в един 
от символите на българското опълчение 
и на българската бойна слава) е 
изработено по инициатива на жителите 
на гр. Самара като израз на тяхната 
морална подкрепа за справедливата 
борба на българите. На лицевата страна 
е избродиран образът на Иверската света 
Богородица, а на обратната страна се 
намират ликовете на светите Кирил и 
Методий. Към дръжката на знамето са 
прикачени две червени и две сини ленти, 
като на едната червена лента е изписано: 
„Самара – Болгарскому народу вь 1876 
году“. Върху една от сините ленти има 
надпис: „Да воскреснеть Богь и 
разтучаться враги его“.



На 3 март 1878 г., след усилени 

спорове между вече невоюващите 

страни, е подписан 

Санстефанският прелиминарен 

(предварителен) мирен договор. С 

него окончателно се слага край на 

османското иго и ситуацията на 

Балканите се променя коренно. 

Санстефанският договор е 

своеобразен подарък от страна на 

руската дипломация към император 

Александър II. У нас той е известен 

като Цар Освободител. 



Преговорите по сключването на 
договора започват в главната квартира на 
руската армия в Одрин, а едва след това 
се водят в Сан Стефано. Русия е 
представена от Николай Игнатиев и 
Александър Нелидов, а Турция от 
Савфет паша и Садък паша. Заседанията 
се провеждат два пъти дневно. За основа 
на преговорите служи проект, 
разработен от Граф Игнатиев, чиито 
основни положения са одобрени от 
императора Александър II. На 
войниците са раздадени по 100 патрона 
и всички очакват или да се обяви краят 
на войната, или да се издаде заповед за 
навлизане в Цариград.



Териториите на освободена 

България са съгласувани с големия 

обхват на Българската екзархия. 

Всички поробени българи са 

обединени в една държава с 

внушителни размери, която само 

след няколко години ще се 

превърне в блян за много от 

българските държавници. Новата 

държава е със статут на автономно 

княжество и трябва да се ръководи 

от монарх.



Освобождението на България за пръв път 
се чества във Велико Търново на 3 март 
1879 г. През 1880 г., 2 години след 
Освобождението се чества в София 
като Ден на възшествието на престола на 
тогавашния руски император Александър 
II. Празнува се като Ден на 
Освобождението на България от 
османско робство от 1888 г. Отново се 
отбелязва (но не като официален 
празник) всяка година на 3 март, в чест 
на подписването на Санстефанския 
мирен договор, с решение на Политбюро 
на ЦК на БКП от 1978 г. по повод 100-
годишнината на събитието. 



На този ден се вдига националното знаме и се 
поставят венци на паметника на Незнайния 
воин в София в памет на българите, загинали 
в борбата за освобождението на отечеството. 
Вечерта на площада пред Народното 
събрание, до паметника на Цар 
Освободител – Александър II се провежда 
тържествена заря-проверка. Гражданите 
поставят венци и цветя на паметника на 
загиналите за освобождението на България 
воини от Руската империя (включително от 
откъсналата се по-късно Финландия) 
и Княжество Румъния. С решение на 
Народното събрание през 1991 г. 
Освобождението от османско иго е обявен 
отново за официален празник.
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