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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от 

разширено заседание на катедрения съвет на катедра ”История и 

Археология” при Факултет Хуманитарни науки на Шуменския 

университет ”Епископ Константин Преславски”, проведено на  

05. 11. 2014 г.  

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 20. 02. 

2015 г. от 10. 00 часа в зала 309, Корпус 1 на Шуменския универ-

ситет ”Епископ Константин Преславски” на открито заседание на 

научното жури. 

 

 

 

Дисертационният труд съдържа 341 страници, в които: ос-

новен текст (270 страници), приложения (29 страници), библио-

графия (42 страници). Броят на публикациите по темата на дисер-

тационния труд е 8. 

 

 

Материалите по защитата са на разположение на интере-

суващите се в катедра ”История и Археология” при Факултет Ху-

манитарни науки на Шуменския университет ”Епископ Констан-

тин Преславски”. 



Съдържание на дисертационния труд 

 

В периода между двете световни войни, Балканите заемат 

важно място в международната политика. Тук от векове се кръс-

тосват интересите на Великите сили, които се борят за влияние в 

региона. От друга страна, Югоизточна Европа си остава разеди-

нен и неспокоен регион, със сериозни териториални, национални 

и други спорове, наследени от миналото. В центъра на целия сло-

жен комплекс от интереси, влияния и взаимоотношения се оказ-

ват България и Югославия. Първата, пред която все още стоят не-

решени много проблеми и противоречия или се появяват нови по-

литически планове, които пряко засягат отношенията и с другите 

балкански страни, а втората, защото заема ключово място, както 

на Балканите, така и в Средна Европа. От позицията на Югосла-

вия до голяма степен зависи френското влияние в Югоизточна 

Европа, а нейното влияние в двустранните и многостранни отно-

шения между балканските държави в много случаи се оказва зна-

чително. Тъкмо за това българо – югославските отношения, осо-

бено през 30 - те години на XX век, стават своеобразен фокус на 

балканската международна конюнктура. Това обстоятелство само 

по себе си диктува научния интерес към проблемите на българо – 

югославските политико дипломатически отношения в периода 

1929 - 1934 г.   

 Периодът 1929 - 1934 г. основателно привлича погледа на 

историците и от двете държави. Причините за този интерес са яс-



ни: проблемите, натрупани между двете страни по време на вой-

ните 1912 - 1913 и 1915 - 1918 г. вместо да се решават, са затлаче-

ни с нови, последвали след края на световната война. Докато 

Югославия полага всячески усилия да запази изгодното за нея 

следвоенно статукво, българската външна политика преследва 

точно обратната цел – това статукво да бъде разчупено и на Бъл-

гария  да се дадат условия за по - нормално стопанско и културно 

развитие. Пътят за постигане на тази цел е мирната ревизия на 

Версайско - вашингтонската система, част от която е и Ньойският 

диктат от 1919 г. В Белград обаче посрещат „на нож” дори и най - 

слабия повик на София за коригиране на крайно тежките условия, 

наложени от Ньойския диктат. 

Междувременно в края на 20 – те и началото на 30 – те го-

дини на XX в. настъпват сериозни промени в международната об-

становка. Франция и Англия продължават да бъдат доминиращи 

на европейския континент. Заедно с това Италия, в лицето на Б. 

Мусолини, вече дава да се разбере, че повече няма да се съобра-

зява с волята на тези две държави и ще пристъпи към осъществя-

ване на своите цели, една от които е заемане на по - определящо 

и силно влияние на Балканите. В Германия, макар още да продъл-

жава да действа климата на Ваймар, има също нов момент - от 

средата на 20 - те години на XX в. и тя е приета за член на Об-

ществото на народите. Освен това, със стабилизирането на иконо-

мическия ù живот проличават и първите ù амбиции за по - актив-

ни изяви и в политическия живот на континента. Разбира се, това 



се прави твърде плахо. Ерата на Адолф Хитлер е още далече, а тя 

ще позволи замяната на курса на „мирната” ревизия на Версайс-

ката система с активна. Следователно, освен с Париж и Лондон, в 

края на 20 - те и началото на 30 - те години на XX в. и Сърбо - 

хърватско - словенското кралство и България трябва да се съобра-

зяват и с Рим. 

Колкото и парадоксално да изглежда, в по - изгодна пози-

ция от двете балкански държави се оказва България. Тя използва 

изключително силен ход, който и при най - добро желание от 

югославска страна, това не може да стане. Става дума за женит-

бата на българския монарх Борис III с една от италианските прин-

цеси Йоанна, което по принцип е изгоден политически ход, бла-

годарение на което се създават и по - благоприятни условия за 

сближение между двете държави, доколкото на брака на българ-

ския цар се гледа благосконно и от най - силния фактор в Ита- 

лия - Б. Мусолини. 

При така очертаната обстановка, очевидно се налага и 

един нов поглед върху двустрнните отношения през разглежда-

ния период. Без съмнение, налага се една нова трактовка на отра-

жението на световната икономическа криза върху цялостния по-

литически живот на България и Югославия. На второ място от съ-

ществено значение за двустраните отношения е и влиянието на 

настъпилите промени в международната обстановка. Изхождайки 

от всичко това, в настоящия труд обект на внимание са и пореди-

ца от други по - малки, но също така важни въпроси като: ситуа-



цията, която се създава в Югославия след кралската диктатура от 

6 януари 1929 г. На второ място - какви пътища и средства изпол-

зва България за нормализиране на двустранните отношения. В то-

зи аспект важно място заема монархическия институт в лицето на 

цар Борис ІІІ до и след неговата женитба. По - нататък, обект на 

внимание е и ролята на Вътрешната македонска революционна 

организация, която след края на Първата световна война се прев-

ръща в един от факторите, който съвършено открито се намесва 

във вътрешнополитическия живот на България и особено в ней-

ната политическа линия спрямо западната ни съседка. Не на пос-

ледно място в труда е отделено място и на още един момент - пе-

тиционата дейност, разгърната от група интелектуалци от Бълга-

рия в лицето на Димитър Шалев. 

От гледна точка на структурата дисертационният труд е 

съставен от следните елементи: предговор, увод, три глави, зак-

лючение, пълна и систематизирана библиография на използвани-

те архивни и документални извори и научна литература, прило-

жение.  

Изложението във всяка глава е структурирано в парагра-

фи.   

Библиографията включва: архивни материали, документи, 

периодичен печат, списания, мемоари, дневници, монографии, 

студии и статии подредени в самостоятелни групи. 

 

 



В предговора са обосновани изборът и значимостта на 

темата. Определни са основната цел и задачи на дисертацията, 

както и хронологическия обхват на проучването. Посочени са ос-

новните методи на работа, използвани в изследването. 

Хронологическата рамка на изследването е обоснована от 

две важни събития в българо – югославските отношения. Долната 

граница фиксира установяването на едноличен режим, начело с 

югославския крал Александър I Караджорджевич в началото на 

1929 г., а също така и световната икономическа криза обхванала 

света и Балканите, а горната - превратът в България от 19 май 

1934 г. 

Изследването се гради приоритетно върху използването 

на проблемно – хронологическия и сравнително – историческия 

подход. Стремежът е процесите и явленията да бъдат огледани от 

повече страни, да бъдат поставени в тяхната взаимосвързаност и 

обусловеност, да се покаже как те се проявяват във времето. При 

научната обработка на събрания материал (систематизиране, ана-

лизиране, синтезиране, обобщаване) широко са използвани син-

хронният и диахронният подход. Сравнението върви от общите 

характеристики към конкретните особености. 

За написването на дисертационния труд са използвани 

разнообразни извори. Проучени са фондовете на Централния дър-

жавен архив, Българския исторически архив, Българския исто-

рически архив при Народна Библиотека „Св. Св. Кирил и Мето-

дий”, Научния архив на Българската академия на науките. 



Мемоарите на царица Йоанна, Иван Михайлов, Перо 

Шанданов имат своите достойнства, но страдат от сериозен не-

достатък – правят личен прочит на събитията. Това налага мемоа-

рите да се интерпретират съпоставително с друга информация, за 

да се постигне пряко или косвено потвърждение за тяхната ис-

тинност. 

Периодичният печат – централен и местен е носител на 

различен тип сведения: официозът „Мир” като един от най – доб-

ре списваните български вестници, отразява много точно бълга-

ро - югославските отношения и дава подробен анализ на фактите 

от български и международен характер. Интересни сведения да-

ват още вестниците „Зора”, „Радикал”, „Македония”. 

Важен източник за този период са и дневниците на XXII и 

XXIII Обикновено народно събрание. Използвана е и обширна 

литература по общи и конкретни проблеми на българската и юго-

славска политическа и стопанска история. 

В увода се разглежда Голямата депресия и отражението и в 

Югославия и България. През 1929 г. Нюйоркската фондова борса 

преживява истински крах. Продажбата на 16,4 мил. акции на     

29. X. 1929 г. води до рухване на промишления индекс ”Дау - 

Джонс”. Той пада с 43 пункта и унищожава всичко спечелено 

през предишните години. Така се слага началото на световната 

стопанска криза, която се определя като криза на свръхпроизвод-

ството и се нарича още Велика (Голяма) депресия. Тази криза 

бързо обхваща Европа, Америка и Далечния Изток. Особено теж-



ко са засегнати балканските държави.  

Югославия както и другите балкански страни още в нача-

лото на икономическата криза изпитва сериозни стопански зат-

руднения. Особено тежко е положението в югославското селско 

стопанство. То не може да се конкурира на световния пазар с про-

дукцията на големите капиталистически страни. Що се отнася до 

промишлеността, то някои отрасли свързани със селското стопан-

ство (хранително - вкусова, кожарска и други) в продължение на 

няколко години се намират в състояние на застои. Една от отли-

чителните страни на икономическата криза е преплитането на 

кризата в промишлеността с криза в селското стопанство. В Юго-

славия това явление се проявява твърде нагледно. 

Световната икономическа криза не подминава и България. 

От есента на 1929 г. и икономиката на буржоазна България е об-

хваната от най - тежката и продължителна в нейната история сто-

панска криза, която продължава до 1933 – 1934 г. (1934 г. е годи-

ната на поврат от криза към бързо оживяване на стопанския 

живот). 

          Световната стопанска криза поражда дълбоки политически 

последствия в капиталистическия свят. Тя принуждава държавите 

от Югоизточна Европа да разчитат на чужда помощ и да изтлас-

кат на заден план всички политически съображения, заради ико-

номическото си стабилизиране. Най - точно е обобщението на 

югославското министерство за развитието на търговията и индус-

трията направено през ноември 1934 г. Според специалистите 



„Един от честите парадокси в международните стопански взаимо-

отношения..., е икономически. Най - добре се допълват онези 

страни, които иначе са политически разединени и, че стопанските 

взаимоотношения между политически близки държави са доста 

слабо изградени.” 

  Първа глава „България и Югославия 1929 - 1930 г.” се 

състои от два параграфа. В началото на параграф първи се из-

следва историята на подготовката за установяването на кралска 

диктатура и отзвукът ù в България, на Балканите и в Европа. На 6 

януари 1929 г. телеграфните агенции съобщават новината, че 

крал Александър извършва държавен преврат, установявайки мо-

нархическа диктатура. Назначеният от него кабинет, начело с ген. 

П. Живкович, поема изпълнителната власт. Правителството има 

следния състав: министър – председател и на вътрешните рабо- 

ти - Пера Живкович, дивизионен генерал и началник на кралската 

гвардия; министър на външните работи Маринкович, министър 

на външните работи в кабинета в оставка; министър без порт-

фейл - Узунович, бивш министър - председател; на съобщения - 

Корошец, министър – председател от кабинета в оставка; на вой-

на - генерал Хаджич, на финанси - Шверлюга, подпредседател на 

съюза на югославските банки; на социални грижи - Дрийкович; 

на народната просвета - Максимович, бивш министър; на вероиз-

поведания - Алаупович, подпредседател на държавния съвет; на 

правосъдието - Милан Сршкич; на народното здраве - Крестел, 

бивш министър; на гори, мини и аграрна реформа (временно) - 



Радивойевич; на пощи, телеграфи и обществени работи (времен-

но) - Савкович и на земеделие - Франгели, професор от загреб-

ския университет. 

Намеренията на правителството са обобщени в програма. 

В програмата се предвижда да се постигне вътрешно закрепване, 

като се премахнат всички шовинистични племенни или вероизпо-

ведни различия; да се осъществи подобрение на административ-

ния апарат. За тази цел е необходимо да бъде извършен подбор 

между чиновниците, които ще бъдат използвани според способ-

ностите си; унифициране на различните закони на съдопроизвод-

ството; осигуряване на стопанското повдигане на страната, чрез 

рационалното използване на всички естествени богатства, повди-

гане на производството и подобрението на пътищата и съобще-

нията чрез улеснение на износа; външната политика да бъде насо-

чена в същото направление, т.е. тя ще се вдъхновява от искрено 

желание за мир и установяване на сърдечни отношения с всички. 

Според управляващите разглеждането на условията за връщане 

към нормален конституционен режим ще може да стане, когато 

всички тези реформи бъдат осъществени. 

Съставът на кабинета показва, че диктатурата е очертана в 

главните си линии. Това позволява кралят да се оттегли на почив-

ка в Босна. Около себе си той събира Маринкович, Узунович, 

Сршкич, Божо Максимович, всъщност всичките главни членове 

на кабинета. Генерал Живкович също е там. За пръв път през ця-

лата си история Сърбия няма никакви изборни тела, представля-



ващи волята на народа. 

Крал Александър излиза с обръщение към своите подани-

ци в което той излага аргументи имащи за цел да оправдаят дей-

ствията му. Отменена е конституцията, разпуснати са парламента 

и политическите партии. Издаден е закон за кралската власт и 

държавното управление, в които Кралството на сърби, хървати и 

словенци се обявява за наследствена монархия. Кралят съсредо-

точава в свои ръце цялата власт: става главнокомандващ на въ-

оръжените сили, представлява страната пред други държави, наз-

начава и сменя министрите и членовете на Държавния съвет, не-

говата личност е обявена за неприкосновена и той не се отчита 

пред никого за своите действия. Югославия е разделена на девет 

бановини (области) и един столичен окръг - Белград, които полу-

чават наименованията си от най - големите реки, протичащи през 

тях и други географски обекти: Дравско банство с център Любля-

на, Савско банство с център Загреб, Врбадско банство с център 

Баня Лука, Приморско банство с център Цетина, Дунавско бан-

ство с център Нови сад, Моравско банство с център Ниш и Вар-

дарско банство с център Скопие. Начело на всяко банство стои 

бан, който не влиза в категорията на чиновниците. Принципът на 

децентрализацията на административните власти се съблюдава от 

закона. Голям брой функции съставляват част от атрибутите на 

бановете, които действуват напълно, независимо под собствена 

отговорност, като се съобразяват с директивите на съответните 

министри, които извършват чуждия контрол. Новото администра-



тивно деление създава условия за свободен и спокоен живот, за 

културен и стопански напредък. 

 Със законът се премахват общинските управи и начело на 

общините се поставят жупани и комисари. Кралството на сърби, 

хървати и словенци се преименува в Кралство Югославия (3 ок-

томври 1929 г.). Страната започва да се управлява чрез укази. 

Сред тях са тези за унифициране на наказателното право; за спе-

циален държавен съд, без право да се обжалват неговите реше-

ния; за компетентността на министрите и т. н. По този начин пар-

ламентарната форма на великосръбското господство е заменена с 

открита монархическа диктатура в стремежа за укрепване на иде-

ологическата основа на централизма, подкрепян от сръбската 

буржоазия. Превратът среща одобрението от Западните Велики 

сили - Франция, Великобритания, според които обстановката на 

Балканите ще се стабилизира.  

        Втори параграф разглежда Пиротските споразумения през 

1929 – 1930 г. Преговорите започват в края на февруари 1929 г. 

след отварянето на българо – югославската граница, която цели 

18 месеца е държана затворена за български поданици, като ре-

пресивна мярка по убийството на генерал Ковачевич в Щип през 

октомври 1927 г. Нотифицирайки тогава в София решението си 

да отмени тази репресивна мярка, югославското правителство ка-

ни българското правителство на една специална конференция, ко-

ято да уреди по задоволителен и за двете страни начин режима, 

на които да бъде подложена общата им граница за запазване на 



добрия ред и за предотвратяване на нежеланите инциденти. Бъл-

гарското правителство приема с пълна готовност поканата на 

югославското правителство. Двете правителства назначават вед-

нага свои делегации и в края на февруари конференцията се съби-

ра в Пирот. Задачата на тази конференция е доста трудна и дели-

катна. Изработват се три протокола уреждащи военната охрана на 

границата, преминаването на граничната линия от двувластници-

те за доброто разработване на имотите им и пограничните поли-

цейско - административни формалности и пропусквателни пун-

ктове. Въз основа на тия протоколи веднага ратифицирани от 

българското правителство се съставят в София три съответни 

правилника, който са изпратени в Белград за да получат одобре-

нието и ратификацията и на югославското и да влязат в сила, как-

то е уговорено.  

           Тъкмо по това време се появяват на сцената хърватските 

емигранти които се свързват с Македонския национален комитет, 

за да прогласят в София общата борба на хървати и македонци 

против сръбското потисничество в Югославия. Сърбите се чувст-

ват силно уязвени от тая неочаквана и дръзка за тях манифеста-

ция и в своето ожесточение захвърлят на страна пиротските про-

токоли, като започват да прилагат по границата един суров ре-

жим, който отнема живота на не малко българи. Цялото лято ми-

нава в един нескончаем и понякога доста застрашителен кон-

фликт между България и Югославия, около съдбата на пиротски-

те протоколи. След като белградското правителство се съгласява 



по принцип на ратификацията, то дава съгласието си само при 

условие, че в срок от три месеца определен за временното при-

ложение на изработените правилници, България и Югославия 

чрез нови преговори ще уредят и двата останали по общо съг-

ласие неуредени в Пирот въпроси за ликвидацията на двувласт-

ните имоти и за установяване на мъртва зона по протежение на 

цялата граница. Две искания предявени в Белград като компен-

сация за възприемането на правилниците, които били повече в 

полза на българите, отколкото на сърбите и като средство за пре-

махване на всички по ранни неприятности. 

          На 15 ноември се събира втора българо - югославска конфе-

ренция свикана този път в София. Трябва да се отбележи, че пре-

говорите се подновяват при една вече доста много омекнала ат-

мосфера, след един откровен разговор в Женева между югослав-

ският и българският министри на външните работи, разговор в 

който Маринкович недвусмислено заявява на Буров, че Югосла-

вия ще съблюдава най - съчувствено поведение към България по 

репарациония въпрос. След доста упорити разисквания, водени с 

безспорна добра воля и от двете страни конференцията не закъс-

нява да постигне задоволителни практически резултати най - 

напред по въпроса за ликвидацията на двувластните имоти, след 

това и по въпроса за пограничната зона. Според решенията на 

конференцията ликвидацията на двувластните имоти се възприе-

ма по принцип. Тя ще се извърши при редица ограничения, които 

изключват всякакво насилствено отчуждаване и всякакво изсел-



ване на стопани от пограничната област във вътрешността. Пред-

вижда се под ръководството на специална смесена комисия една 

размяна на равностойни имоти, която ще може да става само с из-

ричното съгласие на стопаните и която ще се улеснява там, къде-

то ще се окаже, че липсва равностойност, чрез използването и на 

държавните имоти – гори и пасбища от двете страни на грани-

цата. Цялата процедура и всички евентуални форми на размяната 

са точно установени, за да се избягнат недоразуменията при при-

лагането на спогодбата. Конференцията предвижда освен упоме-

натите райони смесени комисии на брой пет - тимошка, цари-

бродска, трънска, кривопаланска и беласичка и една централна 

смесена комисия, която ще решава възникналите спорове и об-

жалваните от заинтересованите стопани решения на районите и 

ще служи един вид като апелативна инстанция. Цялата тази орга-

низация ще започне да функционира веднага след събирането на 

съответните данни за положението в разните погранични райони 

и ще трябва да привърши работата си в двегодишен срок. Ако тия 

предписания бъдат точно и добросъвестно изпълнени, може да се 

смята, че решенията на софийската конференция ще установят 

един траен добросъседски режим по цялата българо - югославска 

граница и ще допринесат съществено за щастливото развитие на 

приятелските отношения между България и Югославия.  

В продължение на почти цяло десетилетие отношенията 

между България и Югославия си остават само с добрите пожела-

ния за добросъседство. Многократните опити на българските пра-



вителства да подемат по – енергична политика в защита на бъл-

гарските национални интереси среща твърд отпор от страна на 

Белград. Въпреки отделните моменти на „затопляне”, като цяло в 

контактите между София и Белград се запазва взаимното недове-

рие и напрежение. В повечето от случаите това се дължи, както 

на целенасочено провежданата от страна на Югославия „полити-

ка на превъзходство”, така и на невъзможността България да за-

почне развиването на една по - активна външна политика. Демон-

стрираният на моменти стремеж на София към ревизионизъм си 

остава в повечето случаи теоретичен. Разрешаването на много 

въпроси, засягащи положението на българите, озовали се в преде-

лите на съседните държави, заема второстепенно място във вън-

шната политика на българските правителства. Основна причина 

за това е явната неприязън към България от страна на заобика-

лящите я страни. Това именно предопределя и главните цели на 

българската дипломация в първото десетилетие след Първата све-

товна война, а именно - стабилизиране на страната и излизане от 

наложената й външнополитическа изолация. Ето защо и в следва-

щите години македонския въпросът и въпросът за Западните пок-

райнини остава да стои на дневен ред в двустранните българо - 

югославски отношения. 

Пиротските споразумения от 1929 г. и началото на 1930 г. 

стават основа за по - нататъшни усилия за подобряване на отно-

шения между двете славянски държави на Балканите. Тези спора-

зумения не изменят общия характер на българо - югославските 



отношения, като главните спорни въпроси между двете държави 

остават открити.  

Предмет на анализ в глава втора „Междусъседски отно-

шения и политически промени в България и Югославия  

1930 - 1933 г.” са македонският въпрос и Балканските конферен-

ции. 

В първи параграф се проследява историята на българ-

ското малцинство в Югославия, която е част от сложната история 

на Европа и на Балканите, а самото му създаване е резултат от ди-

намичните и противоречиви взаимоотношения между европейс-

ките и балканските държави в началото на ХХ век. България има 

нещастието да попадне под влиянието на световния военен и по-

литически ураган, който бушува на Балканите в началото на ХХ 

век и това предопределя трагичната и съдба до наши дни. Три ос-

новни фактора определят създаването и трагичната участ на бъл-

гарското малцинство в Югославия. Това са: вековните велико-

сръбски стремежи за доминация на Балканите и овладяване на 

български земи, крушението на българския национален идеал за 

национално обединение на всички българи в една държава и его-

истичните интереси на Великите сили в началото на ХХ век в то-

зи регион. 

В сложните вътрешни и външно - политически обстоятел-

ства, в които се намира Кралство Югославия в периода между 

двете световни войни, новосъздаденото българско малцинство 

понася всички трудности и изпитания, на които са подложени 



всички югославски народи и народности под натиска на велико-

сръбския хегемонизъм. 

        Един от основните козове на българската дипломация е т. 

нар. малцинствен въпрос. Българските правителства поставят ре-

шаването на този въпрос като основа за нормализиране на отно-

шения със съседните балкански държави. Основната задача е да 

се предотврати прогонването на българското население от съсед-

ните страни и предоставяне му на културни права. В тази насока 

не се изоставя позицията на промяна на статуквото на Балканите 

в бъдеще време. Идеята е неутрализирането на Турция и сътруд-

ничество с Югославия и насочване на исканията за ревизия към 

Румъния и Гърция. Има известни опити за предоставяне на мал-

цинствени права при контакти между България и съседните й 

страни. Най - неотстъпчива в това отношение е Югославия. Още 

след края на Първата световна война Вардарска Македония и Ко-

сово са обявени за „Южна Сърбия”, а Западните покрайнини за 

изконни сръбски земи. Ликвидирани са българските културни ин-

ституции и населението е подложено на асимилация и прогон-

ване. През целия междувоенен период Югославия отрича наличи-

ето на българско малцинство на своя територия и отказва да води 

преговори на малцинствена основа. В общи линии това се отнася 

и за останалите балкански държави. 

              Както се вижда, българската политика на мирна ревизия 

се оказва тясно свързана с въпроса за съдбата на българите, които 

остават извън пределите на България. Тази политика е разчетена 



с оглед на мирно решаване на българския национален въпрос в 

бъдеще. При това този проблем се използва не само като осно-

вание за определена териториална ревизия, а и като средство за 

отбрана срещу комбинациите, в които България не желае да 

участва. Това особено проличава при подготовката за сключване 

на Балканския пакт. Българската дипломация настоява първо да 

се решат малцинствените проблеми, преди да се преговаря за по – 

широко балканско споразумение. От друга страна се схваща, че 

промяна на статуквото на Балканите може да се осъществи не 

чрез сила, а с дипломатически ходове и комбинации, с участието 

на Великите сили. Приема се, че външната политика на България 

трябва да се води от отговорните фактори в държавата: монарха, 

министър - председателя и външния министър. В тази насока с 

забраната на политическите партии в България през 1934 г. се 

пристъпва към реорганизиране на освободителните движения в 

културно - просветни организации. Решаването на българския на-

ционален въпрос по линия на мирната ревизия си остава само ед-

но теоретично положение. Съседните на България страни са кате-

горично против всякакви отстъпки на България, в това число и по 

малцинствения въпрос и настояват за запазване на статуквото. В 

тази насока политиката на мирна ревизия провеждаща България е 

трудно реализуема.   

В периода между двете световни войни национално – мал-

цинственият въпрос се превръща в основен политически въпрос в 

европейските международни отношения. Около него се групират 



ясно силите на „ревизионизма” и „статуквото”, като по този на-

чин той олицетворява тежкото наследство от световният военен 

конфликт - победителите и облагодетелстваните срещу победени-

те и ощетените. 

Самата петиционна акция следва логиката на политичес-

кото развитие на малцинствения въпрос в европейските междуна-

родни отношения. Неслучайно появата на българските петицио-

нери от Вардарска Македония съвпада с апогея на национално – 

малцинствения въпрос в международните отношения през 1929 г. 

Макар, че по същество те са една странична стъпка за защита на 

българското малцинство в съседните ни нам държави, съюзнички 

на победителите в Първата световна война, те са от съществено 

значение от две гледни точки: първата, че срещу тях не могат да 

реагират отрицателно както в Белград и Атина и второ, че про-

дължение на няколко години държат на погледа на европейската 

дипломация българсия малцинствен въпрос. Изхождайки обаче 

от свои твърде егоистични съображения, Ив. Михайлов, който 

първоначално подпомага не само морално, но и материално дей-

ността на Д. Шалев и неговите другари, впоследствие прави всич-

ко възможно да ù попречи и става един от факторите, които я 

принуждават тя да спре в един момент, когато вече е налице из-

вестно смекчаване на поведението на съглашенските сили към 

победените в световната война държави, сред които е и България. 

Във втори параграф се очертават основните позиции на 

България и Югославия на Балканските конференции през 1930 - 



1933 г. 

 Усложнената международна обстановка и последиците 

от стопанската криза засилват желанието на редица обществени и 

политически среди в балканските държави за създаване на общ 

съюз, който да съдейства за икономическото и културно развитие 

на района. Възниква идеята за свикване на Балканска конферен-

ция, в която да участват неофициални личности и да се обсъждат 

проблеми свързани с икономиката, културния и обществен живот 

на балканските страни. Идеята за Балканска конференция получа-

ва подкрепата на управляващите във Великобритания и Франция. 

Лятото на 1930 г. тази идея се дебатира сред обществените среди 

в балканските страни. На конференциите проличават значителни 

различия сред балканските държави.                                                                              

 През периода 1930 – 1933 г. се провеждат ежегодно чети-

ри на брой балкански конференции, които се явяват поредния 

опит за създаване на съюз, включващ всички държави на полуос-

трова. 

Чрез балканските конференции се прави опит за разреша-

ване на противоречията между балканските държави и изиграват 

ролята на политически и обществени сондажи преди подготов-

ката и подписването на Балканският пакт. 

Глава Трета „Българо – югославски отношения и про-

мяна на политическата конюнктура през 1933 - 1934 г.” раз-

глежда създаването на Балканският пакт и опитите на Югославия 

за сключване на двустранен договор с България. 



  Основното съдържание на първи параграф включва из-

следване на мотивите, целите и съдаржанието на Балканският 

пакт. 

Периодът 1933 – 1934 г. е твърде динамичен и се свързва 

с поредица от срещи между лидерите на балканските страни. На-

лага се мнението за създаване на Балкански пакт. Времето около 

неговото създаване е изключително важен етап в консолидиране-

то на междубалканските отношения. Забелязва се стремежа на 

страните от Европейския югоизток, към обединяване и преодоля-

ване на съществуващите противоречия. Тези събития повлияват и 

на очертаващото се българо - югославско сближение. Заедно с 

усилията в тази насока трябва да се  констатират и дълбоките раз-

личия и противоречия между двете страни. Ако победена Бълга-

рия е за мирна ревизия, то Югославия се обявява разбираемо за 

запазване на статуквото. Тези динамични срещи, разговори и дис-

кусии около създаването на Балканския пакт концентрират неслу-

чайно вниманието на голям брой изследователи. 

Все пак първата крачка е направена и инициативата е на 

крал Александър през 1933 г., който се обявява решително за по-

добрение на отношенията с България. В София, така и в Белград 

инициативата на крал Александър е добре посрещната. Пътят, 

обаче, за истинско сближение между Югославия и България, не е 

още разчистен. Общественото мнение в България, още не е свик-

нало с мисълта, че България може да участва в един балкански 

пакт, който да гарантира границите. Един подобен пакт, който да 



запази статуквото без България предлагат Турция и Гърция и нас-

тояват да бъде подписан даже без България. И това се прави, като 

се разчита, че София, щом като бъде заобиколена от всички стра-

ни, ще бъде принудена по - късно сама да се присъедини към пак-

та. Румъния, която не е толкова силно заинтересована от приятел-

ството с България, както е случая с Югославия, взема в това отно-

шение едно неутрално положение, обаче, не отказва подписване-

то на предлагания от Турция и Гърция пакт. Натискът на тези 

страни за подписването на този пакт може да се обясни с извест-

ни грижи да не би България и Югославия да разширят своето 

приятелство до там, че да образуват собствен блок. Крайната цел 

на Балканския пакт ще бъде пълната политическа, стопанска 

еманципация на Балканите. 

През разглеждания период българо - югославското сбли-

жение не зависи изцяло от България и Югославия. Намесват се 

много други сили, разгръща се активна дипломатическа дейност, 

която раздвижва някои балкански и западноевропейски държави. 

Отношенията между двете държави на Балканите се определят от 

един сложен комплекс от политически, териториални, стопански, 

малцинствени, църковни и други въпроси, наследени от минало-

то. Правят се редица опити за помирение, но се запазва положе-

нието на напрегнатост, взаимно недоверие, чести инциденти, об-

винения и т. н. Върху започналото българо – югославско сближе-

ние силно влияние оказват останалите балкански страни. От зна-

чение е позицията на Румъния, като член на Малката Антанта и 



съюзник на Югославия. Румъния се опасява от българо – юго-

славско сближение, защото то може да засили позициите на Бъл-

гария, която евентуално да насочи своя ревизионизъм на север. За 

това румънската дипломация се противопоставя на всяко сътруд-

ничество между Белград и София и настоява за сближение между 

Румъния и Югославия с България. Идеята е да се създаде една об-

щобалканска групировка, която да гарантира статуквото на Бал-

каните. Румъния, Гърция, Турция и Югославия се оказва, че имат 

общ интерес да не допуснат да се реализира българската полити-

ка на мирен ревизионизъм и да се гарантира статуквото на  Балка-

ните. Едновременно с това Югославия не иска да се лиши от оп-

ределени интереси, които може да донесе едно българо - юго-

славско сближение. Това води до известни колебания в югослав-

ската външна политика в края на 1933 г. и началото на 1934 г. в 

две посоки: задълбочаването на българо - югославските отноше-

ния или създаването на по - широка балканска групировка. През 

разглеждания период югославската дипломация започва да рабо-

ти и за реализиране на идеята за един общ балкански гаранцио-

нен блок. 

Преди да пристъпи към сключване на нови пактове, със 

своите съседи България държи те да покажат лоялно добрата си 

воля, като изпълнят поетите в Мирния договор задължения спря-

мо нея: 1. с прилагането на клаузите за малцинствата; 2. с осигу-

ряването български излаз на Егейско море и 3. ликвидирането на 

спора с Гърция, изплащането имотите на бежанците, съгласно 



Конвенцията Моллов - Кафандарис. Тази политика на България 

да се държи на страна от пактовете намира одобрение във Фо-

рийн Офис. 

Балканският пакт е подписан на 9 февруари 1934 г. в Ати-

на. Според член 2 от пакта са гарантирани балканските граници 

на четирите държави срещу българския ревизионизъм; в случай 

на агресия от извънбалканска сила ще се уточнява поведението 

на договарящите се страни; българо - югославското сближаване 

се поставя под контрола на държавите подписали пакта. В член 4 

от Допълнителния протокол на Балканския пакт се уточняват во-

енните задължения и сключването на военни конвенции. 

Балканският пакт е военно - политическа групировка меж-

ду балканските държави победители, която има за цел да запази 

статуквото на Балканите. Той е насочен срещу настъплението на 

хитлеристка Германия и фашистка Италия на Балканите. Пактът е 

военна преграда и гаранция против стремежите на България да 

разчупи оковите на Ньойския договор. Липсата на безусловни ан-

гажименти в случай на нападение от страна на някоя велика сила 

насочва острието на военнополитическия балкански блок не към 

реалната опасност - Италия и Германия. Това е една от причините 

по късно Балканската антанта да се окаже неспособна да окаже 

съпротива срещу агресията.  

Центробежните тенденции надделявят и в областта на 

икономиката. Създаден е консултативен икономически съвет със 

задача да координира икономическите интереси на четирите дър-



жави. Сходната икономическа структура на слабо развитите в 

промишлено отношение страни, икономическата зависимост от 

чужди капитали, последиците от кризата затормозяват допълни-

телно търговския обмен между тях и ги принуждават да търсят 

външни пазари другаде. Така икономическият фактор играе роля 

на катализатор за проявата на центробежни тенденции и за ико-

номическото и политическо проникване на Германия на Балка-

ните. 

Докато в Европа е налице относителен стабилитет и дока-

то силите, които защитават този стабилитет са все още мощни, в 

Балканската антанта преобладава политиката на общото пазене 

на интересите. Колкото повече европейският стабилитет се руши, 

толкова повече сферата на действие на тенденцията за сътрудни-

чество се стеснява и се ограничава в рамките на Балканите. С 

приближаването на войната, силно се проявяват симптомите, кои-

то очертават перспективата на центробежните тенденции, на по-

литиката на „sauve qui peut” довели малко по - късно до разпада-

нето на блока. 

В последния параграф се разглежда повратът в отноше-

нията на България и Югославия от разрив към сближение.  

Срещите на цар Борис III с югославския крал Александър 

през септември 1933 г. на Белградската гара, през октомври 1933 

г. в Евксиноград и през декември отново в Белград поставят нача-

лото на решителен поврат към т. нар. щастливо сближаване и 

приятелство между България и Югославия. 



На 7 и 8 май 1934 г. министъра на външните работи на 

Югославия Йевтич прави официално посещение в София. Така 

започнатите в Белград през декември 1933 г. българо - югослав-

ски разговори са подновени в „същата атмосфера на доверие и 

сърдечност.” Мушанов и Йевтич постигат съгласие за подписване 

на търговски договор и ветеринарна конвенция и за сключване на 

спогодби за железопътните тарифи и подобряване на съобще-

нията. При обсъждане на възможността за сключване на българо - 

югославски договор за ненападение югославският външен минис-

тър обещава да изработи дефиниция за агресора, която да е при-

емлива за България. 

На Мушанов не му се отдава да осъществи подготвяното 

сближение с Югославия. В началото на май 1934 г. Ст. Костурков 

и генерал Ал. Кисьов подават оставка. За да предотврати изнена-

дата от страна на тайния Военен съюз (ТВС) цар Борис III назна-

чава за военен министър ген. Ватев. На 15 и 16 май се провеждат 

консултации в двореца, но блоковите партии не могат да се спо-

разумеят за министерските кресла. На 17 - ти цар Борис III връчва 

на Н. Мушанов мандат да състави ново правителство. Взетите от 

страна на монарха мерки се оказват недостатъчни. На 19 май 

1934 г. е извършен военен преврат и е формиран безпартиен ка-

бинет начело с Кимон Георгиев. Курсът на българо - югославско-

то сближение е затвърден и разширен от правителството на де-

ветнадесетомайците. Правителството на К. Георгиев декларира, 

че във външната политика ще следва линията на международно 



сътрудничество в рамките на ОН. То подкрепя изявленията си за 

българо - югославското сближение с разтурването на ВМРО (Ив. 

Михайлов), организацията, която непрекъснато се стреми да вли-

яе на външната политика на предшествуващите правителства на 

Демократическия сговор и на Народния блок, ВМРО е противник 

не само на българо - югославското сближение, но и уврежда ин-

тересите на страната пред Франция и Великобритания. 

В Белград Кьосеиванов уверява Йевтич, Пурич и крал 

Александър, че дошлите на власт в София са радикални привър-

женици на българо - югославското сближение. През май и юни 

югославското правителство е поставено на изпитание от страна 

на Титулеску, който категорично се обявява против водените 

между България и Югославия разговори за подписването на дого-

вор за ненападение. Той предлага да се сключи общ пакт за нена-

падение между Балканската Антанта и България, за да не се на-

кърнява единството на Балканския пакт. 

Срещите между цар Борис и крал Александър са важен 

епизод от българо - югославските отношения и съществен еле-

мент от засилената дипломатическа активност на балканските 

държави. Изграждането на Балканската Антанта не намалява зна-

чението им за по - нататъшното развитие на отношенията между 

България и Югославия. През втората половина на 1934 г. и през 

1935 г. освен непримиримостта на Румъния, Гърция и Турция, 

върху българо - югославското сближение съществено отражение 



оказват вътрешнополитическите промени в двете страни и акти-

визирането на италианската политика на Балканите. 

В заключението на дисертацията са направени обобще-

ния на резултатите и систематизация на изводите, произтичащи 

от извършената изследователска работа, а също се посочват и 

приносните моменти на разработката. 

През разглеждания период политиката на българското 

правителство  спрямо Югославия е политика на мир и желание за 

добросъседство. При това положение правителството подчинява 

както своята цялостна външна политика, така и тази спрямо Юго-

славия в тесните рамки на Ньойския мирен договор, без да прави 

каквито и да е опити за неговото ревизиране. При все това този 

политически курс не се оказва много резултатен. Той не позво-

лява на правителството да постигне разрешаването на най - набо-

лелите въпроси с Югославия. Всеки опит за тяхното повдигане 

под каквато и да е форма предизвиква остра реакция в Белград и 

довежда до силно изостряне на двустранните отношения. За юго-

славските управляващи среди тези въпроси или не съществуват, 

какъвто е случаят с малцинствения, или пък са един свършен 

факт, когато се касае до българската армия. В действителност и 

малцинственият въпрос, и този за българската армия са далеч    

по - сложни. Решаващо значение за тях има и позицията на запад-

ните съглашенски сили.                                    

 Обективните условия налагат на правителствата опреде-

лени външнополитически цели и задачи и дори определени под-



ходи за тяхното разрешаване. Главна цел на тогавашната българ-

ска външна политика не може да бъде друга освен ревизия на 

несправедливите клаузи на Ньойския мирен договор. В условия-

та, в които се намира България, реваншизмът е изключен и под-

ходът към разрешаването на главната цел не може да е друг освен 

мирен. Оттук произтича основният принцип на българската вън-

шна политика - неутралитет и необвързаност. Именно след 

сключването на Балканският пакт, който е антиревизионистичен, 

имащ за цел гарантиране на вътрешнобалканските граници с него 

международната изолация на България се засилва. Въпреки по – 

благопритатно положение, в което цар Борис ІІІ се оказва след 

женитбата му с прннцеса Йоанна, то не се оказва достатъчно, за 

да повлияе върху промяната в отношенията с Белград. Причината 

на това се дължи на обстоятелството, че и през разглждания пе-

риод главни доминиращи фактори в европейския континент про-

дължават да бъдат Англия и Франция. А Белград разчита и се 

опира преди всичко на тяхната мощ. Що се отнася до Вътрешната 

македонска революционна организация, след убийството на То-

дор Александров  през 1924 г. тя започва постепенно да губи оно-

ва влияние, което има в България в първите  следвоенни години. 

А след убийството и на втория силен човек в нея - генерал Алек-

сандър Протогеров (1928 г.) тя се разцепва на две крила и с това 

още повече се обезсилва като фактор в политическия живот на 

България. С някои свой действия като убийството на генерал Ко-

вачевич, тя не помага, а пречи на външната политика на управля-



ващите в София, които трябва да държат реална сметка за поло-

жението на страната, намираща се все още под тежестта на Ньой-

ския диктат. Иван (Ванче) Михайлов продължава обаче да се из-

живява в ролята на вездесъщ фактор и  по същество да спъва и  

пречи на някои разумни според нас ходове на българската дипло-

мация в края на 20 - те и 30 - те години на XX в., какъвто е слу-

чаят с петиционите действия на групата на Д. Шалев. Правител-

ството на Народния блок, които произхожда от или, вън от Демо-

кратическия сговор, по същество няма друга възможност във вън-

шната си политика да следва линията на сговористкия режим за 

мирна ревизия на договорите, която е линия не само на сгово-

ристите, но и на предшестващото управление на БЗНС (1919 - 

1923).       

 Опитът да се постигне  промяна в следвоеното сатукво, за 

търсене на пътища за сближение с всички съседни държави не да-

ва очакван резултат. Най - ярък показател за това е Балканският 

пакт, сключен през февруари 1934 г., в който управляващите от 

Атина, Белград и Букурещ успяват да привлекат и кемалистка 

Турция, макар по времето на Първата световна война да е съюз-

ник на България. Така обръчът по отношение на България се зат-

варя още по - силно.       

 Това налага да се търси друг изход. Цар Борис III и Н. Му-

шанов се насочват към сближение поне с една от съседните дър-

жави и изборът им пада върху Югославия. Защо? По този въпрос 

могат да се правят много предположения. За нас обаче, е важно  



да констатираме това като факт. През март 1934 г. българската 

дипломация насочва усилията си за осъществяване на пробив в 

Балканското съглашение чрез подписване на договор за ненапа-

дение с Югославия. В началото на май Мушанов обстойно об-

съжда този въпрос с Йевтич по време на посещението му в Со-

фия. Така или иначе, до преврата  от 19 май 1934 г. не се постига 

никаква съществена промяна.    

 Следва да се отбележи, че политиката на сближение с 

Югославия продължава и след преврата от 19 май, свидетелство 

за което е посещението на крал Алксандър в България малко пре-

ди да бъде убит в Марсилия. След това събитие настъпва вече нов 

курс в двустрнните отношеня, който се обуславя преди всичко от 

нарастналата роля на хитлеристка Германия в Европа. 

 



Автосправка 

за научните приноси в дисертационния труд 

 

1.  Дисертационният труд е опит за цялостен и задълбочен 

преглед на българо – югославските политически и дипломатичес-

ки отношения в годините 1929 – 1934 г. 

2.  Въз основа на анализ и интерпретиране на наличния из-

воров материал се прави една нова трактовка на отражението на 

световната икономическа криза върху цялостния политически 

живот на двете страни в резултат на настъпилите сериозни про-

мени в международната обстановка. 

3.  Чрез обобщаване на историографския материал се пра-

ви опит да се разгледат какви пътища и средства използва Бъл-

гария за нормализиране на двустранните отношения. В това отно-

шение вниманието е заострено към монархическия институт в ли-

цето на цар Борис III до и след неговата женитба. 

4.  Чрез обобщаване на изворовия материал се прави опит 

да се разгледа ролята на Вътрешната македонска революционна 

организация, която след края на Първата световна война се пре-

върна в един от факторите, който съвършено открито се намесва 

във вътрешнополитическия живот на България и особено в ней-

ната политическа линия спрямо западната ни съседка. 

5.  Чрез обобщаване на наличната информация се прави 

опит да се намери мястото на петиционната дейност разгърната 

от група интелектуалци от България в лицето на Димитър Шалев, 



чиято дейност не е разгледана задълбочено в историческата ли-

тература. Тя по същество е една странична стъпка за защита на 

българското малцинство в съседните ни държави, съюзнички на 

победителите в Първата световна война, но е от съществено зна-

чение от две гледни точки: първата, че срещу тях не могат да ре-

агират отрицателно както в Белград и Атина и второ, че в про-

дължение на няколко години държат на погледа на европейската 

дипломация българския малцинствен въпрос. 

6.  Проучен е съществуващият богат и разностранен изво-

ров и литературен материал, което дава основание темата като 

проблем в него да се счита за разработена. 

7.  Научният принос на дисертационния труд не би тряб-

вало да се оценява единствено през призмата на неразработената 

тематика. Самият опит за цялостно изследване на българо - юго-

славските политически и дипломатически отношения през 1929 – 

1934 г. носи в себе си приносен характер. 
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