
Какво знаем за българската независимост 114 години след обявяването й? 

Датата 22 септември 1908 година завинаги остава в родната историография като един от 

моментите, в които българският политически елит показва завидни умения и възползвайки 

се от благоприятната международна обстановка, успява да извлече максимума за 

държавата.  

Преди 114 години, на 22 септември 1908 г. българските политици успяват да извършат, без 

съгласието на своите съседи и най-вече на великите сили, един от най-големите 

дипломатически актове в нашата история! Обявена бе Независимостта! Нашата родина 

скъсва всички спиращи я в развитието си пречки!  

След Руско-турската освободителна война България е свободна, но само една нейна част. 

След Съединението на 6 септември 1885 г. и земите на юг от Балкана стават част от 

българската държава. Но едва на 22 септември 1908 г., точно тридесет години след 

Освобождението, България получава правото да се назове наистина независима. Дотогава 

тя е княжество, васално на султана. 

Във Велико Търново на 22 септември 1908 г., Фердинанд прочита манифеста за обявяването 

на независимостта на България. 

България се присъединява към европейската политическа система. Княжество България 

става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. След тържественото 

прокламиране на независимостта, княз Фердинанд I приема титлата Цар на българите. 

Фердинанд избира именно Велико Търново, за да провъзгласи независимостта и то не 

случайно. Манифестът е прочетен в църквата „Св. Четиридесет мъченици“, за да се 

подчертае приемствеността с Втората българска държава и времето на Асен и Петър, 

Калоян и Иван – Асен II, когато градът е бил столица на страната. Манифестът за 

обявяването на независимостта се прочита втори път същия ден. След царя и министър-

председателят Александър Малинов прочита документа на историческия хълм Царевец 

пред събралото се хилядно множество. 

България мобилизира войските си заплашена от война, но отправя намерение 

взаимоотношенията да бъдат решени по мирен начин. Независимостта ще бъде призната от 



Великите сили едва на следващата година на 6 април 1909, едва след като са уредени 

взаимоотношенията между Русия, Османската империя и България чрез протоколи. Руската 

империя опрощава дълга на Османската империя от 1878 г. а България се задължава да 

изплати на Руската империя 82 милиона франка в продължение на 75 години. 

Обявяването на независимостта е едно от най- големите постижения в историята на родната 

ни дипломация. Макар че сме свикнали да го приемаме като един напълно формален акт, 

то е сред един от онези моменти, които трябва да помним, и с които трябва да се гордеем. 

Устремът на българската нация е факт! България е най-силната страна икономически, 

политически и във военно отношение на Балканите.  

Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. 

Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата 

през 1908г. България - една от най-старите държави в Европа, отново се появява 

на световната карта след петвековно османско владичество. 

Денят на Независимостта се отбелязва тържествено в различни краища на страната, но 

център на националното честване е Велико Търново. 

 

 

 


