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ИСТОРИЯ

● Проектът е предоставен за 
свободно обсъждане на 229-те 
депутати, взели участие в 
Учредителното събрание в 
Търново.

● През 1879 година Сергей 
Лукиянов- завеждащ Съдебния 
отдел в Съвета на руския 
императорски комисар-
изработва проект за основен 
закон на базата на другите 
балкански конституции. 
Всички те са повлияни от 
белгийската.  

● Събранието е 
започнато на 10. 02. 
1879 година.

● Открито е от руския 
императорски комисар 
княз Александър 
Дондуков-Корсаков.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2


УЧАСТНИЦИ



ДУМИ
„С пълна свобода и независимост на отделните мнения и общи прения да се изкаже всеки от Вас съвестно и с убеждение като 
имате на ум, че във Вашите ръце е щастието, благоденствието и бъдещата съдба на отечеството, което е извикано към нов 
политически живот.“

— Александър Дондуков-Корсаков

„Слава Богу! Свършихме делото, за което бяхме повикани. Станаха някои неспоразумения, но то се разумява от само себе си. 
Нашето събрание беше като кораб, изложен на бури: слава Богу, този кораб достигна пристанището. Можем да кажем, че 
направихме закони от Народа за Народа.“

— митрополит Антим Видински



председател
АНТИМ ПЪРВИ ВИДИНСКИ



НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Списъкът на присъстващите представители в 
Народното събрание в Търново на 10 февруари 
1879 г. включва имената на: депутатите по 
звание, избраните чрез пряк вот от народа, 
депутатите от учреждения и различни 
организации и назначените от руския 
императорски комисар. Депутатите от 
учреждения представят утвърдени културни и 
просветни центрове на българите през 
Възраждането – Рилския манастир, Одеското 
българско настоятелство, Българското 
книжовно дружество в Браила.

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0


СГРАДА
Построена е от Колю Фичето.



ПАМЕТ

● Българската 
Конституция е 
една от най-
модерните за 
времето си.

● Малката страна дава голяма 
заявка за появата и участието 
си на европейската 
политическа сцена.

● След петвековна изолация 
от модерния живот 
България се завръща в 
семейството на Европа и 
тепърва затвърждава 
присъствието си там.



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ, КОИТО 
ПОМНЯТ И ЗНАЯТ!


