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Abstract: The first Bulgarian assembly was established in Tarnovo in 1879. Constituent
Assembly elections were held in Bulgaria between 1 and 30 January 1879, although only 117 of the
231 members of the Assembly were elected during this period. It followed the country‘s liberation from
the Ottoman Empire, and saw the Conservative Party and the Liberal Party emerge as the two main
parties. The Assembly was opened on 10 February, and convened in Tarnovo to ratify the country‘s
first constitution, known as the Tarnovo Constitution, on 16 April.
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Освобождението на България през 1878
г. поставя пред възобновената държава много
нови отговорности, сред които е свикването
на Учредително събрание, което да изработи
и приеме основния закон на страната. Създаването на събранието е заложено още в член 4
на Берлинския договор, подписан между Великите сили и Османската империя, в който се
казва:
„Едно събрание от първенците (нотабилите) на България, което ще се свика в Търново, ще изработи преди избирането на княза
органическия устав на Княжеството…“

на учреждения и 23 лица - назначени от княз
Дондуков-Корсаков. Сред депутатите преобладават учители, лекари, адвокати, публицисти.
Две трети знаят френски език, а половината
владеят и други езици; 63-ма от делегатите
са взели участие в революционните борби, а
също и в Руско-турската война (1877 – 1878 г.)
Първите заседания на народните представители са неофициални и се провеждат в
църквата „Св. Никола“ в Търново.

Сн. 2. Народните избраници от Македония,
Източна Румелия и Одринско. На втория ред в
средата, седнал, с бял калпак – Ст. Стамболов

Сн. 1. Народни представители от учредителното събрание 1879 г.

На тях присъстват и дошлите 45 народни
избраници от Македония, Източна Румелия
и Одринско. Основната и единствена точка
е „общонародният въпрос“, т.е. разделените
български земи и организирането на действен
протест срещу тази неправда. Много от народ-

В Учредителното събрание участват 229
народни представители [1]. От тях 118 са избрани по звание (висши духовници и председатели на административни съвети и съдилища),
98 - избрани от народа, 3 - представителите
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ните представители се притесняват, че приемането Конституция на Княжеството означава да се откажат от идеята за обединение на
всички българи в една обща държава. В знак
на протест някои депутати се прибират по родните си места и отказват да вземат участват в
събранието. Въпреки различните настроения
и страхове, е взето решение заседанията на
Учредителното събрание да започнат така,
както е планувано в началото.
Първото народно събрание е открито
тържествено на 10 февруари 1879 г. от руския
императорски комисар княз Александър Дондуков-Корсаков в сградата на бившия турски
конак в Търново, дело на прочутия майстор
Кольо Фичето. Присъстват представители на
всички държави, подписали Берлинския договор, както и много гости.
За председател на Учредителното народно събрание е избран първият български екзарх Антим I, по това време Видински митрополит, една от най-уважаваните фигури в
българското общество. За подпредседатели
са избрани Митрополит Симеон Варненски
и Преславски, Петко Каравелов, Тодор Икономов. Събранието обсъжда и приема с изменения проекта за основен закон, създаден от
руския юрист Сергей Лукиянов, като съзнателно народните представители дават името
„Конституция“, а не предвиденото по проект
„Органически устав“.
Сред първите законотворци на възобновената българска държава са и 11 представители
от Варна.
Митрополит Симеон Варненски и Преславски е депутат от Учредителното народно
събрание с мандат „по звание“ като част от висшето духовенство. Избран е за подпредседател на събранието.
Роден със светско име Одисей Николов
Попов в гр. Бургас през 1840 г. Произхожда от
стар български род и по мъжка линия се родее
с фамилията на Стефан Караджа. През 1856 г.
постъпва в патриаршеското богословско училище на остров Халки и след завършването
приема името Симеон.

Сн. 3. Митрополит Симеон Варненски и Преславски

На 21 август 1872 г. е ръкоположен за
митрополит на Варненска и Преславска епархия, която оглавява в продължение на 65 години (1872 – 1937 г.), случай без прецедент
в целия православен свят. Строи катедралата
във Варна и множество храмове в своята епархия; инициатор за издаването на „Църковен
вестник“ (от 1900 г.) и за синодалния превод
на Библията (1925 г.). Постоянен член на Светия синод (1874 – 1913) и негов председател
(1888, 1902 – 1905). От 1881 г. e дописен член,
от 1884 г. редовен член на Българското книжовно дружество, а от 1929 г. почетен член на
Българската академия на науките. Умира на 23
октомври 1937 г. във Варна.
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Той е един от основателите на Българското
търговско параходно дружество, председател
е на Варненската търговска индустриална камара през 1896-1899 г. Умира през 1902г.

Сн. 5. „Снимането на околийския началник Д.
Икомонов 10.12.1878 г.“

Димитър К. Икономов е депутат от Учредителното народно събрание с мандат „по звание“ като председател на Варненския окръжен
съвет.
Роден през 1854 г. в Жеравна. Завършва
Роберт колеж в Цариград, след което се заселва в Тулча, където е член на градската община.
След Освобождението и предаването на Тулча на Румъния, се премества във Варна. На
23.Х.1878 г. е назначен от руския губернатор за
секретар на Варненския окръжен съвет, а през
декември е избран за негов председател. През
1880 г. става окръжен управител на Варна.
Инициатор за основаването на Шуменското
търговско акционерно дружество по подобие
на търговското дружество „Тулча-Варна“ с цел
подпомагане с финансови средства операции
на търговци и граждани.
Андрей Стоянов Тръпков е депутат от
Учредителното народно събрание с мандат
„по звание“ като председател на Варненския
губернски съвет.
Роден през 1838 г. във Воден, тогава в Османска империя, днес в Гърция. С подкрепата
на Димитър Миладинов завършва Юридическия факултет на Московския университет,
Русия. Поддържа връзки с Райко Жинзифов,
Любен Каравелов и кореспонденция с Георги
Раковски. По време на временното руско управление в новоосвободена България е назначен

Сн. 4. Велико Христов

Велико Христов е депутат от Учредителното народно събрание с мандат „по звание“
като председател на Варненския градски съвет. Роден през 1828 г. в с. Недялковци, Еленско. През 1868 г. открива във Варна и Цариград
търговски кантори [2]. След Освобождението е назначен за председател на Варненския
градски съвет. Благоустроява града, назначава
първия инженер, който да изработи „основен
план“ на Варна. Поставят се калдъръми по
улиците, 200 фенера на по-централните места, назначава се първия градски лекар с оглед
подобряване на санитарния надзор, определя
се място за градско сметище, издава се заповед за метене на улиците. С името на Велико
Христов се свързват и сформирането на първата пожарна команда и уреждането на пощата. Въвежда правила за търговията в града и
за определяне цените на хранителните стоки
от първа необходимост. На определени места
се създават пазари за сключване на сделките с
цел ликвидиране на спекулата. След оттеглянето си от поста, Велико Христов се занимава
с търговска дейност, като през 1881 г. основава
първата българска търговска къща в Лондон.
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за вицегубернатор на Варна и губернатор на
Видин. В края на 1879 г. се връща се в Русия
при семейството си и работи в съдебната система. Стоянов умира в Заборе, днес в Беларус,
през 1910 г.
Георги Петров Велчев е депутат от Учредителното народно събрание с мандат „по звание“ като председател на Варненския окръжен
съвет.
Роден през 1850 г. в семейството на П.
Велчев – член на попечителския съвет на централното училище в Болград. Завършва Болградската гимназия и продължава обучението
си в Букурещ, Париж и Гент. Владее френски,
немски, румънски, гръцки и латински езици.
Назначен е за председател на Варненския окръжен съд след Освобождението. През 1882 г.
е назначен за председател на Силистренския
окръжен съд, където се преселва и живее.
Яков Греков е депутат от Учредителното
народно събрание с мандат „по право“ като
председател на Варненския губернски съд.
Роден през 1847 г. в Одрин, завършва търговското училище на о-в Халки, после учи в
Гент, Белгия. Представител на Одринската
епархия на Църковно-народния събор в Цариград и член на делегацията, която връчва
акта за избор на Антим за екзарх. Участва в
Руско-турската война 1877-1878 г. като преводач. Назначен е за председател на Варненския
губернски съд след Освобождението. Доктор
по право от Лиежския университет, адвокат в
Софийската адвокатска колегия. Един от защитниците на майор Коста Паница по време
на процеса срещу него 1890 г.

Сн. 6. Янко Славчев

Янко Славчев е депутат от Учредителното народно събрание с мандат „по назначение“
от имперския комисар Дондуков-Корсаков.
Роден през 1841 г. в Търново. През 1865 г.
се установява във Варна, където се занимава с
търговия.

Сн. 7. Страница от тефтера на Янко Славчев,
в която описва влизането на ген. Столипин и
свикването на Учредителното събрание

Във Варна е сред инициаторите за създаване на първото българско читалище „Възрождение“ преди Освобождението. След Ру-
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Българското опълчение. След Освобождението е назначен последователно за вицегубернатор на Русе и Тулча. Председател на Варненския губернски административен съвет, а
от 1879 г. губернатор и кмет на София. Умира
през 1900 г. в София.

ско-турската война от 1877-1878 г. е училищен
и църковен настоятел. Два пъти е избиран за
кмет на Варна – м. ноември 1879 г. до 1881 г. и
от 1895 до 1896 г. Между 1899 и 1901 г. е председател на Варненската търговско-индустриална камара. Сред инициаторите и дарителите
на създаденото във Варна Висше търговско
училище. Умира през 1927 г. [3].
Никола Георгиев Даскалов е депутат от
Учредителното народно събрание с мандат
„по назначение“ от имперския комисар княз
Дондуков-Корсаков. Той е един от малкото,
избрани от два окръга – Варна и Самоков.

Сн. 9. Щерю / Стерю Анастасиади

Щерю / Стерю Анастасиади е депутат в
Учредителното събрание през 1879 г. „по избор“ от Варненски окръг. Роден е във Варна.
До Освобождението се занимава с търговия,
известно време е и чиновник в железницата
Варна-Русе. През декември 1878 г. е назначен
за секретар на Варненската община, по-късно
заема длъжностите на мирови съдия, адвокат.
Един от лидерите на гръцката общност във
Варна. Отказва да подпише Търновската конституция [4].
Осман бей е депутат в Учредителното събрание през 1879 г. „по избор“ от Варненски
окръг. Образован човек, богат земевладелец;
един от първите, които закупуват машинен инвентар за земеделието още през 1869 г. По вре-

Сн. 8. Никола Даскалов

Роден през 1834 г. в Самоков. Завършва
Одеската семинария, а след това Киевската
духовна семинария. Участва във въстанието
на Капитан Дядо Никола (1856 г.). Във Варна е
назначен през 1860 г. като временно управляващ и секретар на руското консулство в града (1860-1871 г.). Един от организаторите на
българската община в града; подкрепя всички
инициативи около създаването на българското
училище и българска църква във Варна преди
Освобождението. Подпомага изпращането на
младежи в четата на П. Хитов 1867 г. Включва се в Руско-турската освободителна война
(1877-1878 г.) и спомага за сформирането на
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ме на Руско-турската война 1877-1878 г. е инициатор и ръководител на деветчленна смесена
комисия от всички народности в гр. Провадия,
която има за цел да запази реда и предпази от
безредици и насилия в града. Автор на брошура, която разяснява правата на мюсюлманите
според Търновската конституция
Кирилос, Варненски патриаршески митрополит е включен сред депутатите на Учредителното събрание като член „по звание“
като Варненски митрополит от страна на Цариградската патриаршия. Лидер на гръцката общност във Варна. Организира подписка
против присъединяването на Варна към автономна България. Пропагандира идеята, че
Варна трябва да бъде самостоятелно „Елино-Варненско княжество“. Отказва да подпише Търновската конституция [5].
Сред имената на депутатите в Учредителното събрание има и личности, които
свързват живота с Варна, но не са излъчени
или избрани като варненски представители.
Един от тях е Димитър Христо Икономов участник във Втората българска легия и Ботевата чета, деен член на БРЦК. През 1884 г. е
народен представител в ІV обикновено народно събрание. През 1889 г. е член на Окръжния
съвет във Варна. Умира на 29 март 1896 г. във
Варна, където е и погребан. Сред изтъкнатите
фигури е и тази на варненския учител Христо
Самсаров, Тодор Джебаров, близък приятел на
П. Волов, окръжен управител на Варна преди

1885 г.
Историята на Учредителното събрание е
съпроводено с много трудности, които предшестват избора на народните представители.
Накрая председателят на Учредителното народно събрание митрополит Антим Видински,
се обръща към депутатите със следните думи:
„Слава Богу! Свършихме делото, за което бяхме повикани...Нашето събрание беше като
кораб, изложен на бури: Слава Богу, този кораб достигна пристанището. Можем да кажем,
че направихме закони от Народа за Народа!“
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