
811
Хан Крум разбива войските на 

византийския император Никифор I 
Геник и не позволява България да 

попадне под византийска зависимост.

Khan Krum defeated the army of Byzantine 
Emperor Nikephoros I Genikos thus 

preventing Byzantine subjugation.

812 
Пратеници на император Михаил 
Рангаве се обръщат към Карл Велики с 
титлата „василевс“ при свое 
посещение в Аахен, с което показват 
признание за императорската му 
титла.

Envoys of Emperor Michael Rangabe 
addressed Charlemagne with the title 
basileus during a visit to Aachen thus 
recognizing his imperial title.

871-899
Управление на Алфред Велики и обединение на 

Англосаксонското кралство. Въвеждане на единно 
законодателство (Законите на Алфред Велики).

Reign of Alfred the Great and union of the Anglo-Saxon 
Kingdom. Introduction of a unified law code (Laws of 

Alfred the Great).

1066
Нормандският херцог Уилям 
Завоевател завладява 
Английското кралство и 
слага началото на 
Норманската династия.

William the Conqueror, Duke of 
Normandy, conquered England 
and put the beginning of the 
Norman Dynasty.

966
966 покръстване на полския княз Мечислав I.

Conversion of Polish knyaz Mieszko I.

919-920
Начало на управлението на 
Саксонската (Отоновата) 

династия от 919 г. 
Източнофранкското 

кралство получава официално 
името Тевтонско (Немско) 

кралство.

Beginning of the reign of the 
Saxon (Ottonian) dynasty of 919. 

East Francia was officially named 
Teutonic (German) Kingdom.

962
Крал Отон I е коронясан 

за римски император. 
Създаване на Свещената 

Римска империя.

King Otto I crowned 
Roman Emperor. 

Establishment of the Holy 
Roman Empire.

988
 Покръстване на княза на 

Киевска Рус, Владимир.

Conversion of Kievan Rus’ 
prince , Vladimir.

1054
Великата схизма между 

Източната и Западната църква.

Great Schism between Eastern and 
Western churches.

1096-1099
Първи кръстоносен поход. 

Отвоюването на Йерусалим и 
създаването на Латинското 

кралство в Палестина.

First Crusade. Recapture of 
Jerusalem and establishment of the 

Latin Kingdom in Palestine.

1154
Англия минава под управлението 

на династията Плантадженет 
от Анжу. Оформяне на 

„Анжуйската империя“ от двете 
страни на Ламанша.

Reign of the Plantagenet of Anjou 
Dynasty in England. Formation of 

the Angevin Empire.

1187
Султан Саладин 
възстановява властта на 
мюсюлманите над 
Йерусалим.

 Sultan Saladin recaptured 
Jerusalem.

1261
Край на Латинската империя и 
възстановяване на Византия.

End of the Latin Empire and 
restoration of Byzantium.

1356
Златната була на 
император Карл �V. Начало 
на федерализацията на 
Свещената Римска империя.

Golden Bull of Emperor 
Charles IV. Beginning of the 
federalization of the Holy 
Roman Empire.

1517
Началото на Реформацията в Европа 
е поставено от Мартин Лутер.

Beginning of Reformation in Europe 
started by Martin Luther.

1291
Падане на Акра и край 

на Латинското 
кралство в Близкия 

изток.

Fall of Akra and end of 
the Latin Empire in the 

Middle East.

1378
Край на Авиньонския плен на папите.

End of the Avignon Papacy.

1618-1648
Тридесетгодишната война и 
Вестфалския мирен договор в Европа.

The Thirty Years’ War and the Peace of 
Westphalia in Europe.

1681-1699
Война между Османската империя и Свещената лига, 
която слага край на османската власт в Централна 
Европа. Издигане на Хабсбургската империя.

War between the Ottoman Empire and the Holy League 
which put an end to Ottoman power in Central Europe. Rise 
of the Habsbourg Empire.

1337
Начало на Стогодишната 

война между Франция и Англия 
(1337–1453)

Start of the Hundred Years’ War 
between France and England 

(1337–1453)

1204
Рицарите от Четвъртия 
кръстоносен поход (1202–1204) 
овладяват Константинопол. 
Създадена е Латинската империя.

The knights of the Fourth Crusade 
(1202–1204) conquered Constantinople. 
Establishment of the Latin Empire.

705
Тервел получава титлата “кесар”, след 

като помага на детронирания 
византийски император Юстиниан II 

да си върне престола.

Tervel received the title “Caesar” after 
helping the deposed Byzantine Emperor 

Justinian II regain the throne.

718
В битката при Константинопол 
Тервел разгромява арабите и 
спира от изток арабското 
нашествие в Европа.

In the battle at Constantinople Tervel 
defeated the Arabs and stopped the 
Arab invasion in Europe.

814-830
Хан Омуртаг сключва мирен 
договор с Византия и води 
мащабна строителна дейност по 
българските земи. 

Khan Omurtag signed a peace treaty 
with Byzantium and undertook 
large-scale construction activities in 
the Bulgarian lands.

986
Самуил и Арон нанасят тежко 
поражение на Василий II при 
прохода Траянови врата.

Samuel and Aaron inflicted a major 
defeat on the Byzantine army 
commanded by Basil II at the Gates 
of Trajan.

927
Византия признава царска титла на 
Симеоновия наследник Петър, като 
му дава за жена византийската 
принцеса Ирина, внучка на 
император Роман Лакапин (това е 
прецедент във византийската 
династическа практика, за първи 
път се дава царска дъщеря на 
„варварски“ владетел).

Byzantine Empire recognized the royal 
title of Simeon’s successor Peter and 
gave him into marriage Byzantine 
princess Irene, granddaughter of 
Emperor Romanos I Lekapenos (this is 
a precedent in Byzantine dynastic 
practice, for the first time a princess 
was married to a barbarian ruler).

1018-1185
Българските земи под византийско владичество.

Bulgarian lands under Byzantine domination.

1205
Край стените на Адрианопол (Одрин) 
цар Калоян нанася тежко поражение на 
войските на новооснованата в 
Константнитопол Латинска империя. 
В битката е пленен и латинският 
император Балдуин I Фландърски, 
който умира в български плен. С това 
Калоян поставя началото на 
българската хегемония на Балканите 
през XIII век

At the walls of Hadrianopolis (Edirne) Tsar 
Kaloyan defeated the army of the 
newly-established Latin Empire. In the 
battle was captured Latin Emperor Baldwin 
I of Flanders who died in Bulgarian captivity. 
In this way Kaloyan put the beginning of 
Bulgarian hegemony on the Balkans in the 
13th c.

1230
В битката при Клокотница Иван Асен II 
(1218—1241) нанася поражение на 
Епирския деспот Теодор Комнин, с което 
установява пълната хегемония на 
българската държава на Балканите през 
XIII век

In the battle of Klokotnitsa Ivan Asen II 
(1218—1241) defeated Epirus ruler Theodore 
Komnenos thus establishing complete 
hegemony of Bulgaria on the Balkans in the 
13th c. 

1396
Поражение на кръстоносната армия при 
Никопол и край на Видинското царство, 

последната свободна българска държава.

Defeat of the crusaders’ army at Nikopolis 
and end of the Vidin Kingdom, the last free 

Bulgarian state.

1396-1878
Турско владичество по българските земи.

Ottoman rule over Bulgarian lands.

1371-1395
Управление на цар Иван Шишман.

Reign of Tsar Ivan Shishman.

1235
Възстановяване на българската патриаршия.

Restoration of Bulgarian Patriarchate.

803
След продължителна 

политическа криза бива повикан 
хан Крум, предводител на 

панонските българи, който 
поставя началото на 

най-успешната династия от 
Първото българско царство.

After a prolonged political crisis 
Khan Krum, the leader of the 

Pannonian Bulgarians, started the 
most successful dynasty of the First 

Bulgarian Kingdom.

971
Комитопулите Давид, Арон, 
Мойсей и Самуил оглавяват 
съпротивата срещу 
нашествието на Йоан Цимисхий 
и Василий II (след 976) и пренасят 
административно-политическия 
център в югозападните 
български земи.

Kometopouloi David, Aaron, Moses 
and Samuel headed the resistance 
against the invasion of John I 
Tzimiskes and Basil II (after 976) and 
transferred the 
administrative-political centre to the 
southwestern Bulgarian lands.

1185
Търновските боляри Асен и 
Петър повеждат въстание 

срещу византийската власт и 
поставят началото на Втората 

българска държава.

Tărnovo bolyars Asen and Peter led 
the uprising against Byzantine 

domination and created the Second 
Bulgarian Kingdom.

1204
Калоян е признат за цар (rex), 

а главата на българската 
църква за патриарх (primas) 

от папа Инокентий III.

Kaloyan is recognized tsar (rex), 
and the head of Bulgarian church 

a patriarch (primas) by Pope 
Innocent III.

1207-1218
Управление на цар Борил.

Reign of Tsar Boril.

1014
Василий II нанася поражение 
на цар Самуил, като пленява 

14 000 воини, по-късно 
ослепени по заповед на 

императора.

Basil II defeated Tsar Samuel, 
captured 14,000 soldiers and 

had them blinded.

913
Българският княз Симеон 
се провъзгласява за цар.

Bulgarian knyaz Simeon 
declares himself a tsar.

681
Основаване на 

българската държава от 
хан Аспарух.

Establishment of the 
Bulgarian state by Khan 

Asparukh.

863
Св. Константин Кирил Философ 

създава глаголицата.

 S. Constantine Cyril the Philosopher 
created the Glagolitic alphabet. 

ok.
ca.

X  
Съставени и преведени са 

т.нар. Симеонови сборници – 
система от компилативни 

съчинения за новопокръстената 
християнска държава. Започва 

създаването на пълен 
химнографски, агиографски и 

хомилетичен репертоар.

Compilation and translation of the 
so-called Simeon’s Collections – 

compilative works necessary for the  
neophyte Christian state. 

Compilation of liturgical books with 
hymns and homilies.

начало на
beginning of

в.
c.    976-978

По времето на Самуил е направен препис на 
Хрониката на Амартол, като на местата, 
свързани с коронацията на Симеон, името на 
царя е заменено с името Самуил.

During Samuel’s rule a copy of the Chronicle of 
Hamartolos was made where at the places con-
nected with the coronation of Simeon the latter’s 
name was replaced with the name of Samuel.

ок.
ca.

1211
Събор против богомилите (Борилов 

синодик – разказ за събора и разказ за 
възстановяването на българската 

патриаршия 1235)

Church council against the Bogomils 
(Synodicon of Tsar Boril – narratives about 

the council itself and the restoration of the 
Bulgarian Patriarchate 1235)

1762
Oтец Паисий Хилендарски написва 

“История славянобългарска”.

F. Paisius of Hilandar wrote Istorija 
Slavenobolgarskaja.

1230
Надписът за победата при Клокотница; 

Ватопедска грамота, Дубровнишка 
грамота; в същия период са създадени и 

Драгановият миней, Радомировият 
псалтир и др.

Inscription dedicated to the victory in the 
battle of  Klokotnitsa; Vatopedi Charter, 

Dubrovnik Charter; during the same period 
are created the Menaion of Dragan, Psalter of 

Radomir, etc.

Времето на цар Иван Александър: 
Царските ръкописи (Лондонско 
четириевангелие, Томичов псалтир, 
Манасиева хроника); Зографска (1342)  и 
Оряховска (1347) грамота на цар Иван 
Александър.

Tsar Ivan Alexander’s time: Royal manuscripts 
(London Tetraevangelion, Tomić Psalter, 
Chronicle of Constantine Manasses); Zograph 
(1342) and Orjahovo (1347)  Charters by Tsar 
Ivan Alexander.

Времето на цар Иван Шишман – Рилска 
грамота (1378), Витошка грамота (ок. 
1382); Евтимиева реформа; 
Установяване на исихазма по 
българските земи.

Tsar Ivan Shishmans time: Rila Charter (1378), 
Vitosha (ca. 1382) Charter; Euthymius’ 
reform; Establishment of Hesychasm in 
Bulgarian lands.

Киприян и Григорий Цамблак.

Cyprian and Gregory Tsamblak.

VIII  
Първобългарски надписи с гръцки букви 
и на гръцки език.

Proto-Bulgarian inscriptions with Greek 
letters in Greek languagе.

в.
c.

863
Начало на Моравската мисия.

Beginning of the Mission to Moraviа.
868/869
Папа Адриан II (867–872) 
утвърждава славянските книги и 
богослужението на глаголица и 
ръкополага Методий за 
архиепископ на Велика Моравия 
със седалище в столицата          
Вeлеград.

Pope Hadrian II (867–872) 
consecrated Slavonic books and 
liturgy in Glagolitic and ordained 
Methodius Archbishop of Great 
Moravia with a seat in the capital of 
Velehrad.

885/886
В граничната дунавска крепост 
Белград са посрещнати учениците на 
Кирил и Методий и са изпратени в 
Плиска при княз Борис-Михаил.

In the frontier Danube fortress of Belgrade 
the disciples of Cyril and Methodius are 
welcomed and sent to Pliska to Knyaz 
Boris-Michael. 

893
Възцарява се княз Симеон и се 
залага програмата за цялостното 
културно развитие на България.

Knyaz Simeon ascended the throne 
and set the program for the all-round 
cultural development of Bulgaria.

По време на византийското владичество се преписва 
основно богослужебна литература, процъфтява 
историко-апокалиптичната книжнина.

During Byzantine domination mainly liturgical literature was 
being copied, flourishment of the historical-apocalyptic 
literature.

927-969
Времето на Петър: 
изграждане на пълен минеен 
цикъл, преводи на 
Тълковната Палея, Хрониката 
на Георги Амартол (след 963), 
Християнската топография 
на Козма Индикоплевст.

Rule of Tsar Peter: 
establishment of the liturgical 
books for the full Menaion and 
Triodion cycles, translations of 
the Palaea Interpretata, the 
Chronicle of George Hamartolos  
(after 963), Christian Topography 
by Cosmas Indikopleustes.

885/886
В граничната дунавска крепост Белград са 
посрещнати учениците на Кирил и 
Методий и са изпратени в Плиска при княз 
Борис-Михаил.

In the frontier Danube fortress of Belgrade the 
disciples of Cyril and Methodius are welcomed 
and sent to Pliska to Knyaz Boris-Michael.

687
Пипин Херисталски 

побеждава в битката при 
Тертри и налага властта 

на майордомите от 
Австразия във Франкската 
държава. Начало на възхода 

на Каролингите.

Pepin of Herstal won a victory 
on the battle of Tertry and 
imposed the power of the 

mayors of Austrasia in Fran-
cia. Beginning of the rise of 

the Carolingians.

732
Майордомът на Франкската 

държава Карл Мартел 
разгромява арабите между 

Тур и Поатие и спира 
по-нататъшното им 

настъпление на север.

Mayor of the Palace of Francia 
Charles Martel crushed the 
Arabs between Poitiers and 

Tours and stopped their further 
invasion North.

800
Франкският крал Карл Велики 

е коронясан като „император 
на римляните“ от папа Леон 
III. Възход на Каролингската 

империя.

Frankish king Charlemagne was 
crowned Emperor of the 

Romans by Pope Leo III. Rise of 
the Carolingian Empire.

801
В Каролингската империя започва да се 

оформя имперско законодателство, 
т.нар. капитуларии, които важат за 

цялата територия на империята, 
паралелно с „племенните“ закони.

Beginning of formation of an imperial 
legislation in Carolingian Empire, the 

so-called capitularii, valid in the whole 
territory of the Empire together with the 

barbarian laws.

870
Меерсенски договор. 

Окончателно обособяване 
на Западнофранкското и 

Източнофранкското 
кралство.

Treaty of Meersen. Definite 
partition of West Francia and 

East Francia.

711
Начало на арабската 
експанзия на Пиренейския 
полуостров.

Beginning of the Arab 
expansion in the Pyrenean 
Peninsula.

756
Франкският владетел 
Пипин Къси подпомага 
чрез т.нар. Пипинов дар 
създаването на Папската 
държава в Централна 
Италия.

Frankish ruler Pepin the 
Short supported through the 
so-called Donation of Pepin 
the establishment of a Papal 
state in Central Italy.

814-840
Управление на Людовик Благочестиви.

Reign of Louis the Pious.

IXVIII X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

864/5
Хан Борис се покръства заедно с 
поверения му от Бога народ и 
християнството става 
официална религия.

Khan Boris converted to Christianity 
together with the people he was 
entrusted with by God and 
Christianity became official religion.

   1277
Виргинска грамота на 
цар Константин Тих Асен

Virgino Charter of Tsar 
Constantine Tikh Asen

ок.
ca.

1189-1192
Трети кръстоносен поход. 

Съхраняване на част от латинските 
владения в Близкия изток.

Third Crusade. Preserving of some of the 
Latin possessions in the Middle East.

1789-1815
Велика Френска революция и 
Наполеонови войни.

Great French Revolution and 
Napoleon Wars.

1309
Начало на Авиньонския плен 
на папите.

Start of the Avignon Papacy. 1547
Иван Грозни се провъзгласява 
за цар на Русия.

Ivan Grozny declared himself tsar 
of Russia.

1682-1725
Управление на Петър I�и начало на реформите 
в Руската империя.

Reign of Peter I and beginning of the reforms in the 
Russian Empire.

1453
Падане на Константинопол под 

османска власт.

Fall of Constantinople to Ottomans.

1643-1715
Управление на Луи ХIV, „Кралят-слънце“ 

във Франция.

Reign of Louis XIV, the Sun King in France.

1492
Испанските войски завземат 

Гранада. Христофор Колумб 
открива Америка. Начало на 

колониалната епоха.

Spanish troops conquer 
Granada. Christopher Columbus 
discovered America. Beginning 

of the colonial age.

1519-1522
Първото околосветско 
пътешествие на Фернандо Магелан.

First circumnavigation of the Earth by 
Ferdinand Magellan.

1776
Декларация за 

незавимостта на САЩ.

Declaration of Independence 
of the USA.

1331-1371
Управление на Иван Александър.

Reign of Tsar Ivan Alexander.

1215
Великата харта на свободите 
на английския крал Джон 
Безземни дава началото на 
английския парламентаризъм.

John of England’s Magna Carta 
Libertatum  put the beginning of 
English parliamentarism.

   1000
Викинги от Норвегия и Исландия, 
водени от Лейф Ериксон, откриват 
бреговете на Северна Америка.

Vikings from Norway and Iceland led by 
Leif Ericson landed in North America.

ok.
ca.

XVII
Етрополско и Аджарско средища; дамаскини.

Etropole and Adzhar centres; damaskini.

в.
c.

XVI
Софийско средище. 

Sofia centre.

в.
c.XV

Рилско средище – Владислав Граматик, 
Мардарий Рилски,  монах Давид.

Rila centre: Vladislav the Grammarian,   
Mardarii of Rila, monk David.

в.
c.

1257-1277
Управление на цар Константин 
Асен Тих.

Reign of Tsar Konstantin Tikh Asen.

1197-1216
Понтификат на Инокентий III и апогей на папското 
могъщество. Създадени са ордените на свети 
Доминик де Гусман и свети Франциск от Асизи.

Pontificate of Innocent III and apogee of papal power. The 
orders of St. Dominic de Guzman and St. Francis of Assisi 
were created.


