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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита 

от състав на катедра „История и археология” към Факултета 
по хуманитарни науки на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски”, проведено на 5 ноември 
2014 г.  

 
 

 
Дисертацията се състои от увод, четири глави, осем 

параграфа и заключение. Общия обем е 335 стандартни 
машинописни страници, в това число и библиографията. 

 
 
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се 

състои на 19 февруари 2015 г. от 14 часа в зала ……, корпус 
1 (ректорат) на Шуменския университет „Епископ 
Константин Преславски” 

 
 
Материалите по процедурата са на разположение на 

интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в 
катедра „История и археология”, корпус 1 (ректорат) на 
Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски”, гр. Шумен, ул. „Университетска” №115, 
кабинет 309. 

 
 
 

 



Политическата биография отдавна е познат прийом  

на научно изследване не само в европейската, но и в 

българската историография. На подобен род изследвания у 

нас се радват най-изявените личности от основаването на 

българската държава до наши дни. Сред тях са Драган 

Цанков, Васил Друмев, Петко Каравелов, Стефан 

Стамболов, Димитър Петков, д-р Константин Стоилов, 

Иван Евстр. Гешов, Александър Малинов и много други. 

Броят на личностите, които заслужават подобно внимание 

от историческата наука през следващите десетилетия 

неминуемо ще се увеличава, тъй като освен изброените по-

горе лица има и не малко други, които са оставили своя 

дълбок отпечатък в политическия и обществения живот на 

страната.  

Сред тях е и Христо Калфов - бивш дворцов 

служител, министър на външните работи и изповеданията 

(1923-1926 г.) и председател на ХХV Обикновено народно 

събрание (1941-1944 г.)  Името му  днес е покрито с пълно 

забвение. Причината за това е обстоятелството, че след 9 

септември 1944 г. той е арестуван и хвърлен в Софийския 

централен затвор, след което е изправен и съден от 

Народния съд. Получава смъртна присъда и в началото на 

февруари 1945 г. заедно с регентите, министрите от 

кабинетите на проф. Добри Божилов, Иван Багрянов и 

Константин Муравиев (не всичките) и една голяма група 

депутати от ХХV ОНС е разстрелян. От тогава до 

радикалните промени от 1989 г. за него  се споменава само в 

изследванията, посветени на дворцовия антураж на цар 

Фердинанд и на цар Борис ІІІ, на управлението на 

деветоюнското правителство (1923-1926 г.) и на участието 

на България във Втората световна война. Напоследък се 

появи и труд за политическата дейност на проф. Александър 

Цанков, в който е отделено не малко място и на дейността 



на Хр. Калфов от разцеплението на Демократическия сговор 

през 1932 г. до събитията от 9 септември 1944 г.   

Във всички тези изследвания, колкото и да са 

значими със своите научни постижения, на Хр. Калфов е 

отделено второстепенно място, поради което не може да се 

даде цялостна представа за сложния и зигзагообразен път, 

който той изминава като военен, политически и държавен 

деец. Настоящата работа е  опит да се очертае  

изграждането на Калфов като политически и военен деец. С 

труда си поставяме за цел да проследим изкачването на Хр. 

Калфов по военната йерархия от подпоручик до капитан и 

включването му във военната свита на цар Фердинанд, 

както и като адютант на цар Борис ІІІ и подпомагащ 

действията на младия Кобург срещу управлението на 

правителството на БЗНС, начело с Александър 

Стамболийски;  да се открои ролята му в девотоюнския 

преврат от 1923 г., като личност с висока отговорност – да 

поддържа връзките на двореца с ръководните дейци на 

Военния съюз и Народния сговор. Да се анализира 

дейността му като ръководител на българската дипломация 

(1923-1926) – слабости и постижения по отношение 

прочистването и назначаването на дипломатическия 

персонал; да анализираме дейността му по отношение 

опитите за  ревизия на Ньойския мирен договор и постигане 

пробив в задълженията на България по договора, както и 

излизане от двойната изолация, в която Царство България се 

намира след края на Първата световна война; да се очертае 

дейността му по отношение защитата на малцинствените 

права на българите зад граница и облекчаване положението 

на бежанците; да се откроят постиженията му като 

ръководител на българската външна политика за 

нормализиране отношенията с другите държави; да се 

разкрие дейността му като председател на ХХV ОНС, да се 

изясни опита му да състави правителство във време на 



световна война, икономическа стагнация и политическа 

разнородност през  трудната 1944 г. 

Хронологическата рамка е очертана от две събития – 

раждането и смъртта на Христо Калфов, като 

изследователския интерес е насочен към ролята и участието 

на Калфов в българския обществено-политически живот до 

9 септември 1944 г. 

Изследването се гради приоритетно върху 

използването на проблемно–хронологическия и 

сравнително-историческия подход. Стремежът е ролята и 

дейността на Хр. Калфов да бъдат огледани от повече 

страни, да бъдат поставени в тяхната взаимосвързаност и 

обусловеност, да се покаже как се проявяват във времето. 

При научната обработка на събрания материал 

(систематизиране, анализиране, синтезиране, обобщаване) 

широко са използвани синхронния и диахронния подход. Те 

дават възможност да се проследят схващанията и позицията 

на Калфов по проблемите на вътрешно и 

външнополитическото развитие на България във времето и 

пространството и най-вече с установяване на началния им 

стадий, да се пресъздаде динамиката на развитието. 

Сравнението върви от общите характеристики към 

конкретните особености и проявления. 

      Дисертацията е написана на основата на обилен 

архивен и друг документален материал, както и на 

наличната историческа литература. Преди всичко, отделено 

е голямо внимание на личния архив на самия Хр. Калфов, 

който поради арестуването му  след 9 септември 1944 г., не 

е успял да го прочисти, както това правят обикновено 

лицата, които предават своите архиви за съхранение в 

различните наши архивохранилища.  Поради това  в него са 

запазени  не малко материали, някои от които представят 

Хр. Калфов  в неблагоприятна светлина. 



 За написването на дисертационния труд са 

използвани и фондовете на различни архиви. Проучени са 

фондовете на Архив  на Министерството на вътрешните 

работи, Държавен военноисторически архив (ДВИА), 

Велико Търново, Български исторически архив (НБКМ-

БИА), Научен архив на Българската академия на науките, 

Научен архив на Института по руска история при Руската 

академия на науките, Централен държавен архив. 

        Използвани са, разбира се, твърде критично, и 

мемоарите на проф. Ал. Цанков, личност, с която Хр. 

Калфов е тясно свързан повече от две десетилетия в 

периода между двете световни войни.  

        По същия начин е подходено и при ползване на 

мемоарните съчинения на Стойчо Мошанов - бивш 

министър през 30-те години на ХХ в. и председател на 

ХХІV ОНС;  на  Методи Янчулев, бивш частен секретар на 

министър Янко Стоенчев - колега на Хр. Калфов в кабинета 

на проф. Ал. Цанков през 1923-1926 г., а след това - и на 

Андрей Ляпчев, министър-председател на второто 

сговористко правителство (1926-1931 г.); на Димо Казасов - 

също бивш колега на Хр. Калфов в кабинета на проф. Ал. 

Цанков;  на проф. Богдан Филов - министър-председател 

(1940-1943 г.) и член на Регентския съвет (1943-1944 г.) на 

генерал Никола Михов, бивш военен министър в кабинета 

на проф. Б. Филов и също член на Регентския съвет (1943-

1944 г.), на Константин Муравиев - назначаван за министър 

в последния кабинет на Ал. Стамболийски (1923 г.) и в 

блоковия кабинет (1931-1934 г.) и министър-председател 

(септември 1944 г.) и др. 

       Голямо място е отделено и на речите, произнасяни от 

Хр. Калфов като министър на външните работи (1923-1926) 

г.), депутат (1926-1931 г.) и парламентарен шеф (1941-1944 

г.) в Народното събрание, както и на  многобройните му  



статии, изявления и интервюта, появили се по различни 

поводи  в периодичния печат.   

Трудът се състои от четири глави, всяка от които 

проследява важни моменти от неговия живот и дейност като 

военен деец, дворцов служител, политик и държавник от 

началото на ХХ в. до преломните събития от 9 септември 

1944 г. 

Първата глава „Непредсказуемо бъдеще”, 
съдържа два параграфа – „Военна и политическа кариера 

(до есента на 1918 г.4) и  „Във водовъртежа на 

общественополитическия живот”. Главата започва с 

биографични данни за живота на Христо Калфов, 

проследява неговото военно обучение, както в България, 

така и в Торино, Италия. Проследяват се първите стъпки от 

военната му служба в България до момента след края на 

Междусъюзническата война (1913), когато остава на служба 

в Двореца и е включен във военната свита на монарха. 

    От 1 януари 1914 г.  Хр. Калфов е привлечен на 

служба  във военната свита на цар Фердинанд с по-

специфична функция - да бъде военен учител на 

престолонаследника княз Борис Търновски. Назначаването 

му на тази длъжност, която по своята  същност  никак не е 

маловажна, не привлича вниманието на българската 

общественост Това обстоятелство  може да се обясни с 

няколко причини - първо - с респекта, който печатът по 

принцип има към монархическата институция, като най-

значимата в държавната йерархия  на страната институция и 

второ, че самият Хр. Калфов като млад офицер до тогава не 

е познат на българската общественост. Едва когато става 

министър на външните работи и изповеданията започват да 

се взират в неговата биография, включително и в неговата 

служба в Двореца. 

  Как и под каква форма протичат заниманията на Хр. 

Калфов с княза, това не може да се каже поради липса на 



източници. Очевидно, учителят се е справял много добре с 

тези  задължения, щом като престолонаследникът, който от 

началото на октомври 1918 г., след абдикацията на баща си, 

сяда на царския  престол,  го оставя отново при себе си в 

качеството на един от адютантите му.  

 Царуването на Борис ІІІ, както и следва да се очаква, 

заема централно място в мемоарната и историческата 

литература, посветена на политическата история на 

България между двете световни войни. За нас в случая 

представлява интерес дейността му в периода до преврата 

от 9 юни 1923 г., както  и в  последвалите още две и 

половина години, през които на власт е правителството на 

проф. Ал. Цанков, в което Хр. Калфов участва като 

министър на външните работи и изповеданията.  

        Известно е, че напускайки страната в началото на 

октомври 1918 г. бившият вече цар Фердинанд отвежда със 

себе си сина си княз  Кирил и двете си дъщери - княгините 

Евдокия и Надежда. При това положение, новият владетел 

остава в София без нито един от своите близки.  На негово 

разположение е само дворцовият персонал, който според  

някои източници е доста съкратен. Сред оставените на 

служба е и Хр. Калфов, вече като подполковник.  

 Една от най-главните функции на Хр. Калфов след 

заемането на престола от цар Борис ІІІ е подпомагане 

действията на младия монарх в борбата му против 

земеделското правителство.  

        Знае се, че след абдикацията на цар Фердинанд, в 

страната се създава крайно напрегната обстановка. 

Войнишкото въстание е потушено в началото на октомври 

1918 г., но след въстаналите войници в България навлизат 

части на съглашенските войски, които се настаняват в 

столицата и заемат и други градове в страната. При това 

положение, непосредствено след подписване на Солунското 

примирие в края на септември 1918 г., България се оказва 



под съглашенска окупация.  Цар Фердинанд е прогонен от 

страната, но Кобургската династия в нея оцелява. За разлика 

от Австро-Унгария  и Германия, след края на световната 

война монархията в България остава непокътната  и със 

съгласието на съглашенските сили княз Борис заема 

престола.  

       Младият Кобург също не се отказва от амбициите на 

баща си за превръщането на монархията в първостепенен 

политически институт в страната. И колкото да изглежда 

невероятно, с осъществяването на тази задача той се заема 

още от първите дни на царуването си. 

       Следва да се признае, че за постигането на тази цел цар 

Борис ІІІ проявява изключително майсторство и умение. 

След като заема престола, тогавашното правителство, 

оглавявано от Ал. Малинов, следвайки установената 

парламентарна практика, макар и нерегламентирана от 

Търновската конституция, си подава оставката. Младият 

монарх отказва да я приеме и то продължава да 

функционира. Под напора на създалата се напрегната 

обстановка, министър-председателят извършва на 17 

октомври 1918 г. реконструкция в него, като от 

двупартийно го разширява в многопартийно, предоставяйки 

министерски места и на три други политически партии - 

народняци, земеделци и широки социалисти.  В този вид 

кабинетът му просъществува до края на ноември 1918 г., 

когато в знак на протест срещу преждевременното 

окупиране на Добруджа от съглашенските войски, напуска 

управлението на страната. Наследява го правителство на 

Теодор Теодоров, един от лидерите на Народната партия, 

което също така е широко коалиционно.  

      Поради изникнали конфликт между БЗНС и 

Демократическата партия във връзка с провеждането на 

първия следвоенен земеделски конгрес, Т. Теодоров през 

май 1919 г. е принуден да се раздели с представителите на 



демократите. Но дните и на новия му кабинет са преброени. 

Последвалите през август 1919 г. първи следвоенни 

парламентарни избори изтласкват десните партии на по-

заден план в общественополитическия живот на страната и 

изтикват начело левите партии - земеделци, комунисти и 

социалдемократите. Теодоров изразява готовност да подаде 

незабавно оставката на своя кабинет, но е помолен лично от 

Ал. Стамболийски да я отложи до предстоящото 

подписване на мирния договор със съглашенските сили. 

След като вижда от връчения в началото на септември 1919 

г. проектодоговор каква съдба се готви за България в 

следвоенния период, народняшкият лидер се отказва от 

даденото на земеделския водач обещание и в началото на 

октомври 1919 г. напуска управлението на страната. 

       При създалата се неблагоприятна обстановка за 

монархическия институт, цар Борис ІІІ е принуден да играе 

ролята на конституционен  арбитър и натоварва Ал. 

Стамболийски като лидер на партията, получила най-много 

депутатски места в новата камара да състави кабинет.  

       Тъй като БЗНС  не притежава достатъчен брой места 

в новия състав на  парламента, за  да състави самостоятелно 

правителство, Ал. Стамболийски е принуден да формира 

коалиционен, с помощта на две от десните партии - 

Народната и Прогресивнолибералната. Но и на този кабинет 

дните се оказват преброени, тъй като водителите на БЗНС 

не крият намерението си да поемат на всяка цена цялата 

власт в своите ръце. Затова след прекратяване на 

Транспортната стачка от 1919-1920 г., прераснала в обща 

политическа, Камарата е разтурена преждевременно и са 

насрочени нови парламентарни избори. Те се провеждат 

през март 1920 г., но  отново не дават пълно мнозинство на 

земеделските депутати в парламента. Тогава чрез изпитани 

парламентарни хватки са отстранени част от опозиционните 

депутати (по-голямата част от които са на БКП)  и по този 



начин е осигурена възможността на Ал. Стамболийски да 

състави самостоятелен земеделски кабинет, което и прави 

през май 1920 г.   

       Наред с министър-председателския пост, Ал. 

Стамболийски през октомври 1919 г. поема и управлението 

на Министерството на войната. Изтъкваме този факт не 

случайно, защото и като шеф на правителството и като 

военен министър, върху него пада крайно непопулярната 

задача да уволни от армията хиляди български офицери, 

Това на практика означава изхвърлянето им на улицата, 

което за тях е едно незаслужено унижение, след като са 

прекарали години наред в окопите по време на двете 

балкански войни 1912-1913 г. и Първата световна война 

1915-1918 г. 

       Макар че тази стъпка е предприета в изпълнение на 

военните клаузи на току-що подписания Ньойски мирен 

договор, тя създава отрицателно настроение срещу новото 

правителство. При тази обстановка се създава Военната  

лига, получила повече известност под името Военен съюз. 

Докато другите две формации - Съюзът на запасните 

офицери и Съюзът на запасните подофицери са  легални, 

новата организация  е  тайна. 

        Това обстоятелство е от изключително важно значение, 

тъй като то не позволява да се разкрие ролята на цар Борис 

ІІІ в нейното създаване и направляване на по-нататъшната й 

дейност. Монархът има пряко отношение към новата 

организация, което проличава от  факта, че още в първия 

състав на Централното й управление са включени  офицери, 

предани на монархията. Поради конспиративния характер 

на организацията, царят предприема изключителни мерки, 

за да прикрие своите лични  връзки с нея . Контактите си с 

лигарите той възлага на някои от дворцовите си  служители. 

Според проф. Ал. Цанков, един от тях е именно Хр. Калфов.  



        Хр. Калфов е лицето, което поддържа преки контакти 

и с висши военни дейци,  които до преврата от 9 юни 1923 г. 

са  на редовна служба и заемат високи  постове в 

българската армия. Единият от тях е ген. Никола 

Топалджиков. След края на Първата световна война за 

известно време му е поверено командването на 

прославилата се във войните 1912-1913 и 1915-1918 г. VІІ 

Рилска дивизия, а от 3 декември 1920 до 20 април 1923 г. 

заема длъжността началник-щаба на българската армия. 

Другият е ген. Гаврил Личев - началник на Софийския 

гарнизон (1920-1923 г.). За един от „историческите” му 

разговори с двамата военачалници, проведен с тях още 

преди да си подаде оставката от двореца (септември 1922 г. 

- б. м. И. И.) напомня на Хр. Калфов  един негов познат след 

преврата от 9 юни 1923 г. 

      Този дребен сам по себе си факт придобива особено 

важно значение, тъй като единият от тях – ген. Гаврил 

Личев е сред военачалниците,  които Константин Муравиев 

като на военен министър  довежда в Министерския съвет в 

началото на юни 1923 г. при колегите си в Министерския 

съвет, за  да ги уверят лично, че не се готви преврат срещу 

правителството на БЗНС  и че ако такъв наистина последва, 

армията ще да вземе мерки да го потуши. Разбира се, 

уверенията на тези лица не променят хода на предстоящите 

действия и превратът срещу правителството на БЗНС става 

факт само след няколко дни. 

     Наред с това изключително отговорно и опасно 

задължение, Хр. Калфов е натоварен да изпълнява и други 

важни  функции, една от които е поддържането на 

контактите на Двореца с представителите и ръководителите 

на десните опозиционни партии, контактите с които са 

сложни в последните след края на световната война   . 

 Загубили по парламентарен път още в 

законодателните избори от август 1919 г. народното 



доверие, лидерите на тези партии не искат по да се 

примирят с мисълта, че веднъж завинаги са отстранени от 

политическата власт и се надяват, че с благоволението на 

Двореца, каквато е практиката от довоенния период, те 

отново да могат да се върнат в  управлението на страната. 

Подобни намерения хранят повече водачите на т. нар. 

„съглашенофилски” партии - народняците, прогресивните 

либерали, демократите и наред с тях  и радикалите, 

(последните  са  нещо средно между десните  и левите 

партии), които минават в очите на българската 

общественост за  приятели на силите-победителки в 

Първата световна война.   

    Що се отнася до т. нар. „германофилски” партии - 

радославистите, стамболовистите и тончевистите, те не 

само че получават най-малко гласове в следвоенните 

парламентарни избори,  но ги сполетява и друга не по-малка 

беда. По силата на Закона за съдене и наказване на 

виновниците за народната катастрофа, прокаран в ХVІІІ 

ОНС в началото на ноември 1919 г. техните лидери  са 

арестувани и хвърлени  в столичните полицейски участъци, 

за да бъдат изправени пред бъдещия Трети държавен съд. 

Скоро след това   задържаните бивши политици са 

прехвърлени в Сливенския затвор. 

 Няколко години по-късно същата участ постига и 

лидерите на съглашенофилските партии, които пред 

опасността да изчезнат техните формации, през лятото на 

1922 г. се прегрупираха в т. нар. Конституционен блок. В 

своята борба срещу управлението на БЗНС те предпочитат 

легалните форми - преса, събрания, митинги, публични 

протести и пр. В началото на 1922 г. е замислено 

провеждането на три големи опозиционни събори, първият 

от които е насрочен за 17 септември 1922 г. в Търново (дн. 

Велико Търново).  



       Замислената от блокарите  акция  разбунва духовете 

в страната и вдига на крак многохилядните привърженици 

на БЗНС. Като контрамярка земеделското правителство 

организира в същия град и на същата дата т. нар. конгрес на 

цвеклопроизводителите от Северна България. Сблъсъците 

между двата противникови лагера започват още на гарите 

преди стария престолен град и са съпътствани с рязане на 

бради и мустаци на опозиционните лидери. Съборът на 

Конституционния блок е провален, а неговите лидери - 

арестувани и хвърлени в столичните полицейски участъци. 

В края на септември 1922 г. те са прехвърлени в Шуменския 

затвор, където трябва да изчакат предвидения и за тях 

Държавен съд. Действията на правителството срещу тях са 

съпътствани и с организирането на специален референдум, 

основан на закон, прокаран от ХІХ ОНС  

     В борбата си опозиционните лидери от 

Конституционния блок не крият, че разчитат не малко на 

подкрепа на Двореца. В отношения си и с тях цар Борис ІІІ 

обаче  е предпазлив, защото си дава ясна сметка на какъв 

риск  би се изложил пред правителството на БЗНС, което е 

действителния господар на политическото положение в 

страната.  

 Поучен от грешките на детронаторите на княз 

Александър І през лятото на 1886 г., младият Кобург, който 

наистина се готви да се раздели със земеделското 

правителство, не желае да се ангажира само с офицерството. 

За него подобен заговор не би имал траен и реален успех, 

ако зад успеха на военните дейци няма подкрепа на една 

или повече обществени сили. Тази е и главната причина, 

поради която той отказва на няколко пъти извършването на  

преврата от водачите на Военната лига.  От друга страна, 

той няма доверие на старите десни партии, които според 

него в следвоенния период са със слаби позиции сред 

българското общество. Разковничето на въпроса той вижда 



в личност, която би съумяла да сплоти около себе си цялата 

дясна опозиция. Като такава личност в него се очертава  Кр. 

Пастухов - един от лидерите на социалдемократите. 

       Разбира се, както с водачите на Военния съюз, така и 

с последния контактите на Двореца  са крайно предпазливи 

и индиректни. За връзка  е оторизиран Хр. Калфов, който 

действително има няколко срещи с него, за да узнае 

становището му по евентуалната правителствена промяна. 

Отговорът на последния  е, че макар краен противник на 

земеделското управление, той  не би се ангажирал с 

конспирация срещу него. Иначе не възразява, ако след един 

успешен преврат, извършен от други, бъде поканен да 

оглави новото правителство. Отговорът му е 

незадоволителен за Двореца, поради което и контактите с 

него са прекратени незабавно. 

       Едва тогава очите на монарха  се обръщат към проф. 

Ал. Цанков, който след убийството  на Ал. Греков е заел 

вече поста лидер на организацията Народен сговор. До този 

момент професорът извървява сложен и противоречив път 

на развитие. Роден в зората на Освобождението в малкия 

крайдунавски градец Оряхово, завършва гимназия в Русе, 

след което постъпва във Висшето училище в София и 

следва стопански и правни науки. Както повечето младежи 

и той не остава безразличен към общественополитическия 

живот на страната. Предпочитанията му са към Българската 

работническа социалдемократическа партия (БРСДП), която 

проповядва модерните за края на ХІХ и началото на ХХ в. 

социалистически идеи.   При разцеплението на БРСДП през 

лятото на 1903 г. преминава към фракцията  на широките 

социалисти, но не за дълго. 

      В периода на войните 1912-1913 и 1915-1918 г. 

изпитва известни симпатии към БЗНС и най-вече към  

борческата натура на неговия лидер Ал. Стамболийски. 

Очакванията му, че при земеделското управление  ще 



получи някакъв по-голям пост обаче не се оправдават и 

тогава той обръща погледа си към десния политически 

лагер в страната. При липсата на перспективи за развитие, а 

още по-малко - да  сплоти  старите десни партии, той се 

ориентира към  новата формация Народен сговор, която 

обаче има един съществен недостатък - крайно ограничен 

членски състав.  

        Като прагматичен човек, проф. Ал. Цанков си дава 

ясно сметка, че с подобна микроскопична организация не 

може да разчита на сериозен успех като политически деец и 

че за да може да осъществи своето намерение в тази насока, 

трябва да насочи вниманието си към други по-съществени 

фактори, сред които на първо място е Дворецът. 

       Първоначално той е канен в Двореца като 

специалист по политическа икономия, за да дава знания  на 

младия цар в тази област. Политическите му контакти 

начеват едва след като професорът заема мястото на убития 

Ал. Греков в организацията Народен сговор. По това време 

борбата между десните опозиционни партии и 

правителството на БЗНС набира все по-голяма скорост. 

Първият сблъсък между опозицията и управляващите, както 

се каза вече, става през септември 1922 г. във Велико 

Търново. Издевателствата над блоковите лидери в 

навечерието и по време на акцията стават повод дясната 

опозиция да отправи апел към цар Борис ІІІ да се намеси и 

отстрани земеделското правителство от властта. За нейно 

голямо огорчение, той не реагира, тъй като 

правителственият официоз не закъснява да му напомни, че 

ако се намеси в тази акция, ще трябва да си стяга багажа за 

Кобург. 

        В своите мемоари проф. Ал. Цанков хвърля нова 

светлина за това драматично събитие. Изрично посочва, че 

изложението му се основава на сведенията, които лично му 

дава Хр. Калфов, с когото случайно се срещат в деня на 



разгрома на блоковия събор във Велико Търново. По това 

време Хр. Калфов е още служител в двореца и е 

непосредствен свидетел на отношението на царя към 

разигралата се драма в старопрестолния град. Когато се 

получават в София първите известия за станалия инцидент, 

царят излиза „извън себе си” и  пред него заявява: „чашата 

прелива” и  „всичко има край. Скандалът петни и мен”. 

Последват закани за преврат, за които, въпреки очакванията 

на Калфов последна заповед не идва. 

 Този разказ за пръв път се прави публично достояние 

от проф. Ал. Цанков и всеки изследовател, който за в 

бъдеще ще се занимава със събитията, предшествали 

преврата от 9 юни 1923 г. не ще  може да го отмине без 

внимание. За нас той е интересен не само от гледна точка на 

предстоящата правителствена промяна, но и заради 

личността на самия Хр. Калфов. 

       Ако допуснем, че проф. Ал. Цанков предава точно 

разказаната му от дворцовия служител случка, тя съдържа 

ценна информация за голям кръг въпроси: първо, как Хр. 

Калфов изпълнява своите задължения като адютант в 

Двореца и при цар Фердинанд и при цар Борис ІІІ; второ, 

потвърждава казаното вече на друго място твърдение, че 

той е лицето, натоварено от двореца във връзка с 

подготвяния преврат срещу правителството на Ал. 

Стамболийски, да поддържа връзките с офицерите от 

столичния гарнизон и Военната лига, с което иде да се каже, 

че монархът съвсем не е стоял пасивен към готвената акция 

срещу кабинета на Ал. Стамболийски, а пряко направлява 

действията на преданото му офицерство в нея  и на трето 

място, че контактите между Хр. Калфов и проф. Ал. Цанков 

(т.е. дясната опозиция срещу земеделското управление) са 

поддържани от дворцовия служител с него  преди още да 

бъде разгромена акцията на Конституционния блок във В. 

Търново през септември 1922 г. 



        Фактът, че полковник Хр. Калфов напуска през 

октомври 1922 г. службата си в двореца се потвърждава и от 

други източници. Но възможно ли е да е имало подобен 

драматичен сблъсък между ординарец (макар и той от 1921 

г. да е повишен в длъжност флигел-адютант) и царя, след 

като е добре известно, че не само за подобна  дързост, но и 

за далеч по-невино провинение на който и да е дворцов  

служител, следва  веднага и незабавно наказание от страна 

на монарха. При това положение изнесените от проф. Ал. 

Цанков данни, че след изявлението на Хр. Калфов,  царят  

започнал да му се моли, изглеждат твърде 

неправдоподобни. 

       От същото естество е и изявлението, направено от 

Хр. Калфов пред смаяния проф. Ал. Цанков, че след като  

скъсал връзките си с царя,  щял да продължи участието си в 

замисления заговор против земеделското правителство и без 

Двореца.       

       С присъщата си доверчивост и наивност като всеки 

още необигран политически деец, проф. Ал. Цанков обаче 

повярва на разказа на своя бъдещ колега след преврата от 9 

юни 1923 г. Че това е така,  показва фактът, че той си 

позволява да го сподели пред Кимон Георгиев, един от 

главните ръководни дейци на деветоюнския преврат. 

Професорът не уточнява кога е става тази среща, но 

изрично посочва, че тя се е състояла в Берлин, където и 

двамата се оказват случайно по свои лични дела. След като 

му разказва предадената му от Хр. Калфов случка в 

Двореца, К. Георгиев отговоря: ”Та Калфов не познава ли 

царя?! Какво повторение на заповеди е чакал?” След което 

добавя: „Другояче трябва да се действа”. На тази реплика 

проф. Ал. Цанков му отговоря, че и „другояче” не се 

действало, в отговор на което събеседникът му отвърнал: 

„Ще видим”.  



 Проследяването на последвалите действия около 

подготовката и извършването на преврата не влиза в 

задачите на настоящото изложение. За нас е важно да се 

отбележи, че от есента на 1922 г. до навечерието на самия 

преврат проф. Ал. Цанков не се е срещал с полк. Хр. 

Калфов. Това твърдение обаче изглежда неправдоподобно, 

тъй като бившият царски адютант действително участва в 

заговора. Иначе няма как да го видим в листата на 

кандидат-министрите в превратаджийския кабинет. 

     За включването  на Хр. Калфов като министър на 

външните работи и изповеданията в деветоюнското 

правителство разполагаме с две версии - едната на  ген. Ив. 

Вълков, изложена от него  по време на разпита му като 

обвиняем по процеса срещу офицерите от т. нар. ІІІ секция 

на Военното министерство, за дейността й през 1923-1925 

г., проведен през 1954 г. и другата - на самия проф. Ал. 

Цанков, съдържаща се в цитираните негови  мемоари.  

     В показанията си пред съда от 1954 г. старият 

генерал разказва, че при събирането на бъдещите министри 

в къщата на ген. Русев трябвало да се определи още кои ще 

бъдат бъдещите министри на външните работи и на 

войната. За министър на външните работи Централното 

управление на Военния съюз имало предвид Никола Милев 

. Христо Калфов бил изпратен да предложи официално на  

Никола Милев да поеме поста министър на външните 

работи в новото правителство. Калфов два пъти ходи до 

Милев да предлага поста, но той бил отказал. Според ген. 

Вълков при втората покана нямало отказ, но Калфов 

премълчал. След това генералът добавя, че както той 

отказал да поеме направеното му предложение за министър 

на войната, същото и сторил и Хр. Калфов и двамата 

помолили другите им колеги техните имена да не  бъдат 

вписани в първия указ на новото правителство. 



              Проф. Ал. Цанков е по-лаконичен: „след отказа на 

Милев да заеме портфейла на Външното министерство, 

спрях се на Христо Калфов. Поканих и него (к. м. - И. И.), 

но и той отказа, мотивът му бе да не се поставя на такъв 

важен пост довчерашният флигел-адютант на царя. Аз пък 

тъкмо по тия мотиви исках той да бъде. Но се съгласихме да 

се отложи въпросът за попълването на кабинета за по-

късно”. 

      От така изложените дословно версии - на ген. Ив. 

Вълков и на проф. Ал. Цанков  могат да се направят два 

извода: 

       Първият, че в нощта преди преврата от 9 юни 1923 г. 

сред поканените в дома на ген. Ив. Русев заговорници е и 

Хр. Калфов, и вторият - че първоначално предвиденият 

титуляр за МВРИ е бил Никола Милев, професор от 

Софийския университет „Св. Климент Охридски” и един от 

видните български историци по онова време, който освен с 

научно-преподавателска дейност се занимава и с активна 

журналистика. Той е един от основателите на в. „Слово” 

(неофициалният орган на заговорниците - б. м. И. И.) и 

негов директор след убийството на Ал. Греков.   

    Твърденията  и на  ген. Ив. Вълков,  и на проф. Ал. 

Цанков, че замяната на проф. Н. Милев с Хр. Калфов е 

станала  в нощта на 8 срещу 9 юни 1923 г. се опровергават 

от самия проф. Ал. Цанков. На друго място в своите 

мемоари той изтъква, че е водил разговор с университетския 

си колега Н. Милев , още когато правел сондажите с 

другите лица за привличането им в бъдещия кабинет. 

Конкретна дата не съобщава, но от текста на изложението 

става ясно, че това не е станало в нощта преди  преврата. В 

този разговор проф. Н. Милев му изтъкнал и своите 

аргументи за отказа си: „Благодаря за честта, която ми 

оказваш, но не мислиш ли, че съм неудобен за тоя пост като 

македонец и като близък на ВМРО. Аз считам, че това е 



неудобно и още от първите дни правителството може да има 

неприятности”.  

     При все това, проф. Ал. Цанков настоява за неговото 

съгласие. Тогава той му отговорил, че ще говори с Тодор 

Александров и че ще му се обади допълнително (По-

нататък професорът продължава: „Няколко дни след нашия 

разговор (к.м. И. И.) ме подири сам Тодор Александров...” 

„И той намираше за неудобно и опасно (привличането на 

проф. Н. Милев в бъдещия кабинет. - б.м. И.  И.).  

      Но ако този случай може да се приеме за една 

дребна фактологична неточност, не така стои въпросът: кой 

е факторът, определил Хр. Калфов за министерския пост? 

По него  и двамата деветоюнци - ген. Ив. Вълков и проф. 

Ал. Цанков говорят неистини, тъй като решаваща дума за 

него не е  имал нито единия, нито другия, а  „по-високото 

място” - т. е. Дворецът, чието дело е и самият преврат. 

Всички други лица, замесени в подготовката и 

извършването на преврата, в това число и ген. Ив. Вълков и 

проф. Ал. Цанков, не са нищо друго, освен негови 

изпълнители. 

     Една от първите стъпки на Хр. Калфов след преврата 

на 9 юни 1923 г. е да спечели на страната на новия кабинет 

Българската православна църква. Тази задача му се възлага 

поради обстоятелството, че  църковните дела  по повелите 

на конституцията са  в обсега на Външното министерство, 

на което той става титуляр.  

       Като бивш дворцов служител и като общественик, 

новият външен  министър е добре информиран за сложните 

отношения между Светия Синод и падналото правителство 

на Ал. Стамболийски. Макар че именно по време на това 

управление става откриването на Богословския факултет 

към Софийския университет, ръководството на БПЦ не крие 

отрицателното си отношение към него. Конкретният повод 

за това е решението на земеделското правителство за 



преместването на Духовната семинария от столицата в 

отдалечения Черепишки манастир, прокарано със закон от 

ХІХ ОНС.  

      Опитът за помирение, предприет от няколко владици 

при посещението им при Ал. Стамболийски в родното му 

село  в самото навечерие на преврата от 9 юни 1923 г., не 

довежда до положителен резултат. Затова той отново е 

повдигнат пред новите управляващи след станалата 

правителствена промяна. Очевидно, разговорите по тази 

проблем са водени с министър Хр. Калфов и той дава 

уверения не само  за решаването на този проблем в 

положителна светлина, но и за приемане на някои други 

искания на БДЦ, поради което само няколко месеца след 

преврата получава горещо благодарствено писмо от 

видинския митрополит Неофит, член на Св. Синод от 1921 

г. Преди това симпатии към деветоюнското не закъснява да 

изрази и Свещеническият съюз . 

 Между впрочем, една от главните причини за 

късното извършване на самия преврат се крие  в 

„мудността”, „нерешителността”и „колебанието”, както 

иска да ни увери в своите мемоари проф. Ал. Цанков, а в 

опасенията на монарха от евентуална обща съпротива от 

земеделци и комунисти. Следва да се признае, че в това 

отношение цар Борис ІІІ се оказва далеч по-проницателен 

както от нетърпеливите водители на Военния съюз, така и 

от тези на десните опозиционни сили, тъй като подобна 

война на два фронта щяла  да бъде гибелна за успеха на 

заговора.  

      От двореца внимателно изучават отношенията между 

двете политически формации, които през управлението на 

БЗНС действително са  доста сложни и зигзагообразни. 

Макар и тръгнала по пътя на своята болшевизация след 

победата на Октомврийската революция в Русия, до 

преврата от 9 юни 1923 г. БКП продължава да бъде в плен 



на своите доктринерски социалдемократически настроения 

спрямо БЗНС, останали от тесняшкия й период. Не липсват 

обаче и моменти на сближение и единодействие. 

Примерите, макар и не много на брой, са налице. Първият 

от тях е взаимното им отрицателно отношение към т. нар. 

врангелистки заговор срещу земеделското управление от 

пролетта на 1922 г. Вторият се отнася до референдума 

срещу водителите на Конституционния блок в качеството 

им на министри в правителствата на Ив. Ев. Гешов и д-р Ст. 

Данев (1912-1913 г) и на Ал. Малинов (1918 г.) за 

националните катастрофи от 1913 и 1918 г., проведен от 

земеделското правителство през есента на  1922 г.  БКП 

оказва мълчалива подкрепа  на правителството на Ал. 

Стамболийски и  при разгрома на събора на 

Конституционния блок във В. Търново от 17 септември 

1922 г. Тези събития са добре известни, за да има нужда да 

се спираме по-подробно на тях. 

      Знае се още, че именно след разгрома на блоковите 

партии в старопрестолния град, правителството на БЗНС 

преценява, че се е справило с „врага от дясно”, което му 

позволява да пристъпи към  атакуването на „опасността от 

ляво”, т. е. БКП. Отношенията с тази партия се нажежават 

до горещо през пролетта на 1923 г. във връзка с 

предстоящите избори за ХХ ОНС, когато лично министър-

председателят Ал. Стамболийски отправя открити заплахи 

към комунистите, че ще ги изпрати да пресушават блата в 

Бургаско и там да си устройват своите комуни.  

       Макар и само словесни, тези заплахи дават своя ефект и  

предизвикват остра реакция от страна на ръководството на 

БКП. В Двореца протриват ръце със задоволство - 

напрегнатите отношения между земеделци и комунисти са 

налице и при това положение вече може съвсем спокойно да 

се пристъпи към събарянето на земеделското управление И 

наистина, очакванията на монарха се оправдават. Както се 



знае, по време на преврата от 9 юни 1923 г. БКП запазва 

неутралитет, което позволява на заговорниците да се 

справят без особени усилия с надигналите се против новото 

правителство привърженици на БЗНС в дните 

непосредствено след преврата.  

    Пасивността на БКП има и обратната страна - не дава 

какъвто и да било претекст на превратаджиите за разправа с 

нея след като БЗНС е вече повален политически труп.  

     При положение, че и десните партии са още в 

разнебитено положение, единствената реална опозиционна 

сила на сговористкия режим остава БКП. Без да бъде 

толкова многочислена както БЗНС преди преврата, тя обаче  

се отличава със строго стегната организация, което й 

позволява да действа при всякакви обстоятелства, ако бъде 

подложена на удари от правителството. Освен това новите 

управляващи се ужасяват и от факта, че след разгрома на 

БЗНС, не малка част от неговата членска маса се ориентира 

към БКП. Този факт прави комунистите още по-голяма 

опасност за режима.  Затова правителството на проф. Ал. 

Цанков ясно съзнава, че отиването му на избори през есента 

на 1923 г. при наличието на такава опозиционна сила като 

БКП е твърде рисковано дело. Без да подозира, че под 

влияние на Коминтерна, ръководството на тази партия  в 

заседанията си от 5-7 август 1923 г. предприема курс на 

въоръжено въстание, то решава да нанесе удар на партията. 

      На 6 септември 1923 г. ген. Ив. Русев издава тайна 

заповед до окръжните управители в страната и до 

столичния градоначалник, в която след като ги уведомява, 

че комунистите готвят въстание за 17 септември, да 

пристъпят към масови арести над тях на 12 и 13 септември 

1923 г. Обстоятелството, че министърът на вътрешните 

работи не сочи конкретни факти за подобно намерение на 

БКП (а и такива не е имало, тъй като във взетата от 

заседанията на 5-7 август 1923 г. резолюция за въоръжено 



въстание, няма фиксирана такава дата). В своите мемоари В. 

Коларов изтъква, че въстанието на БКП против Цанковото 

правителство се е проектирало в най-добрия случай за 

пролетта на 1924 г. показва, че предприетите срещу нея 

действия на 12 и 13 септември 1923 г. са един твърде 

преднамерен акт, за да я предизвикат да се надигне и бъде 

разгромена и тя, както БЗНС. 

    Въпреки че извършените арести от 12 и 13 септември 

1923 г. предизвикват остра реакция и запалват пламъците на 

въстанието, министър-председателят проф. Ал. Цанков 

известява с телеграма министър Хр. Калфов от 21 

септември 1923 г., че „в страната владее спокойствие. 

Опитите на комунистите да повдигнат бунтове са 

осуетени”. Но в следващите редове на същата телеграма 

премиерът сам се опровергава: „Жертвите от страна на 

комунистите са значителни - 50-60 души са убити и ранени. 

Взети са всички мерки да се запази реда и спокойствието.” 

И още: „дадени са нареждания с всички средства да се 

потуши всеки бунт и наказват безпощадно виновниците”.   

      Създаденото  след арестите на комунистите от 12 и 13 

септември 1923 г. положение в страната е твърде сериозно, 

и това се потвърждава от още един факт, съдържащ се в 

телеграмата на проф. Ал. Цанков до Хр. Калфов в Женева: 

„Сега и двете страни (широките социалисти и 

националлибералите - б. м. И. И.) искат  да се уясни 

положението им, за да не поемат отговорност в борбата 

срещу комунистите, ако едната или другата страна напусне 

кабинет. Това положение за мене и кабинета е тягостно и 

ще трябва да се ликвидира”.  

     Какво е отношението на Хр. Калфов към 

избухналото въстание? То проличава в телеграмата му до 

проф. Ал. Цанков, изпратена от Женева на 22 септември 

1923 г.: „Действията за усмиряване на непокорните 

елементи в страната, както и за заздравяването на реда, 



трябва да продължат с твърдост и последователност”. 

Коментарът е излишен. 

       Разбира се, Хр. Калфов не се задоволява  само с това 

да се солидаризира с действията на правителството за 

потушаване на избухналото въстание. Като министър на 

външните работи, върху него пада и голямата задача да се 

осигури от западните съглашенски сили  отпускането  на 

допълнителен военен контингент на България в борбата на 

управляващите срещу въстаналото население. Такъв апел 

правителството на проф. Ал. Цанков отправя към 

меродавните фактори в Лондон, Париж и Рим веднага след 

като става ясно, че със силите, с които то разполага не би 

могло да потуши въстанието. На Хр. Калфов, когото 

избухването на въстанието заварва в Швейцария, е 

възложено да влезе в контакт с представителите на трите 

държави, участващи в годишната сесия на ОН, за да моли за 

тяхното съдействие да бъде удовлетворена молбата на 

сговористкото правителство.  

        Следва да се отбележи, че мисията на Хр. Калфов  в 

тази насока завършва с успех, тъй като такъв допълнителен 

контингент е отпуснат незабавно на България, в резултат на 

което и въстанието е потушено още в края на септември и 

началото на октомври 1923 г. 

 С потушаването на Септемврийското въстание на 

БКП е нанесен изключително тежък удар - на практика тя е 

отстранена от по-нататъшно участие в политическия живот 

на страната. Едва след нейното поваляне като противник на 

сговористкия режим, правителството преценява, че вече 

може да пристъпи към другата си голяма задача след 

създаването на Демократическия сговор - да се 

парламентаризира и по този начин да премахне тежестта на 

атаките, че е превратаджийско. Това може да стане само 

чрез провеждане на нови законодатели избори. Ето защо, 

макар предишното ХХ ОНС да е току-що започнало своя 



мандат, то е разтурено и последва царски указ за 

провеждане на избори за ХХІ ОНС на 18 ноември 1923 г. 

       Като член на кабинета, Хр. Калфов се включва  

активно в предизборната борба на правителството. Неговата 

кандидатура е издигната на две места в страната - 

Габровско и Ботевградско. Хр. Калфов печели депутатския 

мандат в Ботевградско, но като министър на външните 

работи и изповеданията до 4 януари 1926 г.  не   влиза в 

състава на ХХІ ОНС. 

        Макар че в качеството си на ръководител на МВРИ 

вниманието му да е насочено повече към външните 

проблеми на страната, Калфов не остава безучастен и към 

проблемите от вътрешнополитическо естество и след 

провеждането на парламентарните избори. На първо място 

сред тях са отношенията със социалдемократите, които след 

неуспеха да заемат освободеното от Боян Смилов 

министерско място, не се отказват от усилията да получат 

други облаги от участието си в деветоюнския кабинет. За 

тази цел те решават максимално да се възползват от 

обстоятелството, че след министерската реконструкция от 

септември 1923 г. остават единственият правителствен 

партньор на сговористите. При съставянето на общата листа 

за изборите предявяват преголеми претенции за депутатски 

места и със съдействието на правителствената 

администрация успяват да си осигурят 33 мандата в ХХІ 

ОНС, което е твърде далеч от реалната им тежест като 

партия в общественополитическия живот на страната. 

Защото въпреки нескривания им  стремеж да привлекат на 

своя страна известна част от членовете и съмишлениците на 

разгромената по време и след потушаването на 

Септемврийското въстание  Комунистическа партия, не 

постигат това, тъй като с участието си в самото сговористко 

правителство и в потушаването на двете въстания от юни и 



септември 1923 г. те се демаскират в очите на членската 

маса на БКП.   

      След като получават посочения по-горе брой места в 

новата камара, макар и недоволни от този брой, те очакват и 

по-големи позиции в нейното ръководство и не крият 

желанието си да им бъде предоставено председателското 

място на новоизбрания парламент и дори посочват името на 

своя кандидат - Янко Сакъзов. Кандидатурата им наистина е 

сериозна, тъй като личността на последния е добре позната 

на българската общественост като един от пионерите на 

социалистическото движение, който след края на Първата 

световна война заема на два пъти и  министерски постове в 

кабинетите на Ал. Малинов и Т. Теодоров (1918-1919 г.).  

       Развоят на последвалите събития показва, че при 

решаването на въпрос за председателското място на ХХІ 

ОНС социалдемократите не са си направили добре 

сметката, тъй като техните правителствени партньори от 

Демократическия сговор не само че не вземат предвид 

издигната от тях кандидатура, но дори и не се съвещават с 

тях по този въпрос и предоставят Бюрото на Народното 

събрание на лица, принадлежащи към Демократическия 

сговор.  

      Това пренебрежително отношение на сговористите 

обижда социалдемократите, но въпреки това те  не се 

отказват от участието си в кабинета на проф. Ал. Цанков, 

което ще рече - от управлението на страната. Причината е 

една и ясна - да използват облагите на властта, за да 

закрепят още повече позициите на своята партия в 

общественополитическия живот на страната, тъй като макар 

и едно,  предоставеното им Министерство на железниците, 

пощите и телеграфите се оказва дойна крава за попълване 

на изтънелите кесии на  партийната им каса и им осигурява 

служби  на не малък брой от членската им маса.  



       Макар и не пряк участник в решаването на този 

проблем, Хр. Калфов не се дистанцира с взетото от своите 

съпартийци  решение. 

       Разривът между социалдемократи и сговористи 

последва в началото на 1924 г. Той обаче се дължи не 

толкова на идейни причини, колкото на неудовлетворени 

котерийни претенции. 

  След приемането на Закона за защита на държавата 

(4 януари 1924 г.) вътрешнополитическата обстановка в 

страната започва да се нажежава, показател за което са 

зачестилите убийства на дейци от опозиционния и 

правителствения лагер. За да се справи с главния си 

политически противник - БКП, през пролетта на 1924 г. 

правителството взема решение, тя и нейните поделения в 

лицето на Комсомола и кооперация „Освобождение” да 

бъдат официално забранени. Този акт обаче не допринася за 

успокояване духовете в страната.  

 Едно от последните събития, към което Хр. Калфов 

не остава безучастен е речта на цар Борис ІІІ, произнесена  

пред офицерите от столичния гарнизон на 12 септември 

1925 г., в която той за пръв път се дистанцира от кабинета 

на проф. Ал. Цанков. Тук ще засегнем  само ехото от нея 

върху  проф. Ал. Цанков и придружаващите го лица на 

годишната сесия на ОН през септември 1925 г., сред които е 

и министър Хр. Калфов. Според премиера речта  била 

насочена срещу него. Обвиняван е, според него открито, че 

се докопвал до армията  

      Примерът сам по себе си показва, че шефът на 

сговористкото правителство не е разбрал действителните 

мотиви за атаките на монарха. В тази връзка  премиерът 

открито изтъква: „Калфов беше най-възбуден, може би 

повече от мен, та често повтаряше: „Лош човек.” 

Професорът дава да се разбере, че тези му думи се отнасяли 

до цар Борис ІІІ.  



    Ако приемем за истински този факт, то той говори твърде 

много за отношението на бившия учител към неговия 

възпитаник. Дадената нелицеприятна характеристика за 

монарха свидетелства, че отношенията между двамата са 

достигнали своя предел. По тази причина ръководителят на 

българската дипломация си позволява от свойствената си 

иначе дипломатичност да не изразява открито чувствата и 

мислите си, още повече, когато това се отнася до цар Борис 

ІІІ, който не само е бил в известно отношение и негова 

рожба, но и поради голямата опасност, на която  се излага, 

ако тези думи стигнат до ушите на монарха. За тях прошка 

не може да се очаква. И ако въпреки това министър си е 

позволил да ги каже, обяснението е, че ги е споделил пред 

твърде стеснен кръг и то от приятели, от които не може да 

очаква изненада, че биха могли да ги направят достояние на 

„високото място”. 

      Изнесените до тук факти показват по недвусмислен 

начин, че като  министър на външните работи, пряко 

ангажиран с външните дела на България, Хр. Калфов взема 

участие и във вътрешнополитическия живот на страната.  А 

там, където това по едни или други причини не е било 

възможно или необходимо, той поема солидарно 

отговорността за действията на правителството. С това свое  

поведение  дипломатът  си спечелва безграничното доверие 

и приятелство на министър-председателя, който до края на 

управлението на неговия кабинет не иска да се раздели с 

него и остро реагира на натиска в тази насока, упражняван 

над него от някой влиятелни лица и кръгове вън от 

управляващата  партия.  

 В глава втора – „Министър на външните работи 

(10 юни 1923 - 4 януари 1926 г.)” се отделя внимание на 

дейността на Хр. Калфов начело на Министерството на 

външните работи и изповеданията. 



 Калфов е 39-я по ред след Освобождението министър 

на външните работи на България. Преди него този пост се 

заема от различни по убеждение и професионална 

ориентация лица, от които само  двама военни дейци – ген. 

Рачо Петров и ген. Стефан Паприков.  

         Между ген. Р. Петров, Ст. Паприков и Хр. Калфов 

няма приемственост, тъй като  двамата му предшественици 

стоят начело на българската дипломация доста по-рано - в 

периода преди войните 1912-1918 г., когато пред страната 

стоят твърде различни външнополитически задачи от тези 

след края на Първата световна война. 

       Ако между тримата държавници няма друга  връзка, 

освен това че са военни лица, не така стои въпросът със 

самото Министерство на външните работи. Защото, когато 

Хр. Калфов става външен министър не е никак без значение 

какво наследство заварва в това ведомство. 

 Първият съществен факт, който заслужава внимание 

е самото създаване  на Министерството на външните 

работи. По силата на чл. 161 от Търновската конституция, 

то е сред първите шест министерства на Българското 

княжество. По този начин, за пръв път в близо 13 - 

вековното съществуване на България се учредява  

институция, която да направлява и ръководи 

външнополитическия живот на страната. 

          Вторият значим факт е наименованието на 

ведомството. Колкото и парадоксално да изглежда, този 

въпрос съвсем няма формален характер. Защото като нова 

държавна формация, Българското княжество има да решава 

и редица немаловажни външнополитически въпроси, 

наследени от епоха преди Освобождението. Сред тях челно 

място заема църковният. Добре известно е колко 

десетилетия българският народ води упорита борба за своя 

църковна независимост, докато Високата порта склонява да 



удовлетвори искането му със султанския  ферман от края на 

февруари 1870 г  

 Постигането на тази задача в последна сметка става 

реален факт  благодарение на подкрепата на руската 

дипломация, която заставя султанското правителство да не 

прогонва екзарха от османската столица. По този начин е 

съхранена духовната му власт над двете европейски 

провинции на империята Македония и Одринска Тракия, в 

които мнозинството от християнското население е 

българско.  

 Следващата голяма задача, което трябва да бъде 

решена, се отнася до църковната уредба вътре в самото 

Българско княжество. На този въпрос е посветен цял раздел 

от Търновската конституция. За нас в случая най-важен е 

чл. 39 от нея, който гласи: „Българското княжество от 

църковна страна, като съставлява една неразделна част от 

българската църковна област, подчинява се на Св. Синод - 

върховната духовна власт на Българската църква, гдето и да 

се намира тая власт. Чрез последната  Княжеството 

съхранява единението си в Вселенската Въсточна църква 

във всичко що се отнася до догмите на вярата”. И най-

беглият поглед върху съдържанието на този член показва 

стремежа на творците на първата българска конституция за 

общо църковно единение, независимо от наложеното 

политическо разцепление на българските земи от 

Берлинския конгрес. По тази причина главата на Светия 

Синод след  Освобождението носи титлата „наместник-

председател”, т.е. лице, което в административно 

отношение е пряко подчинено на Българската екзархия в 

Цариград, въпреки факта, че  не само до Руско-турската 

война от 1877-1878 г., но и след нея  тя си остава османско 

учреждение. 

 По време на заседанията на Учредителното събрание 

от 1879 г. в Търново се подема оживен спор към кое от 



двете ведомства да бъде отнесен църковният ресор - към 

Министерството на народното просвещение или 

Министерството на външните работи.  Надделява 

гледището, той да бъде включен в системата на второто 

ведомство, съобразявайки се с обстоятелството,  че той има 

не само вътрешни, но и твърде съществени 

външнополитически функции. 

     По тази причина и Външното министерство още от 

първия ден на своето съществуване носи името 

Министерство на външните работи и изповеданията 

(МВРИ). Това наименование то  запазва  до преврата от 9 

юни  1923 г., въпреки настъпилите усложнения около 

Българската екзархия по време на Балканските войни от 

1912-1913 г., когато екзархът е принуден да напусне 

столицата на Османската империя. 

      Както и другите министерства, така и Външното 

първоначално има твърде опростена организационна 

структура: министър; главен секретар (с ранг на заместник-

министър) и три отделения: за връзка с българските 

представителства в чужбина; за връзка с пребиваващите в 

страната чуждестранни дипломатически агенти и за 

духовните дела. Всяко едно от тези отделения се ръководи 

от началник, подпомаган от свой помощен персонал. 

 Като ръководител на българската дипломация една 

от първите му задачи е да прочисти от Министерството на 

външните работи и изповеданията всички неудобни за 

новия сговористки режим служители. На първо място 

отстранява д-р Райко Даскалов - една от най-ярките 

личности в БЗНС след Ал. Стамболийски, когото превратът 

от 9 юни 1923 г. заварва като български пълномощен 

министър в Прага. Следващият е  Коста Тодоров - близък 

приятел на Ал. Стамболийски още от периода на техния 

затворнически живот през периода на участието на 

България в Първата световна война.  



Сговористката „метла” помита и други служители, които по 

случайност при управлението на БЗНС се оказват на 

дипломатическа служба като стария ген. Михаил Савов - 

български пълномощен министър в Париж, ген. Тодор 

Марков - на служба в българската легация в Цариград. 

Метлата не отминава дори и някои от малкото дипломати от 

кариерата като стария Димитър Станчов, лице, тясно 

свързано с Двореца още от времето на княз (цар) 

Фердинанд, което близо три десетилетия заема различни 

дипломатически постове в чужбина. 

      По-трудна е задачата с назначаването на новите 

служители в МВРИ. Щатните места, както  в самото 

министерство, така  и в различните легации в чужбина, са 

твърде ограничени, а желаещите да бъдат назначени - 

много. За не малка част от тях се застъпват редица 

влиятелни лица, ползващи се с влияние пред новите 

сговористки фактори като Андрей Ляпчев, о. з. ген. Вл. 

Вазов и др. Да не говорим за ВМРО, чиито ръководни дейци  

в лицето на Т. Александров и ген. Ал. Протогеров, не се 

ограничават само с ходатайства на свои протежета за 

служба в МВРИ, но се опитват да се месят и в 

направляването на самата външна политика на страната.  

      Между впрочем, това е и една от причините за 

влошаване на отношенията между тях и сговористкото 

правителство, която завършва с тежки последици за двамата 

- първият е убит  в края на август  1924 г., а вторият -    през 

юли  1928 г. 

      Въпреки положените усилия от страна на Хр. 

Калфов, не може да се каже, че той успява да се справи 

успешно в кадровата си политика. Дори привличането на 

двама видни професори от Университета - Методи  Попов и 

Димитър Михалчев не могат да загладят това впечатление, 

защото бидейки отлични учени, те не се оказват пригодни за 



новата им мисия на дипломати, за която се изискват по-

други качества, отколкото тези за учения.  

   Сред дипломатите от кариерата, привлечени от Хр. 

Калфов,   личат имената и на Симеон Радев и Гоце Радев. Те 

също не успяват да се проявят с особени качества, тъй като 

са поставени да работят при неблагоприятни условия - 

представители на една победена в Първата световна война 

страна. 

      Работата по преустройството на кадрите в МВРИ не 

стихва през целия период на управлението на деветоюнския 

кабинет и непрекъснато поглъща вниманието на неговия 

титуляр. 

       Разбира се, далеч по-важна и отговорна е работата, 

която Хр. Калфов има да изпълнява като ръководител на 

външната политика на България, описано в глава трета – 

„Ръководител на външната политика на България 

(1923-1926)”. Обективните условия, при които е поставен да 

работи не са благоприятни. Като победена в световната 

война, България е поставена под Дамоклевия меч на 

Ньойския мирен договор, наложен на страната от силите-

победителки през ноември  1919 г. И макар деветоюнският 

кабинет да произхожда от други политически среди от тези, 

които управляват страната от 1919 г.  до преврата от 9 юни 

1923 г., той също е принуден да следва миролюбивия курс 

на външнополитическата линия на своя предшественик - 

правителството на БЗНС. 

      Последиците от Първата световна война още са твърде 

пресни и раните между победители и победени - 

незараснали. Това създава изключително голяма трудност за 

деветоюнския кабинет като цяло и за Хр. Калфов като 

външен министър за нормализиране на отношенията с 

другите държави и за пробиване на двойната изолация, в 

която България е поставена след края на световната война.  



      За ревизия на Ньойския диктат не може и дума да става. 

И  ако правителството на БЗНС успява макар и в 

последните месеци на своето управление да постигне 

минимален успех по отношение на наложения на страната 

репарационен дълг, (изплащането на по-голямата част от 

който е отложено за по-късни времена), сговористкият 

кабинет възприема линията за строго изпълнение на 

икономическите и другите задължения на България. 

Старанията на дипломат № 1 в тази насока отиват до 

крайност и с това  предизвикват реакция дори и в среди 

близки до сговористкия режим.   

      Хр. Калфов  обаче е неуморим в своята дейност. 

Главна му цел е да спечели симпатиите на управляващите 

от бившите победителки в Първата световна война. 

Резултати, ако въобще може да се говори за такива, са 

постигнати единствено при отпускане, макар и за ограничен 

период от време, на допълнителни военни контингенти за 

потушаване на двете въстания от юни и септември 1923 г. и 

във връзка с последвалия атентат в столичната катедрала 

„Св. Неделя” от април 1925 г. 

     Друг безспорен успех е привличането на ОН за 

прекратяване на гръцката инвазия срещу България, 

предприета от ген. Пангалос през есента на 1925 г. 

     По жизнено важните  за България въпроси, каквито 

са защитата на малцинствените права на нашите 

сънародници, останали вън от пределите на страната ни 

след войните от 1912-1913 и 1915-1918 г. и облекчаване 

положението на бежанската маса, придошла след тези 

войни в страната, съглашенската дипломация се оказва 

пасивна. Надеждите, че  сключеният с ОН от България и 

Гърция (получил известност като Женевски протокол или 

спогодба Калфов - Политис) се оказват илюзорни и 

предизвикват крайно разочарование у самия Хр.Калфов. До 

края на управлението на кабинета на проф. Ал. Цанков той 



не успява до получи тяхното съгласие и за отпускане на 

толкова необходимия за бежанците в страната заем. Такъв е 

предоставен на България, но едва след падането на 

деветоюнското правителство. 

        Като министър на външните работи и изповеданията 

Хр. Калфов се откроява и като ярък антисъветист. Това му 

поведение среща само симпатии от страна на 

съглашенските сили и балканските им съюзници, но в 

същото време то е съпътствано и с щети за родната 

икономика, която е лишена от достъп до широкия съветски 

пазар, към който се стремят и някои от най-

антиболшевишки настроените държави като фашистка 

Италия. Не случайно и тя се нарежда сред европейските 

страни като Германия, Великобритания и Франция, които 

признават СССР  още през 20-те години на ХХ в. 

 Четвъртата глава – „Отново на политическото и 

парламентарно поприще (1926-1944 г.)” обхваща 

завръщането на Хр. Калфов на голямата политическа сцена. 
В момента, когато по всичко  изглежда, че последните 

години от своя живот Хр. Калфов ще изживее като 

пенсионер, точно тогава случайно се случват обстоятелства, 

които го въвличат отново във водовъртежа на политическия 

живот на страната.  

       Както се знае, превратът от 19 май 1934 г. полага 

началото на нов етап в политическото развитие на България 

- забранени са политическите партии и се открива пътя за 

установяване на монархически режим в страната. Натрупал 

богат житейски и политически опит, цар Борис ІІІ без 

особени трудности успява да се освободи от правителството 

на звенарите и след два преходни кабинета - на генерал 

Пенчо Златев и Андрей Тошев,  предоставя държавното 

кормило в ръцете на Георги Кьосеиванов - бивш дипломат и 

шеф на неговата канцелария. Така най-после той можа да 

постигне своята мечта - да се издигне като първостепенна 



фигура  в политическия живот на страната повече не само 

от княз Александър І Батенберг, но и от своя баща - княз 

(цар) Фердинанд. 

      Подробният анализ на установения от Кобурга 

режим след 1935 г. не влиза в задачата ни. За нас е важно да 

отбележим, че под влияние на различни фактори, монархът 

реши да си поиграе на демокрация, като позволи (по нов 

избирателен закон) провеждането на общински избори през 

1937 г., а след това - и на парламентарни - през 1938 г. 

      Избраното ХХІV ОНС през пролетта на 1938 г. се 

оказва недобър за царя парламентарен експеримент, тъй 

като в него мнозинството от депутатите са от средата на 

опозицията. И не само това - неговият председател Стойчо 

Мошанов се вживя в ролята на „голям държавник” и си 

позволява действия (пътуване в Лондон), които срещат 

реакцията не само на министър-председателя Г. 

Кьосеиванов, но и на Двореца. При това положение дните 

на новоизбрания  парламент са преброени и след 

приключване на единствената му сесия, той е разтурен и са 

насрочени нови законодателни избори, в които 

правителството на Г. Кьосеиванов получава солидно 

мнозинство. 

         В Бюрото на ХХV ОНС са включени Никола 

Логофетов – председател, Никола Захариев и Димитър 

Пешев - подпредседатели. Новият парламентарен шеф е 

повече познат като съдебен магистрат и журналист, 

отколкото като политически деец.  Същото може да се каже 

и за Д. Пешев, с тази разлика, че все пак той имаше зад 

гърба си известен политически актив - бил е министър на 

правосъдието в първия кабинет на Г. Кьосеиванов (1935-

1936 г.) и подпредседател на злополучното ХХІV ОНС. 

     По-богата политическа биография от тях има само Н. 

Захариев. Той се включва в общественополитическия живот 

още след края на Първата световна война. През 



самостоятелното  управление на БЗНС е частен секретар на 

министъра на железниците, пощите и телеграфите, а след 

това - на министъра на вътрешните работи. 

Междувременно, през 1921-1923 г. е и председател на 

Българския земеделски младежки съюз. След преврата от 9 

юни 1923 г. емигрира в Чехословакия, където  завършва 

Висша кооперативна школа (1927 г.). След завръщането си 

в България продължава общественополитическата си 

дейност като член на Управителния съвет и главен 

организатор на групата „Орач” към БЗНС. Депутат е  в 

ХХІІІ ОНС (1931-1934 г.). Заема и отговори държавни 

постове - министър на обществените сгради, пътищата и 

благоустройството и управляващ Министерството на 

железниците, пощите и телеграфите в кабинета на Кимон 

Георгиев (1934-1935). В правителството на ген. Пенчо 

Златев е министър на съобщенията. 

      Сред депутатите от ХХV Обикновено народно 

събрание е и Хр. Калфов. За разлика от бившия си шеф 

проф. Ал. Цанков, който също е избран за депутат в този 

парламент, но като опозиционен, Хр. Калфов влиза в 

състава  на правителственото мнозинство. Този факт 

предполага, че той безрезервно подкрепя вътрешната и 

външна политика на управляващите в навечерието на 

Втората световна война. Предполага се, че ще да е  в близки 

отношения с министър-председателя на Г. Кьосеиванов, но 

за влизането му в парламента очевидно по-голяма роля ще 

да е изиграл Дворецът, отколкото шефът на правителството. 

      Както се знае, още в първите седмици на 

съществуването на новото ХХV Обикновено народно 

събрание, Г. Кьосеиванов е заставен да подаде оставка като 

министър председател и на неговото място е поставен проф. 

Богдан Филов, който по онова време заема поста министър 

на народното просвещение. Смяната на правителствения 

екип в средата на февруари 1940 г. привлича вниманието на 



българската общественост. Как реагира на нея Хр. Калфов, 

отново, поради липса на извори,  остава открит въпрос. 

     Името му като бивш министър на външните работи и 

изповеданията  изглежда е добре познато на новия 

министър-председател, защото непосредствено след 

присъединяването на България към Тристранния пакт, той 

му отправя покана да заеме дипломатическия пост на 

пълномощен министър в Анкара.  За да придаде по-голяма 

тежест на предложението си, в  разговора с него му 

съобщава, че го прави в съгласие с царя.    

     Хр. Калфов обаче отказва. Кои са били конкретните 

му мотиви, - дали че предлагания му пост е твърде нисък за 

него, дали че има някаква задкулисна игра на Двореца, дали 

че желае да остане в страната, за да участва по-активно във 

вътрешнополитическия й живот, поради липса на източници 

не може да се даде отговор. 

     След въвличането на България във Втората световна 

война като съюзник на държавите от хитлеристката ос, 

последват редица събития от външнополитическо естество. 

Едно от най-важните е, че тя е превърната в плацдарм на 

хитлеристката агресия срещу Югославия, която се отмята от 

членството си в Тристранния пакт в края на март 1941 г. и 

Гърция. В началото на април 1941 г. А. Хитлер предприема 

въоръжена инвазия против двете съседни балкански 

държави и за кратки срокове сломява тяхната съпротива. 

България е поканена да изпрати свои войскови части  и 

административни органи в Македония и Тракия.  

       В края на април 1941 г. правителството на проф. Б. 

Филов се занимава с въпроса за административната уредба 

на тези територии. Взето е решение за създаване на 

Комисарство, като за негов ръководител е предвиден Хр. 

Калфов.  Макар и далеч по-престижен от предишния пост, 

Хр. Калфов не приема  и него. Изглежда,че отказът му не е 

бил окончателен, тъй като в началото на май 1941 г. 



министър-председателят отново спряга неговото име като  

ръководител на проектираното Комисарство в новите земи.  

         Скоро настъпват други събития, които отклоняват 

вниманието на кабинета от въпроса да това кой да възглави 

Комисарството в новите земи.  При възобновяване 

дейността на ІІ редовна сесия на ХХV ОНС след 

великденските празници на 1941 г. парламентарният шеф Н. 

Логофетов произнася кратка реч, в която пропуска да 

спомене ролята  на Италия за „фактическото заемане от 

нашата армия на Западните покрайнини, Тракия и 

Македония”.  

     Реакцията от страна на правителството и цар Борис 

ІІІ е мигновена. Още на другия ден в дома на министър-

председателя идват министърът на външните работи и 

изповеданията Иван Попов и тайният съветник Йордан 

Севов, които се изказват пред него за отнемане на 

председателския пост от Н. Логофетов, „заради вчерашната 

му реч” в Народното събрание. Попов изразява опасения „от 

усложнения в отношенията ни с италианците”. 

   Съдбата на парламентарния шеф се обсъжда и на 

министерския съвет, състоял се по обяд същия ден. „Всички 

министри се изказаха решително против Логофетов”. 

Веднага след това министър-председателят повиква при 

себе си парламентарния шеф и му предлага да си подаде 

оставката от заемания пост. Последният останал много 

изненадан от поисканата му от правителството оставка и 

заявява, че не намира никакво противоречие между 

неговата и тази на министър-председателя (произнесена 

също в Народното събрание на 14 май 1941 г. - б. м. И. И., 

като признава вината само за това, че не уведомил 

предварително  премиера какво ще да говори пред 

депутатите. И  добавя, че е готов да си подаде оставката, ако 

знае, че за нея е и царят. Министър-председателят му 

отговорява йезуитски, че в случая няма защо да се намесва 



името на монарха, тъй като това е въпрос само между 

председателя на Народното събрание и правителството. Тъй 

като си дава сметка, че подобно обяснение няма да 

произведе необходимата тежест пред парламентарния шеф, 

добавя, че и впечатлението на царя от неговата реч не е 

добро. 

      Стреснат от тези обяснения, Н. Логофетов моли да 

му се дадат няколко часа за размишление. Министър-

председателят се съгласява и му предлага това да стане до 4 

ч. след обяд, (когато се открива поредното заседание на 

парламента - б. м. И. И.). 

В 3 и половина правителството отново е свикано на 

заседание. Тъй като до това време още няма известие от Н. 

Логофетов, налага се министър-председателят да се свърже 

с него по телефона и да чуе становището му. Последният 

заявява, че ще си даде оставката при откриване на 

заседанието. И наистина парламентарният шеф удържа на 

обещанието си. Пред нищо неподозиращите депутати дори 

и от правителственото мнозинство, той заявява, че си 

подава оставката. 

    В „Дневника” си проф. Б. Филов изтъква, че 

съобщението на председателя на Народното събрание 

предизвикало „доста смущение” сред депутатите, тъй като 

никой от тях не е предупреден за случилото се. Това налага 

подпредседателят Н. Захариев да даде 15 минутен отдих, по 

време на който е свикано частно заседание на 

правителственото мнозинство, пред което министър-

председателят обяснява случая. Взето е не единодушно, но с 

голямо мнозинство оставката на Н. Логофетов „да се 

приеме без разисквания, което и стана при подновяване на 

заседанието. 

   Стенографският запис на заседанието представя 

събитието малко по-другояче. След поднесената оставка, 

последват две предложения - едното на правителствения 



депутат Александър Гатев, който предлага оставката на 

парламентарния шеф да бъде приета от депутатите без 

разисквания и другото - на проф. Ал. Цанков - тя да се 

постави на дневен ред, т. е. да бъде разисквана от народното 

представителство. Естествено, правителственото 

мнозинство гласува първото предложение, след което взема 

думата министър-председателят, който казва само няколко 

думи за благодарност към Логофетов.  Последват няколко 

благодарствени думи към бившия вече председател на 

Народното събрание  и от Н. Захариев за Образцовото му 

служене” като парламентарен шеф.  

      Изтъкнатите нюанси по същество не се различават 

много, тъй като и от двата случая става видно, че оставката 

на Н. Логофетов е наложена под натиска на правителството 

и Двореца по външнополитически съображения. 

Обстоятелството, че последният не напуска парламента, а 

остава до лятото на 1944 г. в него, като пред всичкото това 

време подкрепя вътрешната и външната политика на 

управляващите става повод след 9 септември 1944 г. той да 

бъде арестуван и изправен пред Народния съд, който го 

осъжда на смърт. Присъдата му е изпълнена заедно с една 

група правителствени депутати от ХХV ОНС в началото на 

февруари 1945 г. 

      Още на 15 май 1941 г. вечерта правителственото 

мнозинство отново е свикано на заседание в сградата на 

Народното събрание. На него е обсъден въпроса за новия 

председател на парламента. Пред депутатите министър-

председателят посочва името на Хр. Калфов и неговата 

кандидатура е приета единодушно от присъстващите. 

      Преди заседанието на правителственото мнозинство, 

проф. Б. Филов има аудиенция в Двореца, по време на която 

предлага за нов парламентарен шеф три „сериозни 

кандидатури - на полк. Славейко Василев, на Хр. Калфов и 

на Петър Кьосеиванов (брат на бившия министър-



председател Г. Кьосеиванов - б. м. И. И.). Монархът приема 

втората. Зад нея е и министър-председателят, но не 

пропуска да изтъкне пред царя, че има „известни съмнения” 

за Хр. Калфов, заради „англофилските му настроения”, 

които щели да създадат известни препятствия за „доброто 

му приемане” от германците. Очевидно, изказаните от 

проф. Б. Филов съмнения не повлияват на царското 

становище, тъй като монархът далеч по-добре от него  

познава личността на своя бивш военен учител и адютант. 

Така, благодарение на благословията на цар Борис ІІІ, Хр. 

Калфов се издига на най-високото парламентарно стъпало в 

страната, за което той едва ли е можел да мечтае и в най-

смелите  си сънища. 

     Поставянето му на този  отговорен пост предизвиква 

неизбежно въпросът: защо в тези напрегнати за страната 

политически моменти цар Борис ІІІ решава да изтика  на 

преден план своя  дългогодишен дворцов служител. 

Конкретни данни за царското решение няма, затова могат да 

се изкажат само някои предположения. Едно от тях, което 

може би е и най-важното, е, че монархът  иска да има 

сигурно лице, което от висотата на парламентарен шеф да 

бди за конкретните действия на министър-председателя, 

както това той прави като министър на външните работи и 

изповеданията по отношение на проф. Ал. Цанков по време 

на деветоюнското управление в далечните 1923-1926 г.  И  

че за да изпълнява успешно тази функция, не е достатъчно 

да се даде обикновен министерски пост на Хр. Калфов, а по-

голям, какъвто е този на председател на Народното 

събрание. От друга страна, като председател на Народното 

събрание, Хр. Калфов трябва да контролира и действията на 

парламентарното мнозинство от гафове, подобни на тези на 

Н. Логофетов, които биха създали не само на 

правителството, но и на Двореца не малко грижи и 

притеснения. В този смисъл оставката на Н. Логофетов 



облекчава задачата на монарха, на високия парламентарен 

пост да постави едно от своите най-доверени лица, които 

има от времето, когато е още престолонаследник на 

българския престол.  

     На следващия ден, 16 май 1941 г., кандидатурата на 

Хр. Калфов за председател на Народното събрание е 

внесена за гласуване в парламента. От присъстващите 145 

души, тя е подкрепена от 117. 13 депутати гласуват с 

лозунги, а други 15 - с бели бюлетини. Като се има предвид, 

че броят на опозиционните депутати в ХХV ОНС е бил само 

7 души излиза, че против кандидатурата на Хр. Калфов са 

гласували и 21 от правителственото мнозинство. По всяка 

вероятност, това са депутати, които по-скоро дават израз на 

неодобрението си от  смяната на Г. Кьосеиванов от  

министърпредседателския пост с проф. Б. Филов, 

извършена още през февруари 1940 г. , а не на  

кандидатурата на Хр. Калфов, който не играе никаква роля 

за тази промяна. 

      „Кьосеивановската група” в ХХV ОНС  очевидно 

смущава сериозно  проф. Б. Филов и това може би е една от 

причините, поради които той предлага на цар Борис ІІІ и 

нейния лидер за заместник на Н. Логофетов. Монархът 

обаче не я одобрява, но предлага на министър-председателя 

да се даде на последния „известно удовлетворение”, като му 

се предложи или министерски пост в кабинета, или 

подпредседателско място в Народното събрание. Разбира се, 

не последва нито едното, нито другото, което показва, че 

или  проф. Б. Филов не ги   приема, или че самият  цар 

Борис ІІІ не е много настойчив за тях.  По всяка вероятност 

сред гласувалите против кандидатурата на Хр. Калфов ще 

да е  и проф. Ал. Цанков. По този въпрос обаче той нищо не 

споменава в мемоарите си. 

След гласуване на кандидатурата му, Хр. Карлфов 

произнася кратко слово, в което заявява, че като 



председател на ХХV ОНС  ще се ръководи от 

Конституцията и правилника на парламента. Постът на 

парламентарен шеф Хр. Калфов запазва и след смъртта на 

цар Борис ІІІ в края на август 1943 г. Така,   от средата на 

май 1941 г. до 9 септември 1944 г. той се оказва в средата на 

управляващата върхушка,  която определя съдбините на 

България.  

     Избирането на Хр. Калфов за председател на ХХV 

ОНС го поставя в най-тесни контакти както с 

правителството на проф. Б. Филов, така и с Двореца. Това 

дава възможност на министър-председателя да го опознае 

по-отблизо и като човек. Една от най-отрицателните черти, 

която открива у него е качеството му да интригува. На 

няколко пъти в разговори с Двореца, той се оплаква от това 

поведение на  парламентарния шеф, но остава изненадан, 

когато и цар Борис ІІІ му споделя, че познава тая слабост у 

своя дългогодишен служител. 

Като парламентарен шеф, Хр. Калфов не си 

позволява да влиза в конфликт с министър-председател. 

Ако все пак такива избухват от време на време, те са от 

твърде дребно естество. Един от тях се отнася до 

назначаването на едно лице за Софийски областен 

директор, срещу чиято кандидатура  председателят на 

Народното събрание е против поради това, че в миналото 

тази личност е била социалист. 

         Иначе, по главните насоки на вътрешната и 

външната политика на страната между парламентарния шеф 

и кабинета няма  разногласия. Това проличава много ясно 

още при първия случай от това естество - решението на 

правителство да се обяви война на САЩ и Великобритания 

през декември 1941 г. Хр. Калфов не само ръководи 

заседанието на Народното събрание, но и пръв взема думата 

след министър-председателя и изказва одобрение на 

предприетата от кабинета стъпка, последствията от която 



твърде скоро се стоварват върху главата на българския 

народ.  Имаме предвид  англо-американските 

бомбардировки над столицата и  редица други  градове и 

села в страната от края на 1943 и началото на 1944 г. 

        Като председател на Народното събрание, Хр. 

Калфов своевременно е уведомен от проф. Б. Филов за 

предстоящата правителствена реконструкция. Макар че 

този акт е решен предварително между министър-

председателя и царя, парламентарният шеф посреща 

известието с уплаха - пребледнял, но после се успокоява, 

когато разбира, че не се очаква нито преврат, нито че ще се 

разтурва Камарата. В същото време, тайно в себе си таи 

надежда, че може да бъде поканен за министър в новия му 

кабинет, което не се случва. 

      Хр. Калфов е поканен от проф. Б. Филов да 

присъства  на заседанието на правителството, свикано на 26 

август 1943 г., за да се обсъди положението във връзка с 

тежкото заболяване на цар Борис ІІІ, настъпило след 

завръщането му от срещата с А. Хитлер в средата на същия 

месец. На заседанието е взето решение  да се издаде 

бюлетин, чрез който да бъде известено българското 

общество. Мярката е продиктувана от становището на 

лекарите, повикани да лекуват монарха, че той можел да 

„свърши”, т. е. да почине още през настъпващата нощ. Но 

това заседание парламентарният шеф е само присъстващ, не 

се  изказва по въпроса, пък и никой не  иска мнението му. 

    Цар Борис ІІІ умира на 28 август 1943 г. На 

състоялото се по тоя повод  траурно събрание в Народното 

събрание сутринта на 3 септември 1943 г., след прочетените 

от министър-председателя прокламации, взема думата и 

той, като казва няколко думи, имащи отношение към 

случая. 

     След смъртта на царя, поради малолетието на 

неговия наследник, функциите на държавен глава следва да 



се възложат на Регентство, състоящо се от три лица. Като 

най-висока институция, Регентството става примамка за 

голям брой политически лица. Не остава равнодушен и Хр. 

Калфов. Той се възползва от случая, че по време на 

погребението на монарха в Рилския манастир (станало на 5 

септември 1943 г. - б. м. И. И.) той се оказва в една от 

манастирските килии с проф. Б. Филов и му загатва за 

своята кандидатура, като се мотивира с факта по този начин 

в новия държавен орган чрез него да бъде представено 

Народното събрание.  

      Очевидно, предложението му не е било взето под 

внимание от премиера, тъй като в състава на Регентството 

са включени други лица - самият проф. Б. Филов, княз 

Кирил и генерал Н. Михов. Както се каза и на друго място, 

Хр. Калфов успява да запази поста си на парламентарен 

шеф и при новия държавен орган.  

     Доколко определянето на състава на Регентството и 

начинът на неговия избор са в съгласие с Търновката 

конституция е въпрос, който излиза вън от задачите на 

настоящото изследване. За нас е важно да отбележим, че 

новият държавен орган просъществува една година - от 9 

септември 1943 до 9 септември 1944 г. и че като 

председател на Народното събрание, Хр. Калфов трябва да 

работи и с него. За да запази добри отношения с регентите, 

по време на заседанието на Народното събрание от 9 

септември 1943 г., Хр. Калфов подкрепя предложените от 

правителството кандидатури, което се посреща със 

задоволство от проф. Б. Филов. По този повод той изрично 

отбелязва в „Дневника” си: „Калфов се държа много добре”, 

заради което след заседанието на парламента му благодари 

сърдечно.  

      Включването на проф. Б. Филов в Регентския съвет 

означава, че той ще трябва да освободи министър-

председателския пост и да се състави ново правителство. По 



този повод, каквато била и парламентарната практика до 

тогава, първото лице, с което тримата регенти трябва да се 

посъветват за лицата, които да влязат в новия кабинет,  e 

председателят на Народното събрание. На 12 септември 

1943 г. по обяд Хр. Калфов е  повикан от тях. Той обаче се 

въздържа да им посочи конкретни лица за министри. 

Вместо това им изнася дълга лекция за принципите, на 

чиято основа да бъде съставен кабинета.  

       Разбира се, най-важният въпрос в момента е 

определянето на лицето, което да поеме функциите на 

министър-председател. Още преди срещата си с Хр. 

Калфов, тримата регенти разменят мнения по между си и се 

спират  на личността на Добри Божилов. Става дума и за 

Петър Кьосеиванов и Хр. Калфов, но се отказват, тъй като 

ги намират „неудобни”. 

           След като е изяснен и въпросът за новия министър-

председател, изненадващо на 12 септември 1943 г. Хр. 

Калфов иска среща с проф. Б. Филов, за да сподели своето 

мнение по същия въпрос. Категорично отхвърля 

кандидатурите на проф. Ал. Цанков, Н. Мушанов и П. 

Кьосеиванов и се спира също на личността на Д. Божилов.   

Този разговор дава също повод за някои размишления: 

- първо, че до септември 1943 г. между Хр. Калфов и 

проф. Ал. Цанков продължава да съществува стена в 

техните лични отношения; 

- второ, че като дългогодишен дворцов служител, 

председателят на Народното събрание е успял по някакъв 

начин да се добере до информация за кандидатурата на 

регентите за бъдещия министър-председател, поради което 

и той се обявява за нея, за да запази позициите си пред 

новото държавно ръководство на страната. 

       Въпреки изразената му солидарност с решението на 

регентите за новия министър-председател, парламентарният 

шеф не се чувства сигурен за своето политическо бъдеще. 



Основанията му дават поредицата от откази за постовете, 

към които след смъртта на цар Борис ІІІ той проявява 

желание  да заеме  - настойник на новия български цар 

Симеон ІІ, да бъде включен в състава на Регентския съвет, 

да стане министър-председател, а след изваждането на 

проф. Сава Киров от кабинета на Д. Божилов в средата на 

октомври 1943 г. - да заеме неговото място като министър 

на външните работи и изповеданията.    За да бъде 

успокоен, по инициатива на проф. Б. Филов, на 26 октомври 

1943 г.  Хр. Калфов е поканен на среща  от тримата регенти 

на нов разговор  с тях, по време на който получава 

уверения, че се радва на тяхната подкрепа. 

      Развоят на събитията през следващите един - два 

месеца отново хвърлят в тревога парламентарния шеф. 

Опасенията му идват от една страна от самите депутати от 

правителственото мнозинство, които „можели да избият в 

някоя посока” и да бламират някого от министрите, и от 

друга - от нелоялното поведение към него на министър-

председателя Д. Божилов, който не го подкрепял, когато 

трябвало”. Това налага нова среща с тримата регенти, за да 

бъде повторно уверяван от тях, че нищо не застрашава 

положението му на парламентарен шеф.  

     Само броени  месеци след като застава начело на 

правителството, Д. Божилов, който минава иначе за отличен 

финансист, показва, че не е в състояние да се справя със 

сложната политическа обстановка както във вътрешен, така 

и във външен политически план. Въвличането на България 

във Втора световна война като съюзник на държавите от 

хитлеристката ос се отразява изключително зле върху 

стопанския живот най-вече поради безобразното 

хазяйничене на хитлеристите в страната. Допълнително 

напрежение създават бомбардировките на англо-

американската авиация над София и други градове, 

предприети още и от края на 1943 г. и продължили чак до 



края на март 1944 г.; разрастването на съпротивителното 

движение, ръководено от комунистите. 

       От друга страна - със събарянето на Б. Мусолини от 

власт през лятото на 1943 г., Италия престава да бъде 

съюзник на Хитлеристка Германия. При това Вермахта 

продължава да търпи поражения както на Източния фронт, 

така и в Африка. Предстои и откриването на Втори фронт в 

Западна Европа. Всичко това кара и най-големите 

германофили в страната (с малки изключения) да губят 

кураж в крайната победа на Третия райх. 

     Въпросът за реконструкция на кабинета започва да се 

дискутира от регентите още в началото на април 1944 г. 

Министър-председателят не им се противопоставя. 

Напротив, заявява им, че той също е на мнение за подобно 

действие, като дори им предлага в новия кабинет да бъдат 

привлечени лица, приближени до проф. Ал. Цанков или да 

произлизат от средите на БЗНС. Изключва само личността 

на Хр. Калфов, поради обстоятелството, че „нямал почти 

никого със себе си”. 

    Сондажите на регентите около съставянето на новото 

правителство се протакат. На 24 април 1944 г. те приемат 

проф. Ал. Цанков и водят разговор с него по проектираните 

министерски промени. Този факт свидетелства, че бившият 

деветоюнски премиер, макар и в опозиция на 

управляващите, продължава да бъде считан от тях като 

фактор в политическия живот на страната. При поставените 

му условия, че с проектирания кабинет не се преследва 

целта за промяна в следваната до сега вътрешна и външна 

политика на страната, професорът, който дава съгласието си 

за реконструкция на кабинета, не се противопоставя колко 

лица от неговите политически съмишленици могат да се 

привлекат в него - трима или двама. Единственото лице, 

което не желае да види в новото правителство е Хр. Калфов, 

за когото заявява на регентите,, че не може да се примири с 



него. Последният факт свидетелства, че до края на април 

1944 г. разделението между двамата бивши политически 

съидейници продължава още. 

     В началото на май 1944 г. преговорите на регентите 

продължават с неотслабваща сила. На разговор с тях е 

поканен Хр. Калфов. Последният настоява за „пълна 

промяна” на Божиловия кабинет. Тази крайна позиция на 

парламентарния шеф е показател, че между него и 

министър-председателя отношенията не са такива, каквито 

би трябвало да бъдат между Народното събрание и 

правителството. 

    Решени на всяка цена да се извърши министерската 

промяна, регентите най-неочаквано предлагат съставянето 

на новия кабинет на Хр. Калфов.  Датата е 5 май 1944 г.  

       Макар и неофициална, номинацията за министър-

председател бележи най-високата точка в политическата  

кариера на Хр. Калфов. Изключително властолюбив, 

парламентарният шеф приема  незабавно дадения му мандат 

и пристъпва към изготвяне листата на своя кабинет. Среща 

се със свои приятели в столицата, предприема и обиколка на 

някои градове в Северна България - Горна Оряховица, 

Плевен и Шумен. При срещата си с регентите на 13 май 

1944 г.  им заявява, че ще държи за „цялостна промяна” на 

състава на правителство. Предлага им и някои имена, но 

тези лица обаче за регентите са или „дребни” или 

„неудобни”. 

     При новата среща с регентите, състояла се на 13 май 

1944 г. след обяд, Хр. Калфов прави по-систематично 

изложение за своя кабинет и изразява готовност „да се 

жертва в тия трудни времена”.  

      Три дни по-късно, 16 май 1944 г. той  се явява с нови 

кандидати за министри в своя кабинет: просвета - проф. 

Михаил Арнаудов, вътрешни работи - о. з. ген. Иван Русев, 

- правосъдие - Филип Махмудиев, финанси - Ст. 



Фетваджиев, търговия - Ст. Бояджиев, земеделие - Ив. 

Странски, благоустройството - Коларов, железници, пощи и 

телеграфи - д-р Ив. Бешков.  

     С изключение на ген. Ив. Русев, останалите не са 

политически лица. Това дава повод за искрено съжаление у 

регентите.     

      С цел да подпомогнат мисията на Хр. Калфов в 

съставянето на неговия кабинет, регентите му предлагат 

свой вариант на кабинет: министър на вътрешните работи и 

народното здраве - Ив. Нешев, министър на народното 

просвещение - проф. М. Арнаудов; министър на финансите 

- Ст. Фетваджиев; министър на правосъдието - д-р Цв. 

Дяков ,министър на войната - генерал Руси Русев, който 

заема същия пост и в правителството на Д. Божилов; 

министър на търговията, промишлеността и труда - Ст. 

Бояджиев; министър на земеделието и държавните имоти - 

д-р Ив. Бешков; министър на обществените сгради, 

пътищата и благоустройството - евентуално министър 

Димитър Василев, заемащ същия пост и в кабинета на Д. 

Божилов; министър на  железниците, пощите и телеграфите 

- Александър Радолов или генерал Хаджипетков или Цв. 

Стойчев.  

           На предложените  от Хр. Калфов  лица - Ст. 

Бояджиев,  за министър на земеделието и държавните 

имоти, да се предостави поста директор на Българската 

народна банка, а Дочо Христов и д-р Ив. Вазов - да се 

върнат отново като депутати в Народното събрание; за Хр. 

Петров - да се създаде нова длъжност - главен интендант на 

частните машини, които щели да минат под контрола на 

държавата. 

     Интересното в случая е обстоятелството, че 

реагирайки срещу предлаганите от Хр. Калфов за министри 

лица, че били експерти, но не и политици, регентите не 

одобряват  единственият из между тях, който има  богато 



политическо минало - о.з.ген. Ив. Русев,  под  предлога, че 

бидейки вече на 70 години,  той е вече доста възрастен и 

вместо министерски пост, предлагат на  него  да му бъде  

предоставено   мястото председател на Народното събрание. 

Калфов обаче не приема и отново настоява да остане в 

екипа му като министър на вътрешните работи и народното 

здраве.  

   Макар че преговорите около съставянето на новия 

кабинет  се водят задкулисно, те  стават обществено 

достояние и ускоряват оставката на кабинета на Д. 

Божилов. Официално той я подава на 18 май 1944 г., след 

което Хр. Калфов получава и официално предложение от 

регентите  с неговото формиране. 

   На следващия ден, 19 май 1944 г. се провежда нова 

среща с регентите, на която парламентарният шеф им 

докладва, че „не му била никак лесна работата”. Очаквал 

поканените Василев и Ст. Бояджиев, които са в 

провинцията,  да пристигнат в столицата на 20 май 

сутринта. С. Георгиев и Л. Попов приемат предложенията за 

държавни секретари. 

    Колективното държавно ръководство влиза в 

положение  на Хр. Калфов и му предоставя краен срок -  

вечерта на 20 май 1944 г. На този ден кандидат министър-

председателят полага нови усилия за изготвяне на 

министерската листа, но без резултат – част от кандидат-

министрите отказват. 

 На 22 май 1944 г. се провежда последната среща 

между Хр. Калфов и регентите. На нея парламентарният 

шеф докладва, че Ст. Бояджиев не дошъл от провинцията, а 

Цв. Дяков отказва министерския пост.  Отново настоява ген. 

Ив. Русев да поеме поста министър на вътрешните работи. 

Заявява, че не е очарован от предлагания от регентите за 

военен министър ген. Р. Русев. Накрая моли да му се 

предостави възможност да състави нова листа, в която да 



влязат ген. Ив. Русев, Ф. Махмудиев, инж. Радославов, 

Стоян Никифоров и Спас Ганев, като добавя, че с последния 

не е говорено на тая тема. И това не помага, поради които 

Калфов е принуден да върне мандата.  

      Докато регентите са склонни да обяснят несполуката 

му с тежките времена, поради които не всеки е склонен да 

носи отговорност,  парламентарният шеф се опитва да 

стовари неуспеха си на гърба на Регентството, което го 

натоварва с тази мисия „много късно”, въпреки че той 

отдавна биел тревога.  

      Макар и раздразнени от обвинението, регентите не 

отнемат поста му в Народното събрание. Що се отнася до 

новия министър-председател, щастието се усмихва на Ив. 

Барянов, който след бурен скандал с  проф. Б. Филов в 

началото на февруари 1941 г. напуска като министър на 

земеделието и държавните имоти неговия кабинет. 

     Последната изява на Хр. Калфов на политическата 

арена на България е в края на август 1944 г. Той се включва 

в една група от депутати от ХХV ОНС, чиито брой възлиза 

на 40-50 души. Тя си поставя за цел подемането на  обща 

борба срещу комунистите в защита на държавата.  

Изненадващото в случая е обстоятелството, че за лидер на 

групата е поканен проф. Ал. Цанков. Ако изнесеният от 

професора факт се окаже действителен, той показва, че едва 

в последните дни на своята политическа дейност, Хр. 

Калфов намира сили в себе си, за да преодолее 

десетгодишната си раздяла със своя бивш шеф.  

      Последвалите след това събития не позволяват 

каквито и да било практически действия на депутатската 

група.  По този повод проф. Ал. Цанков с нескрита тъга 

отбелязва: „събитията се развиха тъй главоломно, че не 

само не  можахме да се съберем, но трябваше да се 

спасяваме с бягство”. 



      И наистина, той и не малко други лица в края на август и 

началото на септември 1944 г. бързат да емигрират, за са 

спасят кожите си. Хр. Калфов обаче не последва техния 

пример и остава в страната. След преломната дата 9 

септември 1944 г. той се оказва сред групата депутати от 

ХХV ОНС, които веднага след промяната  са арестувани и 

хвърлени в Софийския централен съд. През декември 1944 

г. те са изправени пред Втория състав на Народния съд, 

който осъжда повечето от тях, в това число и Хр. Калфов на 

смърт. Присъдата им е приведена в изпълнение в нощта 

срещу 1 февруари 1945 г. 

 В последните години на своя живот Христо Калфов 

изпълнява задълженията си като председател на ХХV ОНС 

в един от най-трудните за страната дни. Същевременно 

прави и неуспешен опит да състави правителство във време 

на световна война, икономическа стагнация и политическа 

разнородност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПРАВКА 

за приносните моменти на дисертационния труд 

„Христо Калфов. Военен, политически и държавен деец 

(1883-1945) 

 

 

1. Настоящият труд е първото цялостно изследване за 

живота и дейността на Христо Калфов (1883-1945)  в 

периода на Третото българско царство. 

2. Чрез обилен архивен и документален материал се 

разкриват важни моменти за ролята и  дейността на 

Христо Калфов по време на подготовката и преврата 

от 9 юни 1923 г.  

3. За първи път се проследява дейността на Христо 

Калфов като министър на външните работи и 

изповеданията в периода 9 юни 1923 - 4 януари 1926 

г. като дейността му пречупена чрез диахронен и 

синхронен срез. 

4. Анализът на дейността му като ръководител на 

българската дипломация позволява да се набележат 

слабостите и постижения на министър Хр. Калфов 

във връзка с водената от правителството външна 

политика. 

5. Разкрива се дейността на депутата Христо Калфов в 

ХХІ - ХХІІІ ОНС и отношението му към 

външнополитическите инициативи в края на 20-те и 

началото на 30-те години на ХХ в. 

6. Проследява се за първи път в българската 

историческа наука отношението на Хр. Калфов към 

идейните и политически течения в национален и 

световен мащаб през първата половина на ХХ в.  

7. Направен е опит да се представи политическия облик 

на Христо Калфов – политически съидейник на 



проф. Александър Цанков или неизменно доверено 

лице на цар Борис ІІІ чрез използването на богат 

документален материал.  

8. Анализирани са действията на Хр. Калфов във връзка 

с усилията да създаде през 1936 г. Държавна 

социална партия. 

9. Подробно и аналитично се представя дейността на 

Хр. Калфов като депутат и председател (16 май 1941 

- 23 август 1944) на ХХV ОНС в едни от най-

трудните за България дни.  

10. За първи път в българската историография се 

представят действията на Хр. Калфов във връзка с 

получения мандат да състави правителство на 5 май 

1944 г. и се анализира състава правителството, както 

и лицата за министри.  

11. Проследява се участието на Хр. Калфов в 

политическия живот – като член и секретар на 

Демократическия сговор, и като член на 

Централното бюро на Народно социалното движение 

на проф. Александър Цанков.  

12. За първи път в научно обръщение се пускат голям 

брой архивни материали, които разкриват ролята на 

Христо Калфов в обществено-политическия живот 

на България през първата половина на ХХ в. 
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