Годишнини
Българите в Чехия

100 години Българска Независимост

С подписването на протокола турската страна се отказва от всякакви
финансови и териториални претенции към българската държава
и фактически признава прокламирания 7 месеца по-рано суверенитет
на България.
Тържественото обявяване на
Независимостта се извършва на
22 септември 1908 г. със специален
„Манифест към българския народ“,
който княз Фердинанд прочита пред
министрите и събралите се граждани в историческата
църква „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново.
България е обявена за
„царство“, а владетелят
й – за „цар на българите“. Така окончателно
е отхвърлена васалната
зависимост към Османската империя, наложена
на страната ни от Берлинския конгрес през
1878 г., която веднъж
вече е частично нарушена с акта на Съединението от 1885 г.
Подписаният на 6 април
1909 г. Българо-турски
протокол е успешният
завършек на усилията на
цар Фердинанд І и правителството на Александър Малинов да защитят
и осигурят международното признание на

Независимостта на България.
Това важно за статута на държавата
постижение е резултат от внимателно обмислена политика, след
разумно водени преговори и умение
на българската дипломация да се
възползва от условията на международната обстановка.
Признаването на Независимостта
има огромно значение за бъдещото
развитие на България в политическо, икономическо и културно
отношение. Страната става царство
и пълноправен участник
в международните отношения. Царство България се нарежда сред
суверенните европейски
страни. Създадени са
предпоставки за освобождаване на останалите под османска власт
български земи в Тракия
и Македония.
Какво печели
България от
признаването на
своя суверенитет?
С признаването на
Независимостта България получава редица
политически и икономически придобивки:
Политически:
yyСтраната става равноправен субект

на международното право – да
сключва договори за политически
съюзи и военни споразумения;
yy Източна Румелия е призната
окончателно като част от територията на суверенната българска
държава;
yy Дипломатическите представителства на България се повишават
в ранг на легации (посолства);
yy Българските дипломати стават
пълномощни министри, равноправни на своите европейски
колеги;
yy Българските компетентни власти
вече могат да съдят чужди поданици, извършили нарушения и престъпления на наша територия;
Икономически:
yy България има право да сключва
търговски договори и сама да определя митническия си режим;
yy Страната постепенно преориентира своите икономически приоритети – от пазарите на Османска
империя към тези на Средна
и Западна Европа;
yy Източните железници, заедно
с телеграфните съобщения на
българска територия, стават собственост на българската държава
– добра възможност за по-нататъшно развитие на комуникациите
в страната.
Национална кампания „100 години
Българска Независимост“
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Снимки: архив

На 6 април преди 100 години в Цариград, в присъствието на посланиците на Англия, Франция и Русия, българският министър на търговията и земеделието Андрей Ляпчев и Рифат
паша, министър на външните работи на Турция, подписват Българо-турски протокол,
с който е призната българската Независимост.
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