
СИМВОЛИТЕ НА СВОБОДНА 
БЪЛГАРИЯ



СИМВОЛИТЕ НА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

В началото на 1879 г. България прави първите си 
стъпки като автономна държава.

Най-важната от тези стъпки е свикването на 
Учредително събрание, което да приеме основния 
закон – Конституция. 

• Народните избрани се събират в старата българска 
столица Търново на 10 февруари 

1879 г. 



УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ
(ФЕВРУАРИ – АПРИЛ 1879 г.)

В Търново пристигат 229 народни представители: 

• 117 - избрани по звание;

• 88 - избрани пряко от народа; 

• 5 - представители на учреждения и дружества; 

• 19 - назначени от княз Дондуков-Корсаков;



УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ 
(ФЕВРУАРИ – АПРИЛ 1879 г.)

СГРАДАТА, В КОЯТО 
ЗАСЕДАВА СЪБРАНИЕТО



ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

На 16 април 1879 г.  е приета
Търновската конституция. 

Първият основен закон, възродил
България за нов политически 
живот, проправил пътя й към
модерната европейска
държавност.

С нея се слага началото на 
съвременна свободна България.



ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Конституцията постановява: 

• народно представителство
при всеобщо избирателно
право;

• политически плурализъм и 
свобода на сдружаването;



• разделение на властите, 
парламентарен контрол и 
министерска отговорност;

• децентрализация в 
общинското управление;

• свобода на печата, мисълта и 
словото.

ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ



СОФИЯ – СТОЛИЦАТА НА СВОБОДНА 
БЪЛГАРИЯ

На 4 април 1879 г. 
Учредителното събрание 
определя за столица на 
Княжеството град София.

Идеята е, след постигането 
на национално обединение, 
столицата да бъде в центъра 
на българските земи. 



ИЗБОР НА БЪЛГАРСКИ КНЯЗ

С пълно единодушие, на 17 април 
1879 г., е избран първият български 
държавен глава - княз Александър 
фон Батенберг (1857-1893 г.).

„Князьтъ е Върховенъ представитель
и глава на Държавата. 
Лицето на Княза е свещенно и 
неприкосновенно. 
Законодателната власть принадлежи 
на Князя и на народното 
представителство.“



ПЪРВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
5 ЮЛИ 1879 г.

• Министерство на Външните 
работи и изповеданията; 

• Министерство на 
Вътрешните работи;

• Министерство на Народното 
просвещение;

• Министерство на 
финансите; 

• Министерство на 
правосъдието;

• Военно министерство.



ДЪРЖАВЕН ГЕРБ

Според Търновската 
конституция:

„Българский Държавенъ
гербъ е златенъ
коронованъ левъ на 
тъмночървено поле. Надъ
полето Княжеска корона.“



ЗНАМЕ

„Българското народно знаме е трицветно и 
състои отъ белъ, зеленъ и червенъ цветове, 
поставени хоризонтално.“



ПЪРВООБРАЗИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЛАГ

Знаме на Старозагорското 
въстание – септември 1875 г.

• ушито от копринен 
трикольорен плат – бял, зелен 
и червен;

• през 1877 г. е предадено на 
българските опълченци и 
участва в боевете при Шипка и 
Шейново.



ПЪРВООБРАЗИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЛАГ

Браилският трибагреник:

• изработен  от Стилияна 
Парашкевова през април 
1877 г;

• предаден на руския княз 
Николай Николаевич, но не 
участва в бойни действия по 
време на Руско-турската 
война от 1877-1878 г.



БЪЛГАРСКИ ХИМН

„Шуми Марица“ е национален 
химн от 1886 до 1946 г.

Първоначалният текст на песента
е написан от учителя Никола 
Живков в периода на българското
Възраждане. 

Последната редакция на химна
прави народният поет Иван Вазов
през 1912 г.



БЪЛГАРСКИ ХИМН

Днес български химн е 
песента „Мила Родино“.

Първоначалният вариант 
на текста е създаден по 
време на Сръбско-
българската война през 
1885 г. от  Цветан 
Радославов.



Текстът на Цветан
Радославов:

Горда Стара планина,

до ней север се синей.

Слънце Витош позлатява,

към Цариград се белей.

Припев:

Мила Родино,

ти си земен рай,

твойта хубост,

твойта прелест,

ах, те нямат край!

Хайде братя българи,

към Балкана да вървим.

Там се готви бой юнашки,

за свобода, правдини.



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


