
Баташкото клане



• На 7 май турските войски навлезли в Брацигово и арестували ръководителя 
на местните въстаници Васил Петлешков. Жителите на Перущица оказвали 
отчаян отпор.

• Въстанието в IV революционен окръг, Панагюрище, било потопено в кръв. 
Хилядите жертви обаче не били напразно. Това проличало в думите на 
Георги Бенковски, който наблюдавайки от връх Лисец горящото 
Панагюрище възкликнал: „Моята цел е постигната вече. В сърцето на 
тиранина аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее. А 
Русия — нека тя да заповяда“.

• В I-ви (Търновски) революционен окръг „кървавото писмо“ пристигнало 
със закъснение едва на 25 април, но там въстанието не получило масов 
характер. 

• Във II-ри (Сливенски)  окръг властите  успели  да  арестуват  част от 
изявените комитетски дейци  още  преди пристигането на „кървавото 
писмо“. На 3  май  било обявено и въстанието в Сливен. Под ръководството 
на Стоил войвода и Георги Обретенов  била  сформирана  малка  чета,  която 
 не  предизвикала масови бунтове. 
В III-ти революционен окръг (Врачански) въстанието изобщо не избухнало. 
На 4 май известието за въстанието в Южна България стигнало във Враца. 



ХРИСТО БОТЕВ





Априлското   въстание   продължило   около един месец  
с  относително голяма  интензив-ност. То обхванало 
много райони на страната и в него участват близо 10 
хиляди въоръжени  бойци. Потушено  било  с  голяма  
жестокост. Над  30 000  мъже,   жени   и   деца   били   
избити,  стотици   хиляди   българи   били  подложени на 
репресии, стотици села били опожарени и ограбени.

Жестокостите   на  турците  не можели   да  се скрият от 
света. Сведения  за тях първи   дали дипломатическите 
представители на чуждите страни,   които   пребивавали  
в  империята  и журналистите    на    големите    
европейски вестници. 



автор:   9а клас
кл.р-тел:   инж.  Джина Бонева
ПГД „Елисавета Вазова“ София

Днес отбелязваме 144 години 

от избухване на Априлското въстание - трагичен 
апотеоз на българската борба за свобода, което 

остава изписано с кървави букви в нашата  
историята.

Поклон пред паметта на всички родолюбци, 
загинали за свободата на България!
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