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Историята на 
Търговище

Познати наименования на селището 
са: Ески Джумая (1573 – 1934), 
Търговище (1934 – до днес).

Историята на Търговище е позната 
от 5 хилядолетие пр.н.е. насам. 
Археологическите сведения 
доказват, че по тези места човешки 
живот е имало още през медно-
каменната епоха (халколит) — 5 - 4 
хилядолетие пр.н.е.. В околностите 
на града са открити останки от 
тракийски селища (5 - 3 век пр.н.
е.), селище от римската епоха (2 - 
4 век), селище и крепост от ранно-
византийската епоха (5 - 6 век). 
Намерени са останки от селище от 
Първата българска държава (крепостта 
Сборище), селище и крепост от Втората 
българска държава.



Османско 
владичество

Първоначално градът е бил заселен 
с турци. Българите се заселват 

през втората половина на 17 век, и 
след това. Много българи от селата 
Вардун, Пролаз, Стража, Лозница 
(тогава село), Бистра, Алваново, 
Певец и др. напускат родните си 
места и се заселват в града. След 
Руско-турските войни в края на 18 
век и началото на 19 век българите 
от някой села са били насилствено 

изселени, и те се заселили в 
града. Отличавайки се с 

трудолюбие, пестеливост и 
предприемчивост, българите 
навлезли във всички сфери на 
производството. Постепенно те 
станали важен фактор в града

Селището за първи път се споменава 
в данъчния регистър на Османската 
империя от 1573 година, с името 
Ески Джумая (Стар Петък). През 1658 
година става административен 
център. Процъфтявали са занаяти и 
търговия, скоро след това града 
станал средище на най-известния 
панаир в европейската част на 
Османската империя



От много къщи се чувал 
страшният писък на 
беззащитните жертви под 
башибузушкия ятаган. Част от 
българското население успяло 
да се скрие по изби, мазета, 
тавани или избягало вън от 
града, а други, по-
мъжествени, групирани и с 
оръжие в ръце, започнали 
борба с поробителите за 
защите на семействата си и 
родните домове. Най-добра, 
организирана съпротива била 
създадена от населението на 
двете известни варушки махали 
– Черковната (дн.Екзарх 
Йосиф) и Чешма сокак (дн.
Спиридон Грамадов).



Освобождение
Навлизането на турската армия на 27 
Януари 1878 година, събралите се от 
града и околните села.Турската армия се 
запътила към Шумен.В града останали 
някои от придошлите от селата турци, 
черкези и въоръжен под 
предводителството на Къзъли Юсуф, Кючук 
Али и Джун Ахмед, които подложили 
града. Били запалени панаирът чаршията 
и българската Срещна махала. Изгорели 
заедно със стоката си около 400 дюкяна, 
7 хана, 50-60 български и турски къщи, 
както и прочутата кула на градския 
часовник. 
Общият брой на жертвите бил около 485 
души. Но някои не избрали бягството, а 
с оръжие в ръка се събрали в отделни 
къщи със семействата си и се 
отбранявали.

 и на 29 януари 1878 година той бил 
освободен. На следващия ден, по решение на 
руското командване, петима от заловените 

били осъдени и обесени публично заради 
деянията си

 руските войски  се отправили към
 града извикани от българите ,които им 
съобщават за зверствата на башибузука

Начело с генерал Йохан Казимир Ернрот 



След Освобождението

През този линк миже да се види 
възстановката 
https://youtu.be/LFIhgvQHeIY

Според преброяването от 1885 година 
в града живеят 9558 души, от които 
5976 турци, 3250 българи, 331 
цигани и един евреин. Българите 
живеели във „Варуш махала“ (днес 
част от „Вароша“

През 1934 година градът e 
преименуван на Търговище, както е и 
до днес.







Надяваме се,да ви е било 
интересно благодарим за 
вниманието!!!!

Честит празник - 143 г от 
освобождението на Търговище!!!


