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Abstract: In the form of a virtual cultural-historical route, this article 

presents two historical topics. One is related to the first large-scale and 

organized Bulgarian political movement in the nineteenth century - the 

struggle for an independent church and the creation of the Bulgarian 

Exarchate. The second topic is the convening and work of the 

Constituent Assembly in Tarnovo in 1879, which adopted the first 

Constitution of the Principality of Bulgaria. The exhibition also shows the 

connection between the Bulgarian proto-state established in the 1870s - 

the Exarchate and the new Bulgarian state, based on the Tarnovo 

Constitution of April 16, 1879. 
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Резюме: Под формата на виртуален културно-исторически 

маршрут в настоящата статия се представят две исторически теми. 

Едната е свързана с първото мащабно и организирано българско 

политическо движение през ХІХ в. – борбите за самостоятелна 

църква и създаването на Българската екзархия. Втората тема е 

свикването и работата на Учредителното събрание в Търново през 

1879 г., приело първата Конституция на Княжество България. В 

изложението е показана и връзката между създадената през 70-те 

години на ХІХ в. българска протодържава – Екзархията и новата 

българска държава, основа на която е Търновската конституция от 16 

април 1879 г. 

Ключови думи: Българска екзархия, българска протодържава, 

Търновска конституция, Учредително събрание, културно наследство 
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Настоящото изложение има за цел да представи под формата 

на виртуален културно-исторически маршрут две наглед различни 

исторически теми. Изхожда се от разбирането, възприето отдавна от 

световните организации и включено в българското законодателство, че 

„културното наследство обхваща нематериалното и материалното 

недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, 

които са носители на историческа памет, национална идентичност и 

имат научна или културна стойност“1.  

 

  

Фиг. 1. Храм „Св. Николай“  

В. Търново 

Фиг. 2. Храм „Св. Николай“  

В. Търново 

 

Ще започнем нашата въображаема историческа екскурзия от 

старата престолнина Търново. Тя е и началото, и краят в развитието на 

двата, паралелно представени тук исторически процеса. От Търново и от 

голямата Търновска епархия в края на 30-те години на ХІХ в. започва 

първото мащабно и организирано общобългарско политическо 

движение през Възраждането – т.нар. църковнонационални борби. 

Неслучайно само няколко години преди Неофит Хилендарски Бозвели да 

оглави това първо легално българско политическо движение младият 

майстор Колю Фичето се прославя с изграждането на най-големия 

дотогава православен храм „Св. Николай“ в старата столица, 

разположен на място, по-високо дори от тогавашните джамии (фиг. 1). 

Тази църква е свързана и с работата на Учредителното събрание през 

                                                           
1
 Закон за културното наследство 2009 г., чл. 2, ал. 1 – [Cultural Heritage Act 2009 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623662 (Last view: 15.03.2020)]). 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623662
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1879 г. Тук се провеждат неофициалните заседания на депутатите от 

събранието и пристигналите от неосвободените български земи на 

Тракия и Македония делегати по въпроса за съдбата на разпокъсаното 

Отечество (фиг. 2).  

Манастирите край Търново са свързани както с църковните 

борби, така и с дейността на Екзархията като българска протодържава. 

Например в манастира „Св. св. Петър и Павел“ се установява за известно 

време в началото на 40-те години на ХІХ в. архимандрит Неофит Бозвели 

скоро след като открито повежда движението за църковна 

самостоятелност. Пак тук през 1874 г. първият български екзархийски 

митрополит Иларион Търновски (бивш епископ Макариополски) открива 

богословско училище (фиг. 3). В светата обител е и първото заточение на 

Търновския митрополит Климент (фиг. 4). Той е преследван от властите 

заради категоричното му противопоставяне през 1893 г. срещу 

планираното изменение на един от важните текстове в Търновската 

конституция – чл. 38, предвиждащо и престолонаследникът, също като 

княза, да може да не е с православно изповедание (Petkov, 2020a). 

 

  

Фиг. 3. Манастир 

„Св. св. Петър и Павел“ 

Фиг. 4. Епископ Климент Браницки 

(от 1884 г. митрополит Търновски) 

е един от създателите на 

Търновската конституция 

Неин ревностен бранител, известно 

време той съхранява оригиналния 

текст (Petkov, 2000a: p. 88). 

 

Отново Търново е център и на първото организирано съзаклятие с 

цел възстановяването на българската държава (фиг. 5, 6). Заверата от 

1835 г. е най-ранната проява на националноосвободителното движение, 

имаща за цел не просто замяната на османското господство с друга, 
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по-търпима чужда власт, а създаването на българска държава начело с 

български княз (Karshovski, 1935), (Petkov, 2015). 

 

 

 

 

Фиг. 5. Паметник на Заверата от 

1835 г. във В. Търново 

Фиг. 6. Плаковският манастир 

„Св. Илия“ край Търново – център 

на организаторите на заверата 

от 1835 г. 

  

След старата българска престолнина Търново виртуалното 

историческо пътешествие ни отвежда в тогавашната столица на 

Османската империя Истанбул или Цариград, както го наричат 

българите. Този космополитен град е център на църковнонационалното 

движение, тук резидират и двете власти, към които са отправени неговите 

основни искания – османското правителство и Цариградската 

патриаршия. Тук е устроен и първият храм на българите – отначало, през 

1849 г. като дървен параклис „Св. Стефан“ (фиг. 7), а от края на ХІХ в. 

като прочутата Желязна църква със същото име (фиг. 8). 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. Цариградският български 

храм „Св. Стефан“, осветен 

тържествено през 1849 г. 

Фиг. 8. Желязната църква „Св. 

Стефан“ в Цариград, сглобена 

окончателно през 1896 г. 
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В Цариград се издават повечето български вестници, списания и 

книги през 50-те – 70-те години на ХІХ в., а техните редактори и авторите 

им са едни от главните действащи лица в борбите за национална 

еманципация чрез автономна църква: Петко Р. Славейков, епископ Иларион 

Макариополски, д-р Стоян Чомаков, Гаврил Кръстевич, Тодор Бурмов, Марко 

Балабанов. В Цариград е седалището на българската протодържава 

Екзархията (Petkov, 2013), тук се установяват предстоятелите на Българската 

църква Антим І и Йосиф І (фиг. 9 и фиг. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 9. Екзарх Антим І – 

председател на Учредителното 

събрание, приело Търновската 

конституция през 1879 г. 

Фиг. 10. Вторият български 

екзарх Йосиф І 

 

  

По-късно, през 1879 г. част от видните представители на 

цариградските българи са сред най-активните депутати в Учредителното 

събрание, в първите княжески правителства и в управлението на 

автономната провинция Източна Румелия (фиг. 9, 11, 12, 13, 17). 

Историческите следи, оставени от българската общност в Цариград, са 

важна част от националното културно наследство. 
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Фиг. 11. Петко Р. 

Славейков. Неговият в. 

„Македония“ е една от 

печатните трибуни на 

църковнонационалните 

борби, а излизащият в 

Търново в дните на 

Учредителното и 

Първото Велико 

народно събрание 

през 1879 г. в. „Остен“ е 

сред първите вестници 

в Княжество България. 

Фиг. 12. Марко 

Балабанов – 

редактор на 

вестниците „Век“ и 

„ХІХ-ий век“, участник 

в Църковно-народния 

събор 1871 г. в 

Цариград, депутат в 

Учредителното 

събрание в Търново и 

един от авторите на 

Конституцията от 1879 

Фиг. 13. Гаврил 

Кръстевич – активен 

участник в 

създаването на 

българската 

протодържава – 

Екзархията. По-късно 

е главен секретар и 

генерал-губернатор 

на автономната 

българска област 

Източна Румелия 

 

 

От Цариград виртуалната ни разходка продължава с посещение 

на възрожденския Пловдив. Той е център не само на една от големите 

български епархии, но и важно просветно и културно средище през ХІХ в. 

(Genchev, 1981). Тук, в новосъздаденото класно училище (фиг. 14) по идея на 

Найден Геров и Йоаким Груев за първи път през 1851 г. денят на светите 

Кирил и Методий се чества не само като църковен празник, но и като 

паметен ден на цивилизационното дело, започнато от тях, но довършено от 

учениците им с решаващата подкрепа на българската държава през ІХ-Х 

век. Оттогава и до днес 11, а след 1916 г. 24 май е най-дълго честваният и 

общопризнат всебългарски празник – и на миналите поколения, и на 

днешните, а и на бъдещите. Това е празникът на най-българския спомен, 

настояща гордост и надежда за бъдещето (Petkov, 2005). 
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 Фиг. 14. На основата на епархийското класно училище „Св. св. Кирил и 

Методий“ в Пловдив по-късно се създава една от първите български 

гимназии. 

  

След края на Руско-турската война, от май до началото на 

октомври 1878 г. в Пловдив резидира ръководителят на Временното руско 

окупационно управление в България княз Александър Дондуков-Корсаков 

(фиг. 15). Тук започват приготовленията за изготвянето на бъдещия 

Органически устав на Българското княжество. При работата си по 

проекта за основен закон началникът на съдебния отдел Сергей Лукиянов 

се консултира с намиращия се по това време също в Пловдив екзарх 

Йосиф, с колегата си – отговарящия за просветата и духовните дела – 

проф. Марин Дринов, както и с Тодор Бурмов – деец на 

църковнонационалното движение (фиг. 16, 17) (Petrov (ed.), 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 15. Сградата в Пловдив, 

където е настанено Временното 

руско окупационно управление 

през 1878 г. 

Фиг. 16. Проф. Марин Дринов – 

ръководител на отдела за 

просвета и духовни дела във 

Временното руско окупационно 

управление 1877-1879 г 
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Фиг. 17. Тодор Бурмов – богослов, учител, книжовник, първи 

министър-председател на Княжество България през 1879 г. 
 

 

 

 

 

Фиг. 18. Съветът на руския 

императорски комисар княз Ал. 

Дондуков 

Фиг. 19. Заповед № 60 от 9 

октомври 1878 г. на княз Ал. 

Дондуков-Корсаков 

за преместване на Централното 

гражданско управление в София 

 

Следващата спирка в нашето виртуално културно-историческо 

пътуване е София. Съгласно заповед № 60 от 9 октомври 1878 г. на княз 

Ал. Дондуков-Корсаков „по негово разпореждане“ централното 

гражданско управление се премества в София (Orders…, 2003). Тук е 

завършен окончателно и изпратен за разглеждане и одобрение в 

Петербург проектът за Органически устав на Княжество България. 

Установяването на центъра на временното руско управление в София 

(фиг. 18, 19) вероятно е взето предвид и е повлияло на членовете на 

комисията, изготвила през март 1879 г. българския проект за конституция, 

в който още в началото е записано: „Българската столица е градът 

София“ (Petkov, 2000b: p. 78). И това не е само предложение, а и 

съобразяване с действителното положение, наложено по личното 

разпореждане на княз Дондуков – седалище на императорския комисар 

и на неговото управление от октомври 1878 до юни 1879 г. да е София. 

Поради отхвърлянето на рапорта, т.е. на българския проект за 

конституция в Учредителното събрание на 21 март 1879 г., въпросът за 
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столицата на Княжеството временно остава нерешен.Като важен 

административен и културен център София се изгражда предимно след 

обявяването й за столица през 1879 г. Но българите от този край участват 

активно и в най-масовото политическо движение през Възраждането – 

църковнонационалните борби. Откликвайки на стремежите на 

епархиотите си за църковна самостоятелност, софийският митрополит 

Гедеон, макар и грък, подкрепя Великденската акция от 1860 г. и 

прокламира независимостта на епархията си от Цариградската 

патриаршия. Следващият софийски архиерей Доротей е българин, но 

не е приет добре от местното население заради залитането му към 

униятството и непостоянното му отношение към българо-гръцкия 

църковен спор (Boneva, 2010: p. 1086). Първият екзархийски предстоятел 

на Софийска епархия е митрополит Мелетий (фиг. 20). Макар да е 

ръкоположен още на 15 октомври 1872 г., той пристига в епархията си 

едва в края на март 1873 г. поради забавянето на берата му от страна на 

османските власти. Мелетий Софийски, както и останалите висши 

духовници на Българската екзархия, с изключение на Йосиф І, са 

депутати „по право“ в Учредителното събрание през 1879 г. (Statelova, 

Markova (ed.), 1979: p. 241). 

 

 

Фиг. 20. Мелетий Софийски 

  

В края на нашата обиколка по местата, свързани със 

създаването на Българската екзархия и първата Конституция, отново се 

връщаме в старата престолнина Търново, откъдето започна и с 
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основание завършва културно-историческото ни пътешествие. Тук, в 

сградата на конака, построен през 1872 г. от майстор Колю Фичето, от 10 

февруари до 16 април 1879 г. се провеждат заседанията на 

Учредителното народно събрание, завършили с приемането на първия и 

най-дълго прилаган основен закон на новата българска държава – 

Търновската конституция (фиг. 21, 22, 23, 24, 25). Днес възстановената 

сграда на конака е превърната в музей „Възраждане и Учредително 

събрание“, в който се отбелязват годишнините от приемането на първата 

конституция, организират се научни конференции и тържества, снимат 

се филми (фиг. 26). 

 

 

 

 

 

   

Фиг. 21. Конакът в 

Търново, където се 

провеждат 

заседанията на 

Учредителното 

събрание, 1879 г. 

Фиг. 22. Залата на 

Учредителното 

събрание 

 

Фиг. 23. Депутатите в 

Учредителното 

събрание 1879 г. 

 

  

След отхвърлянето на 21 март 1879 г. на единствения български 

проект за конституция – т.нар. рапорт на 15-членната комисия – на 

следващия ден заседанията на Учредителното събрание продължават. 

Още в началото на обсъждането на главата „За местопребиваването на 

княза“ на 22 март депутатът Яков Геров предлага „да се определи 

столицата на Княжеството“ (Dondukov-Korsakov, 1879: p. 71), (Metodiev, 

2004: p. 189). Приема се предложението на Драган Цанков решението за 

столицата „да не влиза в Конституцията“, а „да се вмести само в 

протокола“. След това Т. Джабаров предлага за столичен град да се 

определи София, каквото е и предложението в отхвърления рапорт на 15-

членната парламентарна комисия. Изтъквайки голямата важност на този 

въпрос, Никола Михайловски заявява, че тъй като „определянето на 

столицата трябва да се основава на народните интереси“, то всеки, 
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който има предложение, трябва да го разясни подробно. В този момент, 

за да предпази събранието от продължителни спорове, Др. Цанков 

излиза със свое аргументирано предложение, което може да се 

определи като компромисен вариант между българската историческа 

традиция и политическата реалност, установена от руското окупационно 

управление. В едно изречение Др. Цанков предлага две много важни за 

създаващата се нова държава конституционни решения, които са приети 

без дебати и противопоставяне от депутатите: „Ние имаме две столици: 

Търново – историческа, и София – правителствена. Затова аз предлагам 

и занапред София да си остане за резиденция на княза; а в Търново да 

става коронацията на княза“. Записът в дневника от това заседание е 

кратък и категоричен: „Това предложение на г-н Цанков се прие с 

вишегласие, за да се мине в протокола“ (Dondukov-Korsakov, 1879, p. 71), 

(Metodiev, 2004: p. 190). И тъй, независимо от това, че в окончателно 

приетата Търновска конституция, за разлика от отхвърления формално 

български проект, конкретен текст за това коя е столицата на Княжество 

България липсва, от 22 март 1879 г. до днес административната столица 

на България е София. По-малко известна е другата част от цитираното 

предложение на Др. Цанков, което става решение на Учредителното 

събрание, че от 22 март 1879 г. със същото единодушно гласуване на 

депутатите Търново е историческата столица на България. То има същата 

конституционна тежест като това за правителствената столица София 

(Petkov, 2020b). 

На основание именно на това решение на Учредителното 

събрание дълги години 3 април беше празник на София, защото това 

всъщност е датата 22 март 1879 г. по нов стил, т.е. с 12 дни разлика за 

времето след 1916 г. Споменаването в някои публикации на датата 3 

април 1879 г. като ден, в който е взето решението за обявяването на 

София за столица, е фактическа грешка. Защото на самия 3 април 1879 

г., както и в следващите три дни от Страстната неделя Учредителното 

събрание няма заседания (Dondukov-Korsakov, 1879: p. 118), (Metodiev, 

2004: p. 305-309). Следователно, на 22 март 1879 г. са гласувани първите 

две конституционни решения на Учредителното събрание, имащи 

същата сила като на приетия на 16 април основен закон, а именно: 

административната столица на Княжество България е София, а Търново е 
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историческата столица на България. Това е според мен причината 22 

март да започне да се чества като празник във В. Търново след 1879 г. 

Защото на този ден според действащия до 1916 г. календар е взето 

конституционното решение за обявяването на старата престолнина за 

„историческа столица“ на нова България. Съществуващата хипотеза, че 

22 март е избран за празник на Търново заради пролетното 

равноденствие (Nedeva, 2009: pp. 49-56) не противоречи на изложената 

теза, но трудно може да се приеме като главно основание за избора на 

празник на града точно в този ден. А другото предположение, че 22 март 

е празник на Търново, защото това е датата на победната битка на Иван 

Асен ІІ при Клокотница на 9 март 1230 г. по нов стил (Mincheva, 2013: p. 

450), (Nedeva, 2009: p. 49), не е достатъчно аргументирано. Според 

въведения със закон на Народното събрание и с указ на цар Фердинанд 

І през 1916 г. Григориански календар тринадесет (13) дни се добавят към 

датите по стар стил само за периода от началото на ХХ век до 1916 г.2. За 

датите по стар стил от ХІХ век се прибавят дванадесет (12) дни и затова 

отдавна е научно установено, че рождението и кончината на Васил 

Левски са съответно на 6/18 юли (1837 г.) и на 6/18 февруари (1873 г.); че 

Съединението е обявено на 6/18 септември (1885 г.); че първото 

официално руско-турско споразумение, предвиждащо създаване на 

самостоятелно Българско княжество „върху всички земи, населени с 

българи, но не по-малко от начертаните на Цариградската 

конференция“ не е Санстефанският прелиминарен договор от 19 

февруари/ 3 март (1878 г.), а подписаните в Одрин „Основи на мира“ на 

19/31 януари 1878 г. (Petkov, 2018) и т.н. 

Разбира се, към настоящия кратък културно-исторически 

маршрут, виртуално обиколил местата, свързани със създаването на 

Българската екзархия и приемането на Търновската конституция, могат 

да се добавят още много спирки: Враца, Самоков и Скопие, където за 

първи път през 20-те и 30-те години на ХІХ в. българите издигат искания за 

замяната на гръцките архиереи с български духовници; Охрид – център 

на последната автокефална църква, включваща преобладаващо 

българско население в диоцеза си, чиято самостоятелност е 

                                                           
2
 Държавен вестник, брой 65, 21.03.1916 г. [State Gazette, issue 65, 

21.03.1916] 
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ликвидирана от османските власти по настояване на Цариградската 

патриаршия през 1767 г. (а също и защото българите от Охридска и 

Скопска епархии категорично доказват с проведените официални 

допитвания през 1873-1874 г., че искат да са част от създадената вече 

Българска екзархия). 

 

  

Фиг. 24. Залата на събранието от 

1879 г., възстановена в настоящия 

музей „Възраждане и Учредително 

събрание“ във В. Търново 

Фиг. 25. Търновската конституция 

 

 

 

 

Фиг. 26. Проф. Петко Ст. Петков по време на честването на 135-

годишнина от приемането на Търновската конституция през 2014 г. 

(Georgieva, 2014) 

 

Но и в този си вид настоящото изложение показва историческата 

връзка между най-дълготрайното и най-успешното политическо движение 

на българите през ХІХ в. – т.нар. църковнонационални борби, завършило 

с учредяване на протодържавата Българска екзархия, и фактическото 

създаване на новата българска държава през 1879 г., юридическа основа 

на която е първият обществен договор на българите – Конституцията, 



20 
ИСТОРИЧЕСКИ МАРШРУТИ. БЪЛГАРСКАТА ПРОТОДЪРЖАВА – ЕКЗАРХИЯТА И 

ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ  

ПЕТКО СТ. ПЕТКОВ  

 
 

 

HISTORICAL ROUTES. THE BULGARIAN PROTO-STATE –  

EXARCHATE AND THE TARNOVO CONSTITUTION    

PETKO ST. PETKOV, drpstpetkov@gmail.com 

приета в Търново на 16 април 1879 г. Неслучайно значителна част от 

водачите на движението за национална еманципация чрез 

самостоятелна църква и архиереите на Българската екзархия са и най-

активните депутати в първото народно събрание на нова България (фиг. 4, 

9, 11, 12, 13, 17, 20). 
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