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В началото на 1879 г. - току-що освободена, България прави първите 

си стъпки като автономна държава. И 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. 



Какви са първите депутати?

• Мнозинството са учители, лекари, адвокати, публицисти

• Повечето са високо образовани

• Сред депутатите има активни участници в национално-освободителното 
движение

• Повече от половината имат административен опит

• Избрани пряко от народа

• Депутати по право

• Назначени от комисаря на руския император княз Дондуков-Корсаков



Председателство на Учредителното 

събрание

• Председател – Екзарх Антим I

• Подпредседатели – Тодор Икономов и Петко Каравелов



Екзарх Антим І 



Търновската конституция 



Съвременният демократичен български конституционализъм има дълбоки и здрави устои,

положени още в епохата на националното Възраждане.

На 16 април 1879 г. представителите на българския народ, събрани в старата българска столица,

приемат Търновската конституция. Тя е първият български основен закон – възродил България за нов

политически живот, проправил пътя й към модерната европейска държавност.

Участниците в Учредителното събрание изработват и приемат една модерна за времето си и

много либерална Конституция. С дейността си те слагат началото на съвременна свободна България.

Затова ние се прекланяме пред делото им и с основание им се възхищаваме. Но нека не забравяме, че

те са били живи хора, а не паметници. Както ще видим по-нататък, те понякога проявяват политическа

наивност, а понякога, водени от разгорещените страсти в залата, стигат до крайности.

Търновската конституция установява демократични начала на обществено-политическия живот,

устояли на всички изпитания на времето оттогава и еднакво валидни и необходими днес. Сред тях са

народно представителство при всеобщо избирателно право, политически плурализъм и свобода на

сдружаването, разделение на властите, парламентарен контрол и министерска отговорност,

децентрализация в общинското управление и свобода на печата, мисълта и словото.





Търновската 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



Българската Конституция определя Народното събрание да изпълнява най-важната от

всички функции по осъществяването на държавната власт – законодателната дейност. Законите

и решенията на парламента са задължителни за всички държавни органи, организациите и

гражданите. Водещите начала в съвременната българска Конституция са основни ценности в

законотворческия процес на Народното събрание.

Конституцията е сигурната основа за европейското бъдеще и успешното развитие на

България в интерес на цялото общество и на всеки български гражданин





Водещите начала в съвременната българска конституция са основни ценности в

законотворческия процес на Народното събрание. Сред тях се открояват:

- върховенството на правата, достойнството и сигурността на личността и дългът да бъде

пазено националното и държавното единство на България;

- утвърждаването на републиката и парламентарното управление като основи на

народовластието, изключващи възможността отделна партия, институция или личност да си

присвоява народния суверенитет;

- съчетаването на независимостта на властите и институциите с градивното взаимодействие

между тях, гарантирани чрез парламентарния контрол и отчетност.



Датата е определена по инициатива на Съюза на юристите в България. С решение 

на Министерския съвет от 12 март 1991 г. 16 април – денят, в който първото

Велико Народно събрание приема през 1879 година Търновската конституция, е 

обявен за професионален празник на българските юристи и съдебни служители. 

По идея на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа /ССВЕ/ на 10 

декември се отбелязва Европейски ден на адвокатите. Отбелязването на такъв ден

/който съвпада с Международния ден на правата на човека/ е с идеята да има ден, 

на който да се насочи общественото внимание към принципите на адвокатската

професия, ценностите, общи за адвокатите от всички страни и приносът на 

адвокатите за утвърждаването на върховенството на законa .

Ден на юриста в България 

Европейски ден на адвокатите



През 2014 година денят е посветен на общите ценности на адвокатите от 

Европейския съюз, както и на тяхната роля в гражданското общество за 

утвърждаване на законността. От всички основни човешки права, 

прокламирани в Универсалната декларация за правата на човека и в 

Европейската конвенция за човешките права и основните свободи, акцент е 

поставен на правото на личен живот и на опазване на личната информация. 

Акцент се поставя и върху поверителността в отношенията между адвоката 

и неговия доверител.

Висшият адвокатски съвет в България също приветства инициативата.

Често се случва понятията „адвокат“ и „юрист“ да бъдат объркани. Вторият

термин има по-широк обхват, тъй като пред всички адвокати стои

изискването да бъдат юристи, но не всички юристи са адвокати. Юристи са

още и нотариусите, съдиите, прокурорите. 



Цитати за правото и справедливостта
Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се 

приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото. — Имануел

Кант

*

Като земята от звездите или пък от морето пламъка – така далеч са ползата и правото един от 

друг. — Марк Аней Лукан

*

В човешките взаимоотношения правото има смисъл само тогава, когато при изравнени сили и 

двете страни признават необходимостта, обща и за едната, и за другата страна. В противен 

случай най-силният изисква възможно най-многото, а слабият е принуден да се подчинява. —

Тукидид



Благодаря Ви за вниманието!


