
За мен храбростта е...

Руско-турската 

освободителна  война 

(1877 – 1878)-

Шипченска битка (август 

1877)

От Виктор Петров 

10Б 



Шипченска битка (август 1877)

 на 9 – 14 / 21–26 август 

1877 г. са решителните 

боеве в битката за 

Шипченския проход в 

хода на Руско-турската 

война (1877 – 1878). 



Разположение на силите

Страни в конфликта-

Шипченски отряд 

 Тридесет и шести пехотен Орловски полк

 Тридесет и пети пехотен Брянски полк

 Българско опълчение (I, II, III, IV и V 

дружина)

 Общо:

 7500 офицери и войници (на 9 август);

 14 820 офицери и войници (на 11 август)

 и 27 оръдия 

Османска империя

 Централна армия:

 27 000 офицери и войници

 и 48 оръдия 



Боевете от 9-14 август
 Боят на 9 август-„Шипка е силно 

атакувана от армията на Сюлейман 
паша. Атаката започна сутринта. Боят 
е в разгара си. Атаката се води по 
фронта, като се обхождат и двата 
фланга. Положението е критическо.“

 Затишието на 10 август

 Решителният бой на 11 август

 Боят на 12 август

 Боевете на 13 – 14 –На 14 август 
колоната на Шакир паша подновява 
настъплението срещу връх 
Йешилтепе. В края на деня двете 
страни са изтощили силите си за 
настъпление и преминават към 
отбрана. Завършва шестдневната 
борба за Шипченския проход.  



ЗА МЕН ХРАБРОСТТА Е...
Опълчението на  Шипченския отряд

 генерал-лейтенант Фьодор Радецки 

заявява „Пишете главно за храбрите 

ми полкове и доблестното Българско 

опълчение, които, нямайки 

боеприпаси, отблъскваха турските 

атаки с камъни.“ 

 Сюлейман паша -„Никога не се е 

виждало такова жестоко и кърваво 

сражение.“ 

 генерал-майор Николай 
Столетов-„Що се отнася до 

българите, то не ще се уплашат 

дори ако ги изразходваме до 

последния човек.“

 „Да се наградят, както е 

установено за частите от 

войските на нашата армия.“ 



Благодаря Ви за вниманието!

И бъдете горди,че сте БЪЛГАРИ!!!


