
“ВЕЛИКАТА ПОБЕДА” 

20 АВГУСТ 917 Г. 



  Цар Симеон I Велики е български 

владетел, управлявал България от 
893 до 927 г. по време на Първата 
българскка държава.  

   Успешните войни на Симеон срещу 

Византия и сърбите до-веждат до 
временно разпростиране на 
България върху по-голямата част 
от Балканския полуостров и 
господство в Югоизточна Европа.  

  При управлението му България 

граничи с три морета — Бяло, 
Адриатическо и Черно. 



 Причината за войната била преместването на 

тържището с българите от Цариград в Солун. 

 Още в началото на управлението на Симеон I се стигнало 

до сериозен конфликт с Византия, който прераснал във 
война.  



  Мирните отношения между България 

и Византия отново били нарушени през 

913 г., когато новият император 

Александър отхвърлил предложението 

на пратениците за подновяване на 

мирния договор.  

 

  Императрицата-майка Зоя 

извършила държавен преврат, 
отстранила патриарха от 
управлението и отхвърлила 
сключеното мирно споразумение с 
България.  

  В отговор Симеон започнал военни 

действия срещу Византия. 





  Според него византийската 

армия наброява 62 000 души, 
от които 12 000 са конници. 

 

  Основните византийски източници не дават сведения за 

числеността и състава на българската армия, но косвени такива 
има в разказа за чудото на свети Георги,  докато ал-
Масуди направо ни указва числа – 60 000 български  конници.  



 Ахелойското поле граничи на юг 

с Черно море.  
 

  То е сравнително равно, като на запад 

има няколко ниски възвишения.  
 

  Полето се пресича от река Ахелой, 

която  макар да не е особено 
пълноводна, в източния си край е 
тинеста, достатъчно дълбока и широка за 
да е сравнително безопасна за 
преминаване. 
 

  Все още се спори за конкретното 

място на провеждането на битката - дали 
е станала североизточно от 

устието на Ахелой, близо до Месемврия, или сражението е проведено  
югозападно от реката, т.е. в полето между Анхиало и Ахелой. 



  Началото на битката се 

характеризира с крайно ожесточен 
сблъсък в центъра.  

  И от двете страни пленници не са 

взимани.  

  Постепенно ромеите започват да 

надделяват, и макар българският 
център да се огъва, започва да 
отстъпва организирано.  

 В този критичен момент, българският цар Симеон със своята  

(тежка) конница и скрити резерви зад хълма Биберна до днешния  
град Каблешково, подкрепен от дясното българско крило  
изненадващо атакува във фланг лявото ромейско крило. 

  Ромейската армия е почти напълно разпиляна и унищожена 

 от българите.  

 Заблуждавайки се, че битката на практика е спечелена,  

Лъв Фока решава да нанесе главния удар с дясното си крило,  
и с това да довърши българите.   





  Ахелойската битка става едно от най-

тежките поражения за Византия. 

  След нея българската държава 

добива пълно военнополитическо 
надмощие в Югоизточна Европа. 
 
  
  За княз Симеон това е решаващото 

и най-прочутото сражение, защото след 
20 август 917 г., той приема титлата 
“цар на българи и ромеи”. 



  За първи път в българската 

история по инициатива на Цар 
Симеон I се отслужва водосвет на 
българските бойни знамена преди 
битката при р. Ахелой. 

   По-късно ритуалът започва да 

се извършва всяка година на 
Богоявление (Йордановден), а не 
само преди сражение.  

  Традицията е възстановена през 

1880 г. от първия военен министър 
след Освобождението Пьотър 
Паренсов. 

 След прекъсване през 1946 г. 

традицията е подновена на 6 
януари 1992 г. 
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