
Берлинският договор от 1878 г. 
определя Княжество България 

като васално на Османската импе-
рия, което затормозява стопанското 
развитие на страната и  ограничава 
възможностите й  в  международни-
те отношения. България е  третира-
на като второкласна страна, в чиито 
вътрешни работи можело да се из-
вършва намеса. София нямала пра-
во на самостоятелни легации, прави-
телството нямало право да сключва 
договори без посредничеството на 
турското правителство. Васалитетът 
означавал и близо 3 млн. данък, пла-
щан на турската империя. Князът, 
правителството и  цялото общество 
очакват благоприятна политическа 
обстановка, която настъпва след 
Младотурския преврат в  Истанбул 
през юли 1908 г., когато погледите 
на Великите сили не са така вперени 
в Княжеството.

Независимостта на Царство 
България е  провъзгласена на 22 
септември 1908 г. в  църквата „Св. 
40  мъченици“, построена в  старата 
българска столица Велико Търново 
от цар Иван Асен II – с други думи 
там, където веднъж вече България се 
е  възродила. Княз Фердинанд про-
чита пред министрите Манифеста за 
обявяването на Независимостта и се 
отслужва молебен за благоденстви-
ето на българската държава – акт, 
който символизира продължение 
на Второто българско царство. Княз 
Фердинанд приема титлата Ферди-
нанд I, цар на всички българи. След 
това министър-председателят Алек-
сандър Малинов прочита Манифе-
ста на историческия хълм Царевец 
пред хилядно множество, а на 15 ок-
томври – и в Народното събрание.

На заплахите с  война от страна 
на Османската империя, България 

отговаря с  военна мобилизация, 
но същевременно декларира го-
товност за мирно уреждане. Никой 
в Европа не е готов за война и уси-
лията се насочват към дипломати-
ческо уреждане на напрежението. 
С  решаващата помощ на руското 
правителство са уредени полити-
ческите и  финансовите проблеми 
с  Турция и  през март 1909 г. евро-
пейските правителства признават 
обявената независимост.

Директна връзка напряко през 
годините и другите събития свърз-
ва датите 3 март – началото на иде-
ала, 6 септември – първата стъпка 
към реализирането му и 22 септем-
ври, която ни дава самочувствието 
на нация. В своето слово посланик 
Здравко Попов изтъкна тази връзка 
между Освобождението, Съедине-
нието и  обявяването на Независи-
мостта. „Преди 131 години – каза 
той, – благодарение на победното 
приключване на Руско-турската 
Освободителна война, българи-
те преживяват прераждането си 
в свободна нация, а преди 100 годи-
ни получават статута на обединена 
и суверенна независима европейска 
държава. През този период, от Ос-
вобождението до провъзгласява-
нето на Независимостта, България 
преживява небивал подем. Бълга-
рите полагат основите на своята 
държавност, приемат модерна кон-
ституция и  обединявант българ-
ските земи, изкуствено разделени 
в  резултат на Берлинския договор 
от 1878 г. Достигат небивало ико-
номическо развитие, което Европа 
по това време нарича „Българско-
то чудо“. Посланик Здравко Попов 
допълни, че „това е времето, когато 
много голяма роля по пътя на стра-
ната към модернизация изиграва 
чешката интелигенция.“

В рамките на културната програ-
ма, подготвена за приема със съ-
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на 24 маРт, Посолството на РеПублика бълГаРия в Чешката РеПублика даде ПРием По слуЧай 131-та 
Годишнина от освобождението на бълГаРия от туРско Робство и 100 Години от обявяването на 
независимостта на нашата дъРжава. тъРжеството се състоя в салоните на хотел „ПРаГа“ и бе ува-
жено от над 300 души. ПРисъстваха ЧуждестРанни Посланици и диПломати, ПРедставители на 
местния ПолитиЧески елит и на бълГаРската общност, както и висши духовници от Чешката ПРа-
вославна цъРква.

Сто години от обявяването на            Независимостта на България



действието на Българския културен 
институт в Прага, камерен концерт 
изнесе струнен квартет „Камила-
ров“ в  състав: Стефан Камиларов 
– цигулка, Петър Господинов – ви-
олончело, Хелмут Лацкингер – ци-
гулка и  Мария Яманаха – виола. 
„Квартетът се състои от музиканти 
от България, Япония и  Австрия – 
каза директорът на института Боян 
Панчев. – Общото между тях е, че 
живеят във Виена и имат зад гърба 
си забележителна кариера. Другото, 
което ги свързва, е  обичта им към 
българската музика.“ В  програмата 
на квартета фигурираха произве-
дения от Моцарт, Шуберт и  Марин 
Големинов.

Гостите на тържеството с интерес 
разгледаха и  документалната фото-
изложба „100 години от обявяване-
то на Независимостта на България 
и  епохата на цар Фердинанд І Бъл-
гарски“, предоставена от Държавния 
културен институт към българското 
Министерство на външните работи.

Приемът завърши с  коктейл, на 
който бяха дегустирани български 
вина и българска кухня. 

„По волята на незабавния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите 
ни съседи, поданиците на Негово Величество румънския крал, и от юначните българи, на 19 февруа-
рий 1878 година (се) сломиха робските вериги, що през векове сковаваха България, някога тъй велика 
и славна.
Оттогава до днес, цели тридесет години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на на-
родните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането 
на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на о’ бозе почившия княз Алексан-
дър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.
Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за културен и икономически напредък; в това отношение 
нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването й.
Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля. Да бъде според както той иска.
Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и еднакво да желаят.
Фактически независимата ми държава се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с фор-
малното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждане между България и Турция.
Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; тя и България — сво-
бодни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелски-
те си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.
Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благосло-
вението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независи-
мо Българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на 
великите сили и съчувствието на целия просветен свят.
Да живее свободна и независима България!
Да живее българският народ!“

22 септемврий 1908 год.

Манифест на княз Фердинанд за обявяване 
на държавната независимост на България

Официалното приветствие на посланик Здравко Попов

Струнен квартет „Камиларов“

Документалната фотоизложба за Независимостта 
на България и цар Фердинанд І

Посланик Здравко Попов заедно с владика Крищоф 
и протопрезвитер Ярослав Шуварски
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