






През 1877 година 
руският император 
Александър Втори 
обявява война на 

Турция.  

По-късно е наречен 
от българския 

народ  

Цар Освободител 





На 25 юни 1877г. ген. 
Драгомиров започва десанта. 
Въпреки ожесточения огън на 
турската охрана, русите 
преминават Дунава. На 27 юни 
е освободен Свищов. 

 



Малко са 
музеите в 

света,които са 
разположени 
на мястото на 
самите бойни 

действия. 
 
Шипка е един 

от тях. 
 
 
 



На централния 
вход е изобразен 
лъв, а на другите 
три страни са 
изписани 
имената на 
бойните полета – 
Шипка, 
Шейново, Стара 
Загора. 



На 1 и 2 август 1877г. при 
Стара и Нова Загора се 
водят тежки боеве с далеч 
превъзхождащия по 
численост противник. В 
отбраната на Стара Загора 
особено се отличават 
българските опълченци.  

Тук загива 
подполковник 

Калитин, защитавайки 
Самарското знаме 



ОТ 21 ДО 25 АВГУСТ 1877 г. НА ШИПКА 
СЕ ВОДЯТ ТЕЖКИ БОЕВЕ.  



Защитата на  

Орлово гнездо 



Заедно с руските, 
румънските и 
финландските 
войници участват 
и български 
опълченци под 
командването на 
ген. Столетов. 

За тях жителите 
на град Самара 

ушиват и 
подаряват  





При много тежки 
климатични условия – 
обилен снеговалеж, мъгла и 
студ, ген. Гурко решава да 
щурмува 
западностаропланинските 
проходи още през зимата и 
да навлезе в Софийското 
поле. По неудобни пътеки с 
помоща на българите от 
околността русите пренасят 
своите оръдия и прекарват 
обоза. Въпреки снежните 
бури, които забавят 
прехода, главната и 
обходните колони се 
предвиждат напред покрай 
Чурек, Пургаш и Баба.  



След ожесточени битки Турция е 
принудена да признае поражението си. 



 Охраняващите Арабаконашкия проход турски войски го 
изоставят и се насочват към София. Но те са посрещнати от 
руски отряди, разбити и изтласкани на изток. Пътят към 
София е открит. На 4 януари градът е освободен. 
Междувременно ген. Карцов преодолява смятания за 
непроходим през зимата Троянски проход и освобождава 
Сопот и Карлово, след което се насочва на юг, за да се 
срещне с отряда на ген. Гурко.  

 



 

ХРАМ – ПАМЕТНИКА 

"Рождество Христово”  

КРАЙ ШЕЙНОВО 

В криптата на храма в 17 
каменни саркофага са 
положени тленните 
останки на загиналите.  

Огромните камбани, 
седемнадесет на брой, 
най-голямата от които 
тежи 12 тона, са отлети 
от събраните в района 
гилзи.  

 

 



   Рано сутринта на 15.І. 1878 г. 

войските на генерал Гурко и завземат 
и освобождават  Пловдив. По 
стръмната улица на Небеттепе биват 
изкачени първите руски оръдия. 
Техните залпове възвестяват 
свободата на града. Разбитите турски 
войски отстъпват в Родопите, 
преследвани от руските отряди.  



   На 20 януари обединените руски 
войски достигат Одрин и го 
превземат. Руско – турската война 
върви към своя завършек. 
Изправена пред пълна катастрофа, 
Османската империя се предава.  



НА 3 МАРТ 1878г. КРАЙ гр. САН СТЕФАНО Е ПОДПИСАН МИРНИЯ 

ДОГОВОР.ОТ РУСКА СТРАНА СА ГРАФ Н.П.ИГНАТИЕВ и А.И.НЕЛИДОВ, 

А ОТ ТУРСКА СТРАНА - САФЕТ ПАША И САДУЛАХ  БЕЙ.  



 



 



П О К Л О Н 


