
Плиска е столица на Първата българска държава в 
периода от 681 до 893 г., основана от хан Аспарух. Тя е 
централна резиденция на българските владетели в 
продължение на повече от два века. 

 

 

 

 

Плиска – първата българска столица 



В продължение на повече от 200 г. (до 893 г., когато Цар Симеон премества функциите 

й във Велики Преслав) Плиска е главен политически, военен, културен и 

икономически център на България и един от най-богатите и развити градове в Европа. 

Тук княз Борис покръства българите (864 г.) и пак тук посреща учениците на 

създателите на славянската азбука братята Кирил и Методий (886 г.). 



 

 

Мястото, на което е изградена столицата, 
не е било избрано случайно - 
разположено в равнина и е заобиколено 
от склонове на съседните плата, 
прабългарите избрали това място поради 
благоприятните условия за 
скотовъдството. Освен това в района на 
Плиска се пресичали важни пътища. 
Позицията била особено стратегическа, 
както за походи към Византия, така и 
даваща възможност при необходимост 
българската конница бързо да се 
придвижи към Онгъла и земите отвъд 
Дунав. Възниква първоначално като 
укрепен боен стан, тъй като в него е 
съсредоточена една голяма ударна част 
от българската войска. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Столицата минава през 3 
архитектурни периода. 
Първите българи са 
живеели в юрти на бивак, 
така, както са живели в 
Азия, от където идват 
прабългарите.  
Първоначално, 
заселвайки се в Плиска, 
българите изграждат 
такъв стан от юрти, 
вкопани в земята, 
жилища от дърво и кожа, 
които наподобяват 
кръгли палатки. 



 

 

• Прабългарските градове 
са изграждани като 
вписани един в друг 
правоъгълници. Вътре е 
обградено едно по-малко 
пространство – вътрешен 
град, където е живеел 
ханът и неговите 
приближени, а във 
външният град е живеело 
обикновеното население. 

 



 

 

• Следващият период е дървеният. 
Изграден е дървен дворец и 
жилищата на населението започват 
да се изграждат по-масивни и вече 
от дървен материал. Дворецът по 
онова време,  също изграден от 
дърво, е известен като Крумовия 
дворец, въпреки че най-вероятно 
строителството му започва още по 
времето на хан Тервел. Наречен е 
обаче така, защото дворецът спира 
да съществува през 811г., когато 
Никифор Геник тръгва на поход 
срещу България. 
 



 

 

• Доволен от завоеванията си, 
Никифор опожарява Плиска и 
тръгва обратно към столицата 
Константинопол, но хан Крум му 
прави засада при Върбишкия 
проход. Там Никифор загива и 
хан Крум прави прочутата си чаша 
от главата на Никифор. 
Българите, езичници по това 
време, са вярвали, че  по този 
начин се поема част от силата на 
императора. След като столицата 
е била опожарена започват 
възстановителни дейности. 

 



 

 

• Най-величествен и впечатляващ е третият период – каменният, който започва 

със строителството на хан Омуртаг, известен като ханът строител. Той 

изгражда каменната стена, която огражда вътрешния град, чиито останки се 

открити и реставрирани днес. На всяка една от стените е имало по една порта и 

по двойка бойни кули за наблюдение и отбрана на града. Той изгражда нов 

дворец, известен като Омуртаговата тронна палата. Този дворец се е използвал 

само с административна цел, тук са се взимали най-важите решения за 

българската държава. По негово време е изградена трета част на града, вписана 

вътре във втората- така наречената цитадела, която огражда площ от около 200 

дка. Тя е била личното пространство на хан Омуртаг.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плиска – първата българска столица 

Целият град е оплетен от мрежа от 
тайни тунели или ходници. Те са били 
доста широки и са отвеждали извън 
пределите на столицата. По този начин 
хановете са можели да напуснат 
вътрешния град при опасност. След тях 
се изграждат по-тесни и малки тунели, 
които са свързвали различните 
жилищни сгради и храмове. Като 
големина в част от тях е можела да 
мине впряг с конска каруца, а в по-
малките е можело да мине човек на кон. 
През пожара в 811 г. ходниците изгарят 
и се срутват, така те спират да се 
използват. Част от такъв подземен 
ходник е открит и възстановен, а входът 
му днес може да бъде видян до 
останките от Крумовия дворец. 

 



 

 

 

• По това време българите са 
били езичници. Изградени са 
две капища, два вписани един в 
друг правоъгълника, с две 
басейнчета и един жертвен 
камък по средата. Те са 
служели за ритуали и 
жертвоприношения на 
прабългарския бог Тангра. След 
приемане на християнството, 
тези храмове са преобразувани 
в църкви. Именно тук възниква 
първата църква след 
покръстването, известна като 
царската базилика. 

 



 

 

 

• Следващият период от 
първата ни столица Плиска 
е свързан именно с 
приемането на 
християнството при княз 
Борис Михаил през 864-
865г. Той покръства себе 
си, цялото си семейство и 
българското население. 
езическите храмове са 
преустроени в християнски, 
строят се нови храмове, 
измежду които най-
внушителна е Голямата 
базилика, от която могат да 
се видят останки и до днес.  

•   



 

 

 

•  
 

• За откривател на град Плиска се 
счита чешко-български археолог 
Карел Шкорпил. За него казват, че е 
чех по народност и българин по 
душа. Откриването и изследването 
на първата българска столица  се 
превръща в делото на живота му. 
Именно тук в старопрестолна 
Плиска Шкорпил желае да бъде 
погребан. И до днес посетителите 
на археологическия комплекс 
могат да се поклонят на гроба на 
неговия откривател за съвременния 
свят. 

 



Благодаря за вниманието! 


