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ТЪРНОВСКИТЕ УЧРЕДИТЕЛИ
ключов въпрос: Какво политическо бъдеще���������������������������������������
отреждат на България създатели
��������������������������������������
те на Търновската конституция?
Док. 1. Състав на Учредителното събрание
229

народни
представители *

по звание

19

88

по избор

назначени от руския
императорски
комисар

5

представители
на учреждения и
дружества

* 16 от народните представители са от турското, гръцкото и еврейското малцинство

Задача� 1:
��
А) Проучете състава на Учредителното събрание. Определете по какви критерии са били
избрани народните представители.
Б) Потърсете възможни обяснения за този подбор на народните представители.
В) Формулирайте и запишете различните основания. Обсъдете в класа съвпаденията и раз
минаванията в преценките си.

Килийно

Начално

Основно

С дружение на преподавате лите по ис тория в България

Док. 2. Образователен ценз на част от депутатите в Учредителното
събрание

Средно

6

17

28

27

По-високо от средно,
включително висше
43

добито в руски учебни
заведения

9

с научна степен

6

в западни

10

юридическо

9

в балкански

6

получено в Русия

20

в български

2

в западни учебни заведения

13

в балкански

10

Задача 2:
Обсъдете каква е ролята на образованието за компетентността на тези депутати за изра
ботване на един модерен основен закон?

Държавни политики

117

3333

3434

Док.���
3. Предложения �������������������������������������
за български политически модел
Учредителното събрание, по предложение на К. Стоилов, избира на 27.02.1879 г. коми
сия от 15 души (М. Балабанов, Вълчович, Горбанов, Д. Греков, Даскалов, Т. Икономов,
Кл. Браницки, Г. Начович, К. Помянов, С. Преславски, К. Стоилов, Хр. Стоянов, А. Стоя
нов, Цанев, Д. Цанков), на която се възлага да изработи и предложи за обсъждане основ
ните принципи на българската конституция. На 21.03.1879 г. комисията представя
своя рапорт на народните представители. Според него:
А. Най-главното начало на една Конституция е началото на свободата. Свободата
на действие, говорене и мислене са начала, които, като вродени у човека, трябва да
се почитат от всяка конституция. […] Никой в Българското княжество не може ни
да продава, ни да купува човешки същества. Всякой роб, от какъвто пол, вяра и да е,
е свободен, щом стъпи на Българската земя. Второто начало на една Конституция
е началото на равенството пред закона. […] Трето начало на една Конституция е
началото на самоопределението. Това начало, приложено в политиката, се нарича са
моуправление. […] За да може тия начала да съществуват и да се развиват свободно,
те трябва да се подкрепят от началото на сигурността. На това начало са основани
неприкосновеността на лицето, жилището и собствеността. […]
Комисията взе във внимание, […]
че преходът от робство към самоуправление трябва да е постепенен;
че като във времето на турското владичество Българите не са имали никакви полити
чески правдини, ползването на политически права изисква не само една дадена степен
на умствено развитие, но и редки нравствени качества; […]
като взе във внимание още и тежките задължения, които ще тежат на нашето ново
управление както спрямо вътрешната ни организация, тъй и спрямо външната ни по
литика, комисията се убеди, че е неизбежно щото в нашата Конституция да вее един
дух на разумен консерватизъм и нашето правителство да бъде силно и крепко.
Нашата Конституция и нашето бъдещо управление трябва да имат за цел да възпи
тават народа ни в почитането на закона и да го приготвят, щото в кратко време да
може достойно да се ползва от тази свобода, към която се стремят най-просветени
те народи. […]
Дневник ХІІ, Заседание на 21.03.1879 г.

Б. Комисията реши […] Народното представителство да се състои от два дяла: На
родно събрание и Сенат. Народното събрание ще се състои само от представители
на народа, т.е. от лица, избрани от българските граждани, които са на 21 годишна
възраст и имат или недвижимо имущество, или плащат на година 100 гроша данък,
или са свършили в някое средно или висше училище. Лицата, които ще се избират за
представители, освен горепосочените качества, трябва да са не по-млади от 25 годи
ни и грамотни. […]
Дневник ХІІ, Заседание на 21.03.1879 г.

В. […] в това самоуправление трябва да имат равно участие съразмерно с взаимната
им важност различните икономически и политически интереси, които се проявяват
у народа. Като такива […], които трябва да вземат участие в Народното представи
телство, комисията счита най-напред притежателите на недвижимо имущество. Се
ляните, които владеят кой много, кой малко земя, са основата на нашето Княжество;
[…] друга важна група […] са тези, които имат едно средно или висше образование;
[…] групата на капиталистите и търговците, то и там трябва да се даде съразмерно
участие в законодателната власт. […] Тези, които плащат поне 100 гроша годишен
данък, да имат право да вземат участие в законодателната власт.
Дневник ХІІ, Заседание на 21.03.1879 г.

Г. Какво е изработила комисията? Какви са тези бабини деветини? Всичките ни непри
ятели са ни борили с това, че не сме били узрели за свободата. Но ето че една комисия
от Народното събрание иде да потвърди думите им, като казва и печатно заявява,
че ние не сме още за пълна свобода, когато за тази свобода толкози драгоценна кръв
проля братският нам руски народ и нашият народ понесе толкова скъпи жертви (ръ
копляскания).

С дружение на преподавате лите по ис тория в България
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Комисията иска да ни се дава свободата като комка – малко по малко, защото ни бил
слаб стомахът; също като на человек, който дълго време е бил под затвор и който
не трябва да се пуща изведнъж на видело, но по-напред да се тури в кафе - оджа, за да
привикне. Монархия, която да управлява нашия нов и неопитен народ, това разбирам;
но конституция консервативна не разбирам: то прилича като да казва някой леща
на кебап. Те искат конституция, в която да вее нещо, с други думи, искат някаква вя
търничава конституция (ръкопляскания)... Като народен представител и в името на
народа не приемам рапорта.
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Реч на Славейков по повод на рапорта на комисията
Дневник ХІІ, Заседание на 21.03.1879 г.

Д. Всички бяха свободолюбци, всички се въодушевяваха от свободолюбиви мисли, всич
ки бяха за свободна конституция. Нарекоха се консерватори ония, които бяха за вто
ра камара, за особен закон по престъпленията чрез печата, за по-малко число народни
представители – по един представител на 20 или 30 хиляди жители от населението
в Княжеството, а не един представител на 10 хиляди жители, както се и прокара то
гава.

Задача 3��
���:
А) Разделете се на 5 групи. Работете съответно с Док. 3 А, Б, В, Г, Д. Открийте ключови
думи, които характеризират възгледите на учредителите за свободата.
Б) В своята група изберете една ключова дума, за която да предложите по един аргумент в
подкрепа и по един – против.
В) Съобщете своите резултати на останалите групи, като организирате гласуване в под
крепа на всяко предложение. Разтълкувайте резултатите от това гласуване.
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Док. 4. Търновска конституция, 1879 г.
Глава ХII
57. Всички български поданици ca равни пред закона. Разделение на съсловия в България
ce не допуща.
58. Титли зa благородство и зa други отличия, също и ордени не могат да съществу
ват в Българското Княжество. [...]
61. Никой в Българското Княжество не може ни да купува, нито да продава чeлoвeчecки същества.
Всякой роб, от какъвто пол, вepa и народност да бъде, свободен става, щом стъпи на
българска територия. [...]
73. Никой не може да бъде наказан без присъда от Нaдлeжний съд, която e вече влязла
в законна cилa. [...]
75. Никoму не може да ce наложи наказание, което нe e установено от законите. Мъче
ния, пpи какво да e обвинение, и конфискуване на имот ce зaпpeщaвaт. [...]
77. Чacтни писма и частни телеграфически депеши съставят тайна и ce бpoят нeпpикocнoвeнни. [...]
79. Печата e свободен. Никаква цензура нe ce дoпущa. [...]
Глава XIV
86. Обикновеното Народно събрание ce cъcтaвя от представители, избрани направо
от народа, по един представител на десет хиляди души от двата пoлa.
Представителите ce избират зa три години. Избиpaтeли ca всички български гражда
ни, които имат възраст по-горе от 21 г. и ce пoлзувaт c граждански и политически
правдини.
Избираеми зa представители са всички български граждани, които ce ползуват c граждан
ски и политически права и cа на възраст по-горе от 30 г. и да са книжовни (грамотни).
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Из спомените на Марко Балабанов за Учредителното събрание
Спомени за Учредителното събрание от 1879 г. С., 1979.
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Задача 4:
А) Работете по двойки. Проучете откъсите от приетата Търновска конституция.
Б) Определете чии политически възгледи надделяват според вас.

3636

Док. 6. “Въжеиграчите от Уестминстър”. Английска карикатура от 1860 г.

Задача 5:
А) Проучете внимателно Док. 5 и Док. 6. Направете списък с определения, с които могат да
бъдат характеризирани представените персонажи.
Б) Определете какво в Док. 5 според художника е характерно за либералите и консерваторите.
В) От Док. 6 конкретизирайте какви възгледи имат представените политици Дизраели и
Гладстон.
Г) Потърсете общи елементи с българските либерали и консерватори.

ОБОБЩАВАЩ ВЪпрос: Какви ценности на времето откривате в Търновската кон
ституция?
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Док. 5. “Една Камара, разделена на три части”. Анонимна гравюра от 1819 г.
(Френска национална библиотека – Париж)

