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Търновската кон-
ституция е първата 
българска конституция 
и е над стогодишна! Тя 
е приета на 16 април 
1879 г. от Учредително-
то събрание във Велико 
Търново и отразява со-
циално-икономическите 
и политически промени 
в България след Осво-
бождението.
Създадена е след консти-
туциите на Гърция, Сър-
бия и Румъния, но е една 
от най-демократичните
за времето си в Европа.
Търновската конституция определя функциите на 
централните органи на държавната власт според 
принципа за разделение на властите на законода-
телна, изпълнителна и съдебна. Според нея българ-
ското княжество (царство от 22.09.1908 г.) е 
наследствена конституционна монархия с народ-
но представителство. Тя дава широки права на 
българските граждани, между които равенство на 
всички пред закона и неприкосновеност на частна-
та собственост. Забранява робството и разде-
лянето на съсловия. Освен това прави началното 
образование безплатно и задължително, премахва 
цензурата и дава свобода на словото и печата.

Търновска конституция
1879 г.

Същност и история

на българската Конституция

Конституцията е най-
важният закон в Репу-
блика България, от кой-
то се раждат всички 
останали закони. Тя ре-
гламентира работата 
на трите държавни вла-
сти - правителството, 
народното събрание и 
съдебната власт, обяс-

нява президентската институция, управлението 
в различните региони и нашите права и задълже-
ния като граждани. 

Думата „конституция” идва от латинско-
то име constitutio – „устройство, постано-
вление, наредба”. Първата конституция в 
света е приета в САЩ през 1789 г., а първа-
та европейска конституция се появява във 
Франция през 1791 г. и става първообраз на 
редица европейски конституции.
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Великото народно събрание е специализи-
рана законодателна институция в Бълга-
рия. Тя има разширен състав в сравнение с 
Обикновеното народно събрание (стр. 20) 
и има изключителни права да решава важни 
държавни въпроси, включително да променя 
Конституцията. 

Най-новата Конституция на Република Бълга-
рия е приета на 12 юли 1991 г. от VII Велико наро- 
дно събрание. Според нея България е република с 
парламентарно управление и разделение на трите 
власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, 
като цялата държавна власт произтича от наро-
да. Официалният език в страната е българският, а 
традиционната религия - източноправославната. 
Всички хора се раждат свободни и всички граждани 
са равни пред закона независимо от своята раса, 
народност, етническа принадлежност, пол, произ-
ход, религия, образование, убеждения, политическа 
принадлежност, лично и обществено положение 
или имуществено състояние. Република България 
е единна държава, която гарантира живота, дос-
тойнството и правата на всеки един неин граж-
данин, а най-голямото ´ национално богатство е 
нейната земя.

През 1947 г. е приета 
Димитровската кон-
ституция, която про-
меня формата на упра-
вление на България от 
монархия в република. 
Друго основно измене-
ние е, че принципът на 
разделение на властта 
се заменя с принципа на 
единство на държавна-
та власт. 

Третата българска кон-
ституция – Живковска-
та, е приета след наци-
онален референдум през 
1971 г., в който участ-
ват 99,7% от всички 
гласоподаватели. Тя е 
първата в историята 
на България с преамбюл, 
в който се откроява 
принципът „една партия 
- една държава”.

Димитровска конституция
1947 г.

Живковска конституция
1971 г.
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Само си представете, ако нямахме тази свобо-
да. Тогава правителството може да приеме закон, 
според който, ако някой не харесва прическата на 
президента, ще бъде арестуван или още по-лошо 
– който не одобрява данъчната политика на пра-
вителството, ще влезе в затвора! Ето от какви 
закони ни пази Конституцията – никой не може да 
ни вкара в затвора, защото изказваме личното 
си мнение. Четвъртата власт – тази на вестни-
ците, списанията и другите средства за масова 
информация, също са свободни и не подлежат на 
цензура.

Конституцията ни дава още много права. Напри-
мер никой не може да бъде подлаган на мъчение и 
унижаващо отношение и на медицински, научни 
или други опити без неговото изрично съгласие. 
Личният ни живот е неприкосновен и никой не 
може да се настани в дома ни, ако не го искаме. 
Свободата и тайната на нашата кореспонденция 
и всякакъв друг вид съобщения също са неприкосно-
вени – никой няма право да следи електронната ни 
поща и разговорите, които водим по мобилния си 
телефон. Изучаването и ползването на българския 
език е задължително, но можем да се кръщаваме, 
както искаме. Мъжът и жената в един брак имат 
абсолютно равни права, а самият брак е доброво-
лен съюз между тях. Всеки свободно избира своята 
професия и никой не може да бъде заставян да ра-
боти принудително.

Нашите права

и задължения

Най-новата Конституция на България претърпя-
ва съществени промени, защото правителство-
то е имало прекалено много власт, а това е било 
предпоставка много неща да бъдат обявени за не-
законни. Днес можете да кажете, каквото си ис-
кате за президента – например, че не харесвате 
прическата или гласа му. Можете да кажете, че не 
одобрявате идеите на правителството по отно-
шение на данъчната система, можете да критику-
вате политиката на министър-председателя или 
на кмета. Изглежда ни повече от нормално, че мо-
жем да даваме гласност на всички тези неща, но 
това е възможно само и единствено, защото Кон-
ституцията защитава свободата на словото.

Топ 10 на най-популярните лични имена в 
България през 2016 г.:

Виктория, Мария, Никол, Рая, София, Алексан-
дра, Габриела, Дария, Йоана, Симона

Александър, Георги, Мартин, Димитър, Иван, 
Никола, Виктор, Даниел, Калоян, Николай
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В отговор на всички права, кои-
то ни дава Конституцията, ние 
сме длъжни:

Да спазваме и изпълняваме Кон-
ституцията и законите. Да зачи-
таме правата и законните инте-

реси на другите. 
Да знаем, че религиозните и другите убеждения 

не са основание за отказ да се изпълняват задълже-
нията, установени в Конституцията и законите.

Да помним, че защитата на отечеството е дълг 
и чест за всеки български гражданин. Измяната и 
предателството към отечеството са най-тежки 
престъпления и се наказват с цялата строгост на 
закона.

Да плащаме данъци и такси, установени със за-
кон.

Да оказваме съдействие на държавата и обще-
ството в случай на природни и други бедствия 
при условия и по ред, определени със закон.

„Всеки има право на живот. По-
сегателството върху човешкия 
живот се наказва като най-теж-
ко престъпление.

Всеки има право на лична сво-
бода и неприкосновеност. Обви-
няемият се смята за невинен до 

установяване на противното с влязла в сила при-
съда.

Личният живот и жилището на гражданите са 
неприкосновени. 

Всеки има право свободно да избира своето мес-
тожителство, да се придвижва по територията 
на страната и да напуска нейните предели. Все-
ки български гражданин има право да се завръща в 
страната.

Изучаването и ползването на българския език е 
право и задължение на българските граждани.

Всеки има право да изразява мнение и да го раз-
пространява чрез слово - писмено или устно, чрез 
звук, изображение или по друг начин.

Всеки има право да търси, получава и разпрос-
транява информация. 

Всеки гражданин свободно избира своята профе-
сия и място на работа.

Всеки има право на образование.
Всеки гражданин има право на защита, когато са 

нарушени или застрашени негови права или закон-
ни интереси.

Основните права на гражданите са неотмени-
ми.”
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Георги Първанов
(2002-2012)

Румен Радев
( 2017–2022)

Петър Стоянов
(1997-2002)

 Росен Плевнелиев
(2012-2017)

КаК работи държавната машина?

Президент

Президентът олицетворява единството на 
нацията и представлява страната ни в между-
народните отношения. Той се избира за срок от 
пет години и трябва да е български гражданин по 
рождение, да е навършил 40 години и да е живял по-
следните пет години в страната. Работи в екип 
със своя вицепрезидент, който се избира заедно с 
президента.

Желю Желев
(1990-1997)

Д-р Желю Желев е пър-
вият демократично из-
бран президент на Репу-
бликата.

На 1 август 1990 г. 
VII-то Велико Народно 
събрание го избира за 
председател (държавен 
глава) на страната и 
той заема тази длъж-
ност до избирането му 
за президент през месец 
януари 1992 г.
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По традиция първото заседание на Народно-
то събрание се открива от най-възрастния 
народен представител, след което всички 
депутати полагат клетва:

„Заклевам се в името на Република България 
да спазвам Конституцията

и законите на страната
и във всичките си действия

да се ръководя от интересите на народа. 
Заклех се.”

Президентът е надпартийна фигура, която ба-
лансира силите в политическия живот и:

Насрочва избори за Народно събрание и органи •	
на местно самоуправление и определя датата 
за провеждане на национален референдум.
Отправя обръщения към народа и Народното •	
събрание.
Сключва международни договори.•	
Обнародва законите.•	
Утвърждава промени на границите и центро-•	
вете на административно-териториалните 
единици.
Назначава и освобождава от длъжност на-•	
шите посланици в чужбина и приема акреди-
тивните и отзователни писма на чуждес-
транните дипломатически представители в 
страната.
Награждава с ордени и медали.•	
Дава и възстановява българско гражданство •	
и освобождава и лишава от него.
Предоставя убежище.•	
Упражнява право на помилване.•	
Опрощава несъбираеми държавни вземания.•	
Наименува обекти с национално значение и на-•	
селени места.

Не на последно място президентът е върховен 
главнокомандващ на въоръжените сили и свиква 
Консултативния съвет за национална сигурност. 
Той може да обяви положение на война при въоръже-
но нападение срещу страната ни, както и да върне 
някой закон в Народното събрание за ново обсъждане.

Парадният вход на Президентството
бул. “княз Александър Дондуков” 2, София
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Ордени и медали

на президентската институция

С медал „За заслуга” се 
награждават български 
граждани за заслуги в 
различни области на об-
ществения живот - кул-
тура, наука, образование, 
отбрана и национална 
сигурност, здравеопаз-
ване, спорт, за укрепва-
не и развитие на граж-
данското общество, за 
защита на човешките 
права и свободи, за бор-
ба с бедствия и аварии и 
за опазване на околната 
среда, както и за прояве-
на лична доблест. 

С орден „За гражданска 
заслуга” се награждават 
български граждани, кои-
то имат големи заслуги 
за развитието и укреп-
ването на гражданското 
общество и демокра-
тичните институции, 
защитата на човешки-
те права и свободи, за 
принос и заслуги за от-
браната, сигурността и 
обществения ред в Бъл-
гария.

С орден „За военна за-
слуга” се награждават 
български и чужди граж-
дани, които имат голе-
ми заслуги за развити-
ето и укрепването на 
българската армия, за 
участието в мироопаз-
ващи, миротворчески и 
хуманитарни операции, 
за дългогодишна и бе-  
зупречна служба и при-
нос за опазване на наци-
оналната сигурност и 
обществения ред в Бъл-
гария.

Държавните отличия на Република България са 
израз на признание към отделни хора за тяхната 
изключителна смелост, постижения и заслуги към 
страната и се връчват лично от президента.  
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С орден „Мадарски кон-
ник” се награждават чуж-
ди и български граждани 
за особено големи заслу-
ги за установяването, 
укрепването и развити-
ето на двустранните 
отношения със страна-
та.

С орден „За храброст” 
се награждават воен-
ни и граждански лица за 
проявена храброст и 
героизъм в полза на бъл-
гарското общество и 
държава. 

Орден „Стара планина” 
е най-високото държав-
но отличие. С него се 
награждават български 
граждани - държавни гла-
ви и ръководители на 
правителства, минист-
ри, политици, общест-
вени и културни дейци, 
военни лица и предста-
вители на духовенство-
то, които имат изклю-
чително големи заслуги 

към Република България. С орден „Стара планина” 
се награждават и чужди граждани, които имат го-
леми заслуги за двустранните отношения с Бълга-
рия.

С орден „Св. св. Кирил 
и Методий” се награж-
дават български и чужди 
граждани, които имат 
значим принос за разви-
тието на културата, из-
куството, образование-
то и науката.
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Hародно събрание

Народното събрание (законодателната власт) 
се състои от 240 народни представители – бъл-
гарски граждани над 21 навършени години, които 
получават месечно възнаграждение за свършена-
та работа. Народното събрание се избира за срок 
от четири години и има много задължения, сред 
които:

Приема, изменя, допълва и отменя закони.•	
Приема държавния бюджет и отчета за из-•	
пълнението му.
Установява размера на държавните данъци.•	
Насрочва избори за президент на република-•	
та.
Приема решение за провеждане на национален •	
референдум.
Избира и освобождава министър-председате-•	
ля и по негово предложение - Министерския 
съвет.
Извършва промени в правителството по •	
предложение на министър-председателя.
Създава, преобразува и закрива министерства •	
по предложение на министър-председателя.
Решава въпросите за обявяване на война и за •	
сключване на мир.
Обявява военно или друго извънредно положе-•	
ние върху цялата територия на страната или 
върху част от нея по предложение на прези-
дента или на Министерския съвет.
Определя официалните празници.•	
Избира и освобождава ръководителите на •	
Българската народна банка и на други инсти-
туции.

Сградата на българския парламент - Народно събрание
пл. „Народно събрание” 2, София
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Министерство на културата•	
– www.mc.government.bg

Министерство на околната среда и водите•	
- www.moew.government.bg

Министерство на финансите•	
- www.minfin.bg

Министерство на регионалното развитие•	
и благоустройство

- www.mrrb.government.bg
Министерство на правосъдието•	

- www.justice.government.bg
Министерство на здравеопазването•	

- www.mh.government.bg
Министерство на земеделието и храните•	

- www.mzh.government.bg
Министерство на транспорта, информацион-•	

ните технологии и съобщенията
- www.mtitc.government.bg

Министерство на вътрешните работи•	
- www.mvr.bg

Министерство на икономиката•	
- www.mi.government.bg

Министерство на труда и социалната политика •	
- www.mlsp.government.bg

Министерство на енергетиката•	
- www.me.government.bg

Министерство на туризма•	
- www.tourism.government.bg

Министерство на отбраната•	
- www.md.government.bg

Министерство на външните работи•	
- www.mfa.bg

Министерски съвет
бул. “княз Александър Дондуков” 1, София

Министерски съвет

Министерският съвет е изпълнителната 
власт. Ръководи и осъществява вътрешната и 
външна политика на страната според Конститу-
цията. Състои се от министър-председател, за-
местник министър-председател и министри, кои-
то ръководят отделни министерства:

Министерство на образованието и науката•	
- www.mon.bg

Министерство на младежта и спорта•	
- www.mpes.government.bg

http://www.mc.government.bg/
http://www.moew.government.bg/
http://www.minfin.bg/
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.justice.government.bg/
http://www.mh.government.bg/bg/
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
https://www.mtitc.government.bg/
http://www.mvr.bg/default.htm
http://www.mi.government.bg/bg
https://www.mlsp.government.bg/
http://www.me.government.bg/bg
http://www.tourism.government.bg/
https://www.mod.bg/bg/
http://www.mfa.bg/
http://www.mon.bg/
http://www.mpes.government.bg/


24 25

Съдебна власт

Съдебната власт защитава правата и законни-
те интереси на всички граждани, юридическите 
лица и държавата. Самото правораздаване се осъ-
ществява от Върховния касационен съд, който сле-
ди за точното и еднакво прилагане на законите 
от всички съдилища, Върховния административен 
съд, апелативни, окръжни, военни и районни съди-
лища.

Съдебна палата
бул. “Витоша” 2, София

Първият “Закон за устройството на съдилищата в България” 
е приет на 25.05.1880 г.

Прокуратурата е друг важен елемент от съдеб-
ната власт, защото тя следи за спазването на за-
конността, като извършва разследвания, привли-
ча към отговорност лицата, които са извършили 
престъпления, упражнява надзор при изпълнение на 
наказателните и други принудителни мерки, пред-
приема действия за отмяна на незаконосъобразни 
актове. Главният прокурор стои начело на проку-
ратурата, а следствените органи осъществяват 
самите разследвания по наказателни дела.

Държавен печат
на Българското княжество
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Държавният печат е 
един от символите на 
държавността. Поста-
вен върху официален до-
кумент, той изразява 
ангажимента и незави-
симостта на българ-
ската държава и народ. 
Пазител на държавния 
печат по традиция и по 

закон е министърът на правосъдието. Държавни-
ят печат има кръгла форма. В средата е изобразен 
гербът на България. Около герба в горната поло-
вина на кръга е написано „Република България”, а в 
долната половина - „държавен печат”.

Националното знаме 
на България има правоъ-
гълна форма и се състои 
от три цвята. Бялото 
е символ на чистотата 
и надеждата, зеленото 
символизира нашата 
природа, а червеното 

– пропитата кръв в земите ни. Цветовете са 
разположени хоризонтално от горе надолу, като 
цветните полета са еднакви по форма и размери. 
Първото знаме с цветовете зелено, бяло и черве-
но, подредени в този ред хоризонтално, се използ-
ва през 1861 – 1862 г. от двете Български легии 
на Георги Раковски.

Националните символи

на България

Гербът на България 
представлява изпра-
вен златен лъв с корона 
на тъмночервено поле, 
обърнат на дясна херал-
дическа страна и по-
ставен върху щит. От 
двете му страни има из-
образени лъвове-щито-
дръжци, а над него — цар-

ска корона. Под щита има постамент от дъбови 
клонки със златни плодове и девизна лента с три-
кольорен кант, на която е изписан националният 
девиз „Съединението прави силата”. Настоящият 
герб на България е одобрен от Народното събра-
ние през 1997 г.

Герб на Третото
българско царство

Герб на Народна
република България
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Химнът на България „Мила родино” става наци-
онален през 1964 г. Основа на музиката и текста 
е песента „Горда Стара планина”, написана от Цве-
тан Радославов през 1885 г. Той я композира по 
пътя към бойното поле по време на Сръбско-бъл-
гарската война. Текстът е променян многократ-
но, за последен път — през 1990 г.

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Припев:

Мила Родино,
ти си земен рай,

твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.
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имунитет – специални права, с които се полз-
ват някои лица (депутати, дипломати и др.)

монархия – форма на управление, при която вър-
ховната власт принадлежи на едноличен наслед-
ствен владетел

монопол – изключително право за производство 
или продажба на нещо

натурализация – приемане на гражданство на 
чужда страна

неприкосновен – който е запазен от посегател-
ства, цялостен

обнародвам – разгласявам, публикувам (закон)

омбудсман - длъжностно лице, на което са възло-
жени функции да контролира спазването на закон-
ните права и интереси на гражданите от органи-
те на изпълнителната власт и от длъжностните 
лица

отзовавам (отзователно писмо) – официално 
връщам свой представител (напр. посланик), из-
пратен с мисия някъде

пленум – заседание на членовете от управител-
ния орган на организация или институт

Речник

автономия – политическо или административ-
но-териториално самоуправление на част от дър-
жавата, обособена най-често въз основа на наци-
онална, етнографска или религиозна общност на 
населението

акредитивни писма – документи, с които едно 
лице се упълномощава официално за дипломатиче-
ски представител на своята страна при предста-
вителството на чужда държава

алинея – част от параграф или член от закон, на-
редба или правилник, която започва на нов ред

арбитраж – разрешение на спорни въпроси от 
арбитри (посредници)

балотаж – повторно гласуване за ограничен брой 
кандидати, когато при избор никой не е получил 
предвидените в закона гласове, за да бъде избран

вето – забрана, спиране на решение, закон

давност – срок, след изтичане на който се губи 
или придобива някакво право

денонсирам – обявявам за недействителен, пре-
кратявам действието или валидността
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плурализъм – принцип на обществено устрой-
ство, който предполага множественост на мне-
ния, становища, изяви, политически организации и 
др.

преамбюл – въвеждаща част към важен доку-
мент (конституция, закон, договор и др.)

ратифицирам – окончателно утвърждавам меж-
дународен договор, подписан от упълномощени 
лица, от правителствата, парламента на съот-
ветните страни

регламентирам – уреждам, узаконявам

република – форма на управление, при която дър-
жавните органи са изборни за определен срок

референдум – пряко допитване до народа, който 
чрез гласуване трябва да изрази мнението си по 
важен държавен въпрос

суверенитет - независимост

хералдика – наука, която изучава гербовата сим-
волика и описва гербовете

цензура – преглед на произведения, предназначе-
ни за публикуване, или на кореспонденция с цел уп-
ражняване на контрол


