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In 1396 the Ottoman Empire conquered the last
През 1396 г. Османската империя завладява последниremainders of Mediaeval Bulgaria. For almost five centuries
те земи на средновековната българска държава. Близо
to come, Bulgarians were a subject nation at the mercy of
пет века след това българите имат подчинен статут и
economic exploitation, religious assimilation, and ethnic
са подложени на икономическа експлоатация, религиозна
cleansing. Despite this, the Bulgarian people managed to
асимилация и етническо прочистване. Въпреки обстояretain their national consciousness and combative spirit,
телствата обаче българският народ успява да запази
and preserve the values and traditions of their Christian
своето самосъзнание и борбен дух и да съхрани ценноfaith.
стите, традициите и християнската си вяра.
The 1878 Liberation from the Ottoman yoke followed
Освобождението от Османско иго през 1878 г. е
two centuries of the Bulgarian National Revival: a period
своеобразен резултат от продължилото два века Българof national awakening and intensifying campaigns for
ско възраждане – период на национално пробуждане и
national liberation.
засилване на националноосвободителните борби.
The Revival Period was a time of intensive developВъзраждането е време на бурно развитие на просвеment of education and culture, Bulgaria seeing the birth of
тата и културата, когато в България се раждат велики
great men of letters, education, and the arts. It was also a
книжовници, просветители и творци. Време е и на
time of struggles for restoring the autocephalous Bulgarian
борбата за възстановяване на независимата Българска
Orthodox Church, crowned with the establishment of the
православна църква, завършила с учредяването на БългарBulgarian Exarchate and the recognition by the Sublime
ската екзархия и признаването от Високата порта на
Porte of the first Bulgarian Exarch, Anthim I. The fight for
първия български екзарх Антим I. Разраства се също
national emancipation also broadened.
борбата за национално освобождение.
Having begun immediately after the fall
Тя започва веднага след падането под
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
under Ottoman authority, it reached an
османска власт и през 1876 г. достига
Емисия
2018 г.
apogee in the April Uprising of 1876.
своя апогей – Априлското въстание.
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The Uprising’s bloody suppression
Кървавото потушаване на въстаниеМетал
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caused outrage across Christendom
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християнски свят и става повод за
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Russo–Turkish War of 1877–1878. The
Руско-турската война от 1877–1878 г.
Гурт
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War saw Russian, Ukrainian, BelaruВ нея за българската кауза заедно се
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sian, Finnish and Romanian troops
сражават руски, украински, беларуски,
Художествен проект: Елена Тодорова
fighting the Bulgarian cause alongside
финландски и румънски войници,
и Тодор Тодоров
a 20,000 strong Bulgarian volunteer
както и двайсетхилядно българско
Монетата е изработена
force that demonstrated unparalleled
опълчение, показало безпримерен геров „Монетен двор“ ЕАД.
heroism in the battles of Pleven and
изъм в боевете при Плевен и Шипка.
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period’s ultimate stage involved the
българска държава. Епохата на БългарEdge
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Unification of Bulgaria and the
ското възраждане навлиза в своя
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Serbian–Bulgarian War of 1885, and the
последен период – Съединението на
Artistic design: Elena Todorova
liberation campaigns of Bulgarians in
България и Сръбско-българската война
and Todor Todorov
Macedonia and Hadrianopolian Thrace
от 1885 г., както и процесите на
The coin is minted
between the close of the 19th Century
освобождение и обединение на бългаin the Bulgarian Mint EAD.
and the Balkan Wars of 1912–1913.
рите в Македония и Одринско от
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края на XIX век до Балканските войни
през 1912–1913 г.

