


В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите
си стъпки като автономна държава. Най-важната от тези стъпки е 

свикването на Учредително събрание, което да приеме основен закон –
Конституция. Като приема своя Конституция и дава началото на 
парламентарния живот в страната, България заявява на света, че 

вече е самостоятелна и независима и от този момент нататък сама 
ще чертае съдбините си.



Изграждането на 
съвременната

българска държава
започва с 

Учредителното
събрание. То е 

свикано във Велико 
Търново на 10 

февруари 1879 г.



Точният брой на народните представители не е уточнен със сигурност, 
тъй като в работата на Събранието участват представители от 

населени с българи територии, които според решенията на Берлинския
конгрес остават в рамките на Османската империя, и те в един момент 

са принудени да се оттеглят.  

Народните представители



Първият парламентарен звънец
Парламентарният звънец, с който през 1879 г. е 
открито Учредителното събрание, по данни на 
изследователите е от XV век и е бил използван преди 
Освобождението в турско духовно училище в 
Търново. Съхранява се в Регионалния исторически 
музей на Велико Търново



Председателство на Учредителното събрание



Антим  I

По това време , той е една от най-уважаваните 
фигури.Първоначално  се казва Атанас Чалъков.Приел е 
името Антим, когато става монах в Хилендарският 
манастир.Учил е в реномирани школи в Османската 
империя и Москва.Участва в Църковно-народния събор 
от 1871г. И постига много с борбата за църковна 
независимост.Преди освобождението е изпратен на 
заточение в Анкара.



Избиратели са всички български граждани, 
навършили 21 години с политически и граждански 

права.
Избираемите трябва да са български граждани, 

навършили 30 години и за тях има изискване да са
грамотни.

Търновска конституция-основни изводи
Кой има право да избира и да бъде избиран?



Учредителното събрание

Учредителното събрание  има   две 
неголеми групи:консерватори и 

либерали, а мнозинството се състои от 
депутати, които все още не са 

направили своя избор.Двете крила се 
съревновават коя страна да има повече 

надмощия.



Любопитни факти

•На откриването на Учредителното 
събрание като специални гости са поканени 
първия български драматург, духовник и 
политик, Васил Друмев и великия 
архитект Колю Фичето.



Любопитни факти

По време на Учредителното събрание 
излиза първия хумористичен вестник 
след Освобождението – „Остен“ на 
Петко Славейков.



Любопитни факти

По време на заседанията е създаден 
първият военен духов оркестър на 
България. Негов диригент е чешкият 
музикант Йозеф Хохола. Всички 
музиканти в оркестъра също са чехи. 



Търновска конституция



Търновска конституция-основни изводи
Дейност и отговорности на парламента

.Заседанията са публични
Депутатите се ползват с имунитет
Прокламира се равноправие на всички

граждани
Парламентът изработва закони
Приема бюджета на държавата
Утвърждава държавните заеми



 Контролира изпълнителната власт чрез 
въпроси и анкетни комисии

 Велико народно събрание се свиква при 
необходимост от изменение на 
Конституцията

 Въвежда се разделението на властите на 
законодателна, изпълнителна и съдебна

Търновска конституция-основни изводи
Дейност и отговорности на парламента



Според Конституцията, приета 6 декември 1947 г., цялата
власт произтича от народа и принадлежи на народа. 

Върховен орган на държавната власт е  Народното събрание, 
което осъществява народния суверенитет, може да изменя

конституцията и е единственият законодателен орган, 
който има право да променя структурата на 

правителството, да го назначава и да контролира неговата
работа.Парламентът има четиригодишен мандат и заседава

на две сесии в годината.



Народно събрание

Парламентът



Информацията и изображенията са взети от:
https://www.parliament.bg/ns140/bg/
events/7

https://www.parliament.bg/ns140/bg/events/7,
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.parliament.bg/ns140/bg/events/7?fbclid=IwAR2sLVDLKaHQ6tKyNtn2iwQ84ktUo607AutEarniTbDfc01RvJm22ax4ZLU&h=AT3mNybOaCCeNsFb6S6xh2HvoQBvP50ie7GXTJC_AXWFXErq67TGtrzBDgd1_SlwUvH97WkqOnSkVQSoUG9ZbxPp-ysqtu4CYWYd85bETdyKaDUNZWeipNdn7czckIGEbuHpWg
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