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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита от 
разширено заседание на катедра „История и археология” към 
Факултета по хуманитарни науки при Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски” 
 
 
 
 
 
 

Дисертационният труд се състои от увод, шест глави с 
общо 16 параграфа, заключение, справка за използваните извори 
и изследвания, и приложения. Съдържа общо 441 страници фор-
мат А4. 
 
 
 
 
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 
27.април 2018 г. от 14.00.. часа в зала 309, корпус 1 (ректорат) на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”,   
гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115. 
 
 
 
 
 
Материалите по процедурата са на разположение на интересу-
ващите 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 301. 
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вателен демократ по убеждения, социално ориентиран гражда-
нин, горещ патриот и умерен политик, той заслужава високо 
признание, което до настоящия момент не е получил. Оставам с 
надеждата, че след публикуването на този труд това ще се случи. 
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Държавниците в новата и съвременната българска история 
от много години представляват сериозен интерес за изследвачи-
те. Животът и дейността на повечето от тях вече е проучена в 
детайли. Все още обаче има личности, на които не е обърнато 
достатъчно внимание, или оценките за тях са противоречиви. 
Един от тези политици е Никола Мушанов. Той е от по-младата 
генерация български държавни дейци, които се включват в об-
ществения живот едва в края на ХІХ и началото на ХХ век. Ро-
ден е през 1872 г. В град Дряново, Търновски окръг. Получава 
юридическо образование във Франция. След завръщането си в 
България работи няколко години като съдебен магистрат, но 
скоро се отказва, отвратен от натиска, който изпълнителната 
власт оказва върху съдебната система. Става адвокат и се 
включва в политическия живот. Влиза в Демократическата пар-
тия, където израства бързо в партийната йерархия. През 1902 г. е 
избран за първи път за народен представител, а през 1908 г. вече 
е министър. Оттам нататък започва да влияе активно върху бъл-
гарския държавен и обществен живот. Мушанов е министър в 
седем различни кабинета и депутат с над 30 години стаж, като в 
повечето случаи е избиран когато е в опозиция. Върхът на поли-
тическата му кариера е министър-председателският пост, който 
заема в периода 1931-1934 г. След смъртта на Ал. Малинов през 
1938 г. заема неговото място на водач на демократите и остава 
такъв до за-браната на партията през 1947 г. Малко след това е 
интерниран в Търново, където умира през 1951 г. на разпит в 
милицията, при неизяснени обстоятелства. 

До настоящия момент дългата обществена кариера на Н. 
Мушанов не е била обект на самостоятелно проучване в истори-
ческата наука. В малко-то изследвания, където е засегната дей-
ността му, същата, почти без изключения, е представена в под-
чертано негативна светлина. Това не е правилно, защото в не-
малко случаи политиката, която провежда този държавник, както 
и отстояваните от него идеи в опозиция, защитават демократич-
ните порядки в обществото, конституционния ред, законността и 
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гражданските свободи. Налице е и една умереност във външната 
политика, нехарактерна за други държавни и партийни ръково-
дители. Разбира се, както при всички останали политици, не 
липсват грешки и недостатъци. Затова целта и основната зада-
ча на предложеното изследване е да се стигне до една по-вярна и 
най-вече цялостна картина на политическия облик на Никола 
Мушанов, да се определи неговото място в обществения живот, 
приносите му за развитието на страната, факторите, които влия-
ят върху поведението му, както и слабостите, които допуска. 

Хронологическите граници на дисертацията са лесно обоз-
рими. Те следват живота и политическата кариера на държавника 
демократ с акцент върху моментите, в които оказва най-голямо 
влияние върху държавния и обществен живот. 

Основа на настоящия труд е политическата и държавни-
ческа дейност на Мушанов. Отделните глави обхващат времето 
от младежките години и стигат до края на държавническата и 
политическата му дейност, с акцент върху следните главни мо-
менти. Проследена е работата като титуляр на различните ми-
нистерства, които оглавява. Особено място в тази насока е отде-
лено на дейността като министър на народната просвета (1908-
1910 г.), в което си качество той прокарва нов цялостен Закон за 
народното просвещение. Подчертано е, че от този момент ната-
тък каквито и други министерски постове да заема, приоритетни 
за Мушанов остават проблемите на образованието, въпреки че за 
това няма специална подготовка. 

Сериозно място в дисертацията е отделено и на някои въп-
роси, които опитният политик се опитва да постави като минис-
тър на вътрешните работи. Обърнато е по-специално внимание 
на замислената административна реформа, с която да се внесат 
някои подобрения в областта на административното деление на 
страната, съобразно с нарастналите нужди от началото на ХХ 
столетие. Тук следва да отбележим, че поради изникнали други 
събития, Н. Мушанов не успява да реализира плановете си в тази 
насока. 
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написаното се чете лесно. Личното му мнение за личности и съ-
бития присъства непрекъснато. То е предадено чрез дисертаци-
онния труд, което е един от неговите приноси. 

В по-голямата си част Заключението не повтаря изводите, 
направени в края на всяка от шестте глави. Тук е представена 
цялостна оценка на личността на българския държавник. Напра-
вен е сериозен опит да бъде намерено мястото му в политическа-
та конюнктура през времето, когато е на власт, или се включва 
активно в обществения живот в опозиция. Очертани са и отдел-
ните периоди в неговото развитие. 

Последните страници на дисертационния труд представля-
ват подробна библиографска справка на използвания научен 
апарат - извори и исторически публикации. Приложени са и ня-
колко снимки на Мушанов от различни години. 

Основни приноси: Предлаганият дисертационен труд е 
първи опит в българската историография за цялостно подробно 
проследяване на живота и дейността на Никола Мушанов. В ис-
торическо обръщение са привлечени много нови факти. Напра-
вени са редица заключения и са поправени няколко грешки и 
неточни тези на други автори. Някои конкретни постижения са 
посочени по-горе, а други по-малки са изложени в текста на ди-
сертацията. Направеното дотук съдейства за по-пълното разкри-
ване на част от проблемите на българската история в периодите, 
когато Н. Мушанов е много активен политически. 

Както всяко друго и предложеното изследване не може да 
претендира за пълна точност и изчерпателност, независимо че 
обхваща цялостната биография на известния политик. Целта на 
автора е да постави основите на едно сериозно проучване на 
личността и делото на дългогодишния политически и държавен 
деец, което да привлече вниманието на други изследвачи и съ-
действа за по-пълно разкриване на някои празноти в българската 
история. 

Като цяло личността на политика и държавника Никола 
Мушанов следва да бъде оценена с положителен знак. Последо-
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му възраст, и пр. Жизненият му път също завършва при недобре 
неизяснени обстоятелства. 

Определен принос на дисертационния труд е, че в контекс-
та на всички глави, заедно с политическата и държавническа 
дейност, са разгледани в най-общ план личният живот и профе-
сионалните неполитически изяви на политика държавник. Така 
образът му е представен в далеч по-пълна светлина. 

Юридическата кариера на бъдещия известен държавник за-
почва рано и продължава успешно поне до началото на 30-те 
години на ХХ век. Чрез нея той натрупва значително състояние, 
което му помага да бъде един от малкото некорумпирани бъл-
гарски политици на своето време. Личното богатство му позво-
лява дори да се откаже от полагащата му се държавна пенсия, 
което не е често срещано явление в тогавашния обществен жи-
вот. 

Личният живот на Н. Мушанов може да бъде определен ка-
то успешен, с изключение на трагедията, при която умира един-
ственият му син. Тя дава отпечатък върху целия му живот и до 
известна степен отключва човешките му добродетели. Прекара-
ните в арестите и затвора години не го озлобяват към света. Нат-
рупал известно състояние чрез собствен труд, успелият адвокат 
и политик няма преки наследници и затова подарява немалка 
част от имуществото си за благотворителни цели. Той напр. дава 
бащината си къща в Дряново за училище и внася за оборудване-
то му 500000 лева. Това не става известно на широката общест-
веност и не е оценено по достойнство от властите след 9 септем-
ври 1944 г., които буквално заграбват малкото му останали имо-
ти. Затова разкриването на дарителската дейност е един от при-
носите на дисертацията, въпреки че не е свързано пряко с поли-
тическата и държавническата дейност на Мушанов. 

В края на живота си Н. Мушанов, вече интерниран, започва 
да пише мемоари. Въпреки че същите не са публикувани изцяло, 
може да се каже, че стилът му е понятен за широката публика. 
Почеркът му е четлив. Почти липсват философски отклонения, а 
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Дейността на Мушанов като министър на външните работи 
също е предмет на изследване. В качеството си на пръв дипло-
мат и министър-председател той прави всичко възможно за ре-
визирането на Ньойския мирен договор в посока намаляване на 
репарационните вноски и премахване на военните ограничения. 
Поради съпротивата на всички съседни държави, е постигнат 
сериозен успех единствено по първия проблем. 

Като един от ръководните дейци на Демократическата пар-
тия, Н. Мушанов подпомага своите политически учители и пред-
шественици в укрепването на организационния и живот. Не ви-
наги постига успех, но в интерес на историческата истина следва 
да посочим, че няма персонална вина за някои негативи. 

Предвид дългогодишната работа на Мушанов като парла-
ментарист, в дисертационния труд е отделено много място на 
тази му дейност. Изявите му в пленарната зала са проследени 
детайлно, а речите и идеите в тях – анализирани. За разлика от 
немалко български политически дейци, които еволюират отляво 
надясно и в обратна посока, Мушанов през целия си съзнателен 
живот като общественик и политик се стреми да бъде верен на 
принципите на Демократическата партия, които се основават на 
парламентарна уредба на страната и защитата на гражданските 
свободи, залегнали в Търновската конституция. В това отноше-
ние той, както другите лидери на партията - П. Каравелов и Ал. 
Малинов, е твърде разпознаваем за своите политически прияте-
ли и за опонентите си. 

Отстояването на идейните принципи на партията в опре-
делени периоди от общественополитическия живот /управле-
нието на БЗНС през 1919-1923 г., Сговористкият режим от 1923-
1926 г., авторитарният след 1934 г. и особено Отечественофрон-
товското управление след 1944 г./ костват на Н. Мушанов много 
сили и енергия, но той стоически не се отказва от тях дори кога-
то влиза в затвора. В това отношение обществената дейност на 
изтъкнатия деец на демократите може да служи като образец за 
подражание на политическо поведение. 
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Както беше отбелязано по-горе, политическата и държав-
ническа дейност на Н. Мушанов до настоящия момент е предмет 
на изследване в трудовете едва на няколко историци и то мимо-
ходом. През 1922 г.  са публикувани две монографии на съпар-
тиеца му д-р Ал. Гиргинов, които са посветени на периода до 
войните, с акцент върху управлението на демократите през 1908-
1911 г. Оттам до 80-те години на ХХ век Мушанов е почти на-
пълно забравен, като изключим няколко страници в две моно-
графии на Д. Петрова, посветени на БЗНС. През 1987 г. излиза 
от печат монографията на Д. Саздов за Демократическата пар-
тия, но и там на посочения демократ са посветени немного стра-
ници. 

Демократизацията на българското общество след 1989 г. не 
повлиява съществено върху интереса към водещия демократ. 
През 1992 г. М. Куманов и Е. Нончева публикуват малка част от 
спомените на Никола Мушанов, но направеното стига дотук. 
Следва нов период на забрава, в който Мушанов фигурира само 
с по-няколко реда в издадените през 90-те години исторически 
справочници и в няколко статии на Р. Стоянова.  През 2003 г. е 
публикувана и монография на същата авторка за политическата 
дейност на демократите през 1924-1934 г. Там е засегната преди 
всичко политиката на Мушанов на власт, но не и цялостните му 
възгледи и дейност. 

Настоящият дисертационен труд се стреми да запълни по-
сочената празнота в историческата литература, което е неговата 
основна цел. Вниманието ми към тази проблематика беше про-
диктувано от неголемия изследователски интерес и значително-
то количество първичен изворов материал. Дисертацията е напи-
сана върху основата на богат и разнообразен документален ма-
териал. Най-напред са използвани документите, които ни оставя 
самият Никола Мушанов, оцелели по някакво чудо в превратни-
те времена, в които живее в последните години на своя живот. 
Това далеч не е всичко. Успоредно е прегледано и анализирано 
огромно количество непубликуван материал от централните ар-
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нална катастрофа, но същевременно да не се допуска установя-
ването на комунистическа власт в страната. Желанието България 
да остане в обсега на западните демокрации, което, според него, 
би позволило в следвоенния период да се възстанови парламен-
тарният ред, е видимо, въпреки че силите му да го реализира, са 
съвсем недостатъчни.  Това е главната причина, поради която 
той преодолява личното си самолюбие и влиза като миникстър 
без портфейл в правителството на К. Муравиев. Последното е 
израз на политическа недалновидност и сериозна грешка, която 
преобръща по-нататъшния му живот. По подобие на Ат. Буров и 
Д. Гичев, Н. Мушанов  надценява своя политически капитал от 
близкото минало, надявайки се чрез него да привлече внимание-
то на западните демокрации за откъсването на България от хит-
леристката ос и същевременно недопускането и в сферата на 
съветското влияние. Развоят на последвалите събития показва, 
че подобна саможертва не донася очакваните резултати. Бълга-
рия става една от източните европейски страни, които са пожер-
твани, в буквалния смисъл  на думата, от Лондон и Вашингтон. 
Причината за това се крие във факта, че когато те се освобожда-
ват от своята зависимост от Германия, войната все още не е 
приключила. Никола Мушанов не осъзнава навреме това и пред-
приема стъпка, която малко по-късно се оказва фатална за самия 
него. 

Шеста глава е най-кратка. Тя очертава в най-общ план за-
леза на живота на вече известния политик. Заради участието си в 
Муравието правителство той заплаща с кратковременен затвор. 
Скоро след излизането си на свобода започва борба срещу нала-
гането на комунистически режим в страната, но отново е репре-
сиран. Първоначално е спрян вестникът му, а самият той не е 
допуснат до депутатско място във Великото народно събрание. 
Пренебрегнат е и изготвения с активното му участие проект за 
нова конституция. После следва забрана на партията и накрая - 
арест, изселване извън столицата, конфискация на партийното и 
личното имущество, принудителен труд, въпреки напредналата 
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във вътрешнополитически план е възстановяването на парла-
ментарните порядки, регламентирани от Търновската конститу-
ция. Тази линия последователният демократ продължава да 
следва и след като застава начело на Демократическата партия. 
Поради забраните, дейността му е анемична и няма сериозен 
успех, като изключим обстоятелството, че става депутат в Два-
десет и четвъртото обикновено народно събрание и участва ак-
тивно в работата му. 

Параграф 2 е посветен на политическата опозиция на Н. 
Мушанов по време на Втората световна война. Въпреки проме-
ните в Европа след 1933 г., във външнополитически план той 
остава на старите си позиции. Следи с напрегнато внимание раз-
витието на събитията, но подкрепя мира и демокрацията. Пред 
задаващата се нова световна война се изявява като решителен 
привърженик на позицията за неутралитет. Отстоява я като де-
путат в Двадесет и петото обикновено народно събрание. Това е 
много активна гражданска позиция, която малцина си позволя-
ват. Прави впечатление напр. особено бурната му реакция про-
тив присъединяването на България към Тристранния пакт през 
март 1941 г. и обявяването на войната на САЩ и Англия през 
декември с. г. Критикува открито и политиката на управляващи-
те спрямо еврейското население. Всичко това му донася сериоз-
ни неприятности, включително едномесечен арест, но поради 
липсата на опозиционна политическа преса, повечето от дейст-
вията му остават напълно неизвестни за широката общественост. 
Те не са били предмет на сериозно изследване и от съвременните 
историци, като изключим някои откъслечни сведения в моно-
графията на И. Димитров за буржоазната опозиция през Втората 
световна война. В това отношение подробното им разкриване и 
анализ е един от приносите на дисертационния труд. 

Независимо от отрицателното си отношение към болше-
визма и режима в СССР, когато става очевидно, че Третият райх 
губи войната, Мушанов се обявява категорично за рязък завой 
във външната политика. Идеята му е да се избегне новата нацио-
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хивохранилища: Централният държавен архив, Българският ис-
торически архив към Националната библиотека “Св. св. Кирил и 
Методий” и Архивът на Българската академия на науките. 

Изключително ценен извор за политическите възгледи на 
посочения политик са стенографските дневници на народното 
събрание. През по-голямата част от съзнателния си живот той е 
участник в изборите и почти винаги става депутат. Речите и из-
казванията му в общо единадесет народни представителства са 
много и напълно достатъчни да бъдат ясен показател за полити-
ческите му принципи и виждания общо и по редица конкретни 
въпроси. 

Както винаги, при написването на подобен труд е отделено 
много внимание на публикуваната мемоарна литература. Изпол-
звани са спомените на Ал. Малинов, Гр. Чешмеджиев, Д. Каза-
сов, д-р В. Радославов, П. Пешев, д-р Ст. Данев, Т. Влайков, Ст. 
Костурков и други общественици. Някои от тях са политически 
привърженици, а други - противници на Мушанов, но всички 
дават висока оценка на качествата му като политик и държавник. 

Следва специално да отбележим мястото, което е отдадено 
на периодичния печат, особено на печатните органи на самата 
Демократическа партия. Сред тях основни по отношение на Н. 
Мушанов са вестник „Пряпорец“, в който откриваме статии на 
самия политик и вестник „Знаме“, който излиза през втората 
половина на политическата му кариера, и също съдържа негови 
публикации. В случая пресата представлява изключително ва-
жен извор, понеже дава разширена и донякъде вярна информа-
ция за събитията, коригирайки някои изкривени представи в ме-
моарните съчинения. 

Вече подчертахме, че изборът на темата се определя и от 
посочения по-горе неголям изследователски интерес към изло-
жената проблематика. По тази причина съм се старал навсякъде 
в контекста на работата да подчертая мястото и ролята на Нико-
ла Мушанов във вътрешнополитическия живот на България. В 
отделните глави и параграфи са използвани вече утвърдени в 
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българската историческа наука концепции, а допълненията и 
корекциите са направени върху основата на новоизвлечена изво-
рова информация, или нов прочит на съществуваща такава. 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, 
шест глави с общо 16 параграфа, заключение, справка за използ-
ваните извори и изследвания, и приложения. 

В Увода са изложени накратко причините за написването 
на труда, основната цел и поставените задачи. Обоснована е ак-
туалността на темата и са изяснени хронологичните граници. 
Направен е широк преглед на състоянието на изворовата база и 
наличните изследвания по темата. Посочени са и по-важните 
масиви с извори, използвани за написването на дисертацията. 

Първа глава представя началната политическа дейност на 
Никола Мушанов. Тя е най-голяма не само по обем, но и по от-
ношение на хронологическия обхват. Разделена е на пет пара-
графа, които разкриват различна проблематика. 

Параграф 1 е посветен на семейната среда, образованието 
и юридическата кариера на Мушанов, т. е. факторите, които 
влияят върху изграждането на неговата личност. Основата е пос-
тавена върху следването му в Екс ан Прованс, Франция и първи-
те години след завръщането му, в които работи като съдебен 
магистрат, но не са подминати някои дребни детайли от личния 
му живот, като женитбата, раждането и нелепата смърт на един-
ственото му дете, и пр. 

Факторите, които определят Н. Мушанов като водеща ис-
торическа личност и държавник, са няколко. Той израства в ма-
лък град с патриархален бит и богато историческо минало, в 
обикновена за времето семейна среда. Това до голяма степен 
определя морала на видния демократ през целия му живот. Баща 
му обаче е един от най-модерните хора в Дряново, което дава 
определен отпечатък за неговото израстване като личност и 
идейно оформяне. 

Образованието, което получава бъдещият държавен мъж, 
също дава съществен дял в израстването му. Обстоятелството, че 
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Управлението на Народния блок през 1931-1934 г. е беля-
зано с много кризи. Една от причините за тях са вътрешните 
борби за повече власт, инициирани главно от БЗНС Врабча 1. В 
спомените си министър-председателят оценява високо дейността 
си, свързана с „удържането” на коалиционните партньори поне 
до пролетта на 1934 г. Негови заслуги са и няколко лични ини-
циативи за осъществяване на мерки за подобряване на икономи-
ческото положение, както и действия за запазването на граждан-
ския мир. Един от приносите на настоящия труд е по-детайлното 
им разглеждане. 

Опозиционната дейност на Никола Мушанов в периода май 
1934 - август 1944 г. е предмет на Пета глава. Тя е разделена в 
два параграфа. Първият от тях е посветен на отношението му 
към Деветнадесетомайския преврат и последвалото  установява-
не на авторитарен режим. 

Падането на Блоковото правителство от власт на 19 май 
1934 г. ясно демонстрира безсилието на демократите срещу си-
ловите методи. Въпреки възможностите за активно противо-
действие, Н. Мушанов проявява голяма слабост и страх. Катего-
рично се отказва да действа активно и доброволно предоставя на 
Борис ІІІ и превратаджиите инициативата. Разкриването на лич-
ните му поведение и мотиви за тази дейност, както и на подроб-
ности от разговорите с Борис ІІІ, К. Георгиев и Д. Велчев е един 
от приносите в дисертацията. 

В периода на установяването на авторитарния режим бив-
шият премиер, въпреки наложената от звенарите забрана на по-
литическите партии, продължава полулегално обществената си 
дейност, като разчита за възстановяването на буржоазната де-
мокрация единствено на царя. Последното е израз на политичес-
ка немощ. 

До март 1938 г., когато умира Ал. Малинов, Мушанов се 
придържа към следваната от него линия - лоялност към монарха, 
без да се крие неодобрението от наложения режим и засилването 
на позициите на царя в политическия живот. Главното му усилие 
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допуска и жертвите на Лайпцигския процес в България. Съ-
щевременно се опитва да запази обществения баланс и устоява 
на натиска на десните сили, в лицето на проф. Ал. Цанков, да 
забрани съществуването на посочената партия. Благодарение на 
това БРП остава да съществува до края на блоковото управле-
ние. 

Във външната политика новият първи дипломат не крие 
отрицателното си отношение към СССР. Това е причината, по-
ради която възглавяваното от него правителство не възстановява  
нормалните дипломатически отношения с тази държава. Съ-
щевременно, макар и противник на диктаторските методи на 
управление, Мушанов е принуден да заеме позитивна позиция 
към хитлеристка  Германия и фашистка Италия. В този случай 
съображенията му са продиктувани не от някакви  симпатии към 
възгледите на Хитлер или Мусолини, колкото от провежданата 
от тях ревизионистична политика спрямо наложеното от Съгла-
шенските сили следвоенно статукво в Европа, от което страда 
България. Като определен принос в тази глава може да бъде по-
сочено изключително детайлното разглеждане на срещите на 
Никола Мушанов с А. Хитлер и Б. Мусолини през пролетта на 
1934 г. При все това, до края на блоковото управление опитният 
политик се придържа повече към линията на „мирната ревизия“ 
спрямо Ньойския диктат. 

Въпреки следвания курс на лоялност към съглашенските 
сили, Н. Мушанов отказва по категоричен начин да присъедини 
страната си към Балканския пакт от февруари 1934 г., който е 
изцяло насочен против българските национални интереси. В 
тяхна защита са и редица други негови действия през периода, 
включително в икономически план. Министър-председателят 
полага много усилия да уреди финансовите проблеми на Бълга-
рия, произтичащи от нейните задължения по отношение на раз-
личните външни заеми и репарационни вноски. Донякъде успя-
ва, независимо че заслугата не е само негова. 
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учи в гимназиите на три различни града му позволява да разши-
ри хоризонта си. Още като ученик проявява организаторски ка-
чества, които много му помагат в бъдещата политическа дей-
ност. 

Следването във Франция е самостоятелен етап от живота на 
младия Мушанов. Провинциалното възпитание и вродената 
скромност не му позволяват да се потопи в сладкия живот, който 
предлагат дори провинциалните френски центрове. По-скоро е 
обратното. Амбициозен, но не нагъл, той попива най-доброто от 
една от най-напредналите в културно отношение страни в Евро-
па. Тук получава не само изключително добро образование, но и 
усвоява принципите на демокрацията, залегнали в реализацията 
на прогресивното държавно устройство. 

Параграф 2 се спира подробно върху първите години от 
политическата кариера на Н. Мушанов, когато той има добрата 
възможност да контактува с изявения демократ Ив. Белинов и с 
големия държавник П. Каравелов, от които не само „учи занаят”, 
но и усвоява основни демократични принципи. Тук следва да 
отчетем и високите морални устои на бъдещия политик, който 
не се плаши да се противопостави на силните на деня, когато е 
убеден, че защитава справедлива кауза. 

Параграф 3 представя времето, когато демократите са в 
опозиция, но Мушанов е избран в ръководството на партията. 
Наистина, това става благодарение на стечението на няколко 
неблагоприятни за организацията, но щастливи за самия него 
обстоятелства - смъртта на Каравелов, окончателното отцепване 
на „младите демократи” и пр. Въпреки това не можем да пре-
небрегнем личните качества на младия политик, който в края на 
периода се утвърждава като един от партийните лидери. Начало-
то на политическата му кариера не предвещава бурно развитие, 
но той не отказва обществена работа и често проявява полити-
ческа смелост, което се цени високо по онова време. Още се учи, 
но той го прави по-бързо от останалите. За налагането му като 
лидер помагат също успешната адвокатска кариера и добрият 
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брак. В този период се формират идейните му принципи. За него 
Търновската конституция се превръща в „светая светих“ и той 
приема нейните постулати като свое идейно кредо, което отстоя-
ва от началото до края на политическата си кариера. 

Параграф 4 проследява работата на Никола Мушанов като 
министър на просветата, а от 1910 г. - на вътрешните работи в 
кабинета на Ал. Малинов. Дейността му е разнообразна и много 
успешна. Най-напред успява да издейства възстановяването на 
автономията на Софийския университет, а по-късно прокарва 
нов цялостен Закон за народното просвещение. Той разделя про-
гимназията от гимназията и поставя основите на безплатното 
прогимназиално образование, с което доближава българския 
стандарт до този в напредналите европейски страни. Разбира се, 
заслугите за закона не са изцяло негови, но той, в качеството си 
на просветен министър, ръководи започнатото. Мушановият 
закон е високо оценен не само от съвременниците, но и зад гра-
ница. Положителна оценка му дават дори видни френски дър-
жавници, което е висока атестация. За качествата на закона го-
вори и обстоятелството, че той се задържа с малки промени поч-
ти четири десетилетия. 

Друго голямо постижение на посочения държавник е учре-
дяването на Българската опера като институция, за което той 
получава прозвището „баща на операта”. 

Работата на Мушанов като вътрешен министър не е толко-
ва аплодирана, както предходната, но самото му издигане на 
този пост показва доверието, с което се ползва пред Малинов и 
издигането на престижа му в партията и сред обществеността. 

В областта на външната политика Н. Мушанов ратува за 
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Мушанов се примирява само временно - до пролетта на 1924 г., 
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пазва непокътнат приетия от деветоюнците Закон за защита на 
държавата, въпреки че на практика не го прилага. Това не озна-
чава, че действията срещу Работническата партия, на която Му-
шанов с основание гледа като на прикритие на забранената през 
1924 г. БКП т. с., не са активни. Министър-председателят не раз-
решава управлението на столичната община да попадне в нейни-
те ръце, въпреки законно проведените избори и прави всичко 
възможно да изгони депутатите и от народното събрание. Не 
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ците, създава непреодолими противоречия в правителството, 
вследствие на които демократите напускат управлението. 

Параграф 2 разглежда участието на Н. Мушанов в борбата 
против политиката на БЗНС на власт. Атаките срещу кабинета в 
народното събрание, които предприема в областта на вътрешно-
политическото законодателство, са прецизни, но не винаги имат 
необходимия ефект. Освен това те засилват неприязънта на зе-
меделците срещу него, натрупана от действията му в предходния 
период. 

След убийството на М. Такев през януари 1920 г., Мушанов 
се издига в партийната йерархия до поста втори подпредседател. 
До 1922 г. участва в много мероприятия на Демократическата 
партия срещу управлението, но всички те са легални. Той не 
приема задкулистните действия против властта, инициирани от 
военните, а застава на принципа на легалната борба.  След пог-
рома на акцията на Конституционния блок в Търново през сеп-
тември 1922 г., въпреки че има възможност да избегне временно 
репресиите на земеделската власт, доброволно се предава и ре-
шава да сподели участта на всички блокови лидери.  Времето от 
есента на 1922 до края на юни 1923 г. прекарва в затвора, като 
главното му внимание е съсредоточено към предстоящия държа-
вен съд, пред който преди това са изправени и осъдени минист-
рите от Радославовия кабинет. 

Параграф 3 проследява противоречивата дейност на Н. 
Мушанов в периода от юни 1923 г. до идването му на власт. Де-
ветоюнският преврат променя завинаги политическите отноше-
ния в страната. Мушанов първоначално го приема с възторг и 
дори става кръстник на Демократическия сговор, но по-късно не 
скрива изненадата си от поведението на новите управници спря-
мо него и другите блокови водачи. Изумлението му преминава в 
неприязън, когато против него и други лидери на неговата пар-
тия се посипват заплахи, за да се съгласят със създаването на 
нова правителствена партия от кадрите на бившите блокови 
формации, но без техните лидери. Заедно с Ал. Малинов, Н. 
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причините за това е обстоятелството, че е донякъде игнориран 
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Русия, а оттам и към нейните съюзници от Съглашението – Ан-
глия и Франция. Това не е резултат от сляпо русофилство, а дан 
на трезва оценка на международната обстановка: ресурсите на 
Петербург и Лондон са толкова големи, че няма начин те да за-
губят една глобална война. Реализмът на посоченото проличава 
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особено ясно в периода, който предхожда намесата на България 
в Първата световна война. На този етап бъдещият министър-
председател не е какъвто и да било фактор в управлението, но не 
предава Родината си в Деклозиеровата афера, а през 1915 г. пос-
реща с искрен възторг победния ход на българските войски в 
Сърбия. В следващите две години работи, според силите си, за 
реализирането на българския национален идеал. Той е от поко-
лението политици, които вярват, че обединението на нацията е 
по-важно от всичко останало и пътищата за това не трябва да се 
осъждат, стига да водят до целта. Последното е причината в го-
дините на Първата световна война да не е активен противник на 
Радославовото правителство. 

Параграф 3 проследява постъпките на Мушанов като ми-
нистър в двата кабинета на Александър Малинов през 1918 г. 
Към началото на посочената година за всички става ясно, че 
Германия и нейните съюзници ще изгубят войната. Въпреки това 
през юни 1918 г. Н. Мушанов влиза в правителството на Мали-
нов-Костурков, което на практика продължава прогерманския 
курс на В. Радославов. По този начин демократът става един от 
виновниците за последвалата Втора национална катастрофа. Той 
се солидаризира с Малинов понеже евентуален отказ би означа-
вал край на политическата му кариера, а и защото вярва в наци-
оналния идеал и смята, че моментът за преминаване на страната 
на Антантата е безвъзвратно пропуснат. Надява се демократите 
на власт да успеят да осъществят бленувания „почтен мир”, кое-
то не се случва. 

След Солунското примирие кабинетът е преустроен, но 
Мушанов запазва мястото си в него и дори получава по-висок 
министерски пост. Той преживява тежко поражението, но въп-
реки това се заема с ентусиазъм да изработи ново законода-
телство в областта на комуникациите. Последното не се случва 
поради бързото падане на правителството от власт, но демонст-
рира ясно огромната амбиция на демократа министър за лична 
изява. 
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Краят на Първата световна война демонстрира ясно отно-
шението на бъдещия премиер към монархическия институт. 
Придобилият самочувствие политик смята, че монарсите Кобур-
ги и особено от Фердинанд го мразят и игнорират, но въпреки 
това се опитва да бъде лоялен към монархията като институция, 
и не се обявява за заменянето на династията или обявяване на 
България за република. Една от причините за подобно поведение 
е обстоятелството, че тази форма на държавно управление е на-
ложена от Търновската конституция. 

В хода на войните проличават някои от най-отрицателните 
страни на бъдещия държавник. В повечето случаи, когато следва 
да се вземат смели решения, той остава на заден план и оставя 
други да вадят кестените от огъня. Амбицията да запази личния 
си престиж е огромна, независимо, че е прикрита под булото на 
„скромността” и „почтеността”. 

Трета глава е втора по обем в дисертационния труд. Тя се 
спира на действията на Никола Мушанов в периода 1918-1931 г., 
при управлението на коалиционното правителство на Т. Теодо-
ров, това на БЗНС и на Демократическия сговор. Състои се от 
три параграфа. 

В Параграф 1 е проследена борбата на Н. Мушанов срещу 
водачите на БЗНС за по-авторитетно участие във властта. Обс-
тоятелството, че остава в кабинет, който Ал. Малинов напуска, 
говори ясно за доверието, което му оказва водачът на демокра-
тите. Постът вътрешен министър му позволява да държи в ръце-
те си голяма власт, но тя е силно ограничена от победителите. 
Много неудобства му създава обективната невъзможност да за-
щити правата на българите в Добруджа и Източна Тракия, пре-
дадени на Румъния и Гърция, както и тези на сънародниците в 
орязаното си Отечество от произволите на окупационните чужди 
войски. Във вътрешнополитически план позициите му също не 
са стабилни. Реализацията на възгледа за последователна борба 
срещу левите сили, към които Мушанов причислява и земедел-
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шава да сподели участта на всички блокови лидери.  Времето от 
есента на 1922 до края на юни 1923 г. прекарва в затвора, като 
главното му внимание е съсредоточено към предстоящия държа-
вен съд, пред който преди това са изправени и осъдени минист-
рите от Радославовия кабинет. 

Параграф 3 проследява противоречивата дейност на Н. 
Мушанов в периода от юни 1923 г. до идването му на власт. Де-
ветоюнският преврат променя завинаги политическите отноше-
ния в страната. Мушанов първоначално го приема с възторг и 
дори става кръстник на Демократическия сговор, но по-късно не 
скрива изненадата си от поведението на новите управници спря-
мо него и другите блокови водачи. Изумлението му преминава в 
неприязън, когато против него и други лидери на неговата пар-
тия се посипват заплахи, за да се съгласят със създаването на 
нова правителствена партия от кадрите на бившите блокови 
формации, но без техните лидери. Заедно с Ал. Малинов, Н. 
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причините за това е обстоятелството, че е донякъде игнориран 
от предварителните тайни преговори. 

Параграф 5 е посветен на опозиционната дейност на Н. 
Мушанов в навечерието на Балканските войни. Тя не е особено 
резултатна, защото отстранената от власт Демократическа пар-
тия губи част от обществения си престиж. 

Втора глава се спира на един слабо проучен проблем - 
дейността на Мушанов в периода на войните 1912-1918 г. Па-
раграф 1 от нея е посветен на действията му по време на двете 
Балкански войни. Той е малък не само защото посоченият пери-
од е кратък. Първоначално депутатът демократ проявява патрио-
тизъм и дори се включва доброволно в организация за разпреде-
ляне на ранените в различни болници. Както повечето българи 
от него време, той се бори за извършването на пълно национално 
обединение, но не е максималист и осъжда прекомерните амби-
ции на някои политици за придобиването на град Солун и тери-
тории, които не са населени предимно с българи. Същевременно, 
когато положението става критично и следва да се поеме сери-
озна политическа отговорност, се снишава до ролята на обикно-
вен наблюдател на събитията и не се опитва да се намеси. Па-
сивността му дава възможност да бъде „чист” и в бъдеще да кри-
тикува постъпките на други държавници, но на практика без-
действието не помага с нищо на страната му. За един политик с 
претенциите на държавник на високо равнище, подобно поведе-
ние е недостойно. 

Параграф 2  засяга отношението на Н. Мушанов към поли-
тиката на либералите в годините на Първата световна война. В 
областта на външната политика позициите на последователния 
демократ са ясни и открити. Пристрастията му са повече към 
Русия, а оттам и към нейните съюзници от Съглашението – Ан-
глия и Франция. Това не е резултат от сляпо русофилство, а дан 
на трезва оценка на международната обстановка: ресурсите на 
Петербург и Лондон са толкова големи, че няма начин те да за-
губят една глобална война. Реализмът на посоченото проличава 
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брак. В този период се формират идейните му принципи. За него 
Търновската конституция се превръща в „светая светих“ и той 
приема нейните постулати като свое идейно кредо, което отстоя-
ва от началото до края на политическата си кариера. 

Параграф 4 проследява работата на Никола Мушанов като 
министър на просветата, а от 1910 г. - на вътрешните работи в 
кабинета на Ал. Малинов. Дейността му е разнообразна и много 
успешна. Най-напред успява да издейства възстановяването на 
автономията на Софийския университет, а по-късно прокарва 
нов цялостен Закон за народното просвещение. Той разделя про-
гимназията от гимназията и поставя основите на безплатното 
прогимназиално образование, с което доближава българския 
стандарт до този в напредналите европейски страни. Разбира се, 
заслугите за закона не са изцяло негови, но той, в качеството си 
на просветен министър, ръководи започнатото. Мушановият 
закон е високо оценен не само от съвременниците, но и зад гра-
ница. Положителна оценка му дават дори видни френски дър-
жавници, което е висока атестация. За качествата на закона го-
вори и обстоятелството, че той се задържа с малки промени поч-
ти четири десетилетия. 

Друго голямо постижение на посочения държавник е учре-
дяването на Българската опера като институция, за което той 
получава прозвището „баща на операта”. 

Работата на Мушанов като вътрешен министър не е толко-
ва аплодирана, както предходната, но самото му издигане на 
този пост показва доверието, с което се ползва пред Малинов и 
издигането на престижа му в партията и сред обществеността. 

В областта на външната политика Н. Мушанов ратува за 
пълната независимост на България, която се осъществява по 
времето, когато той е министър. Въпреки това може да се каже, 
че участието му в посоченото събитие е повече статистко. Като 
член на кабинета е уведомен за предстоящите ходове и ги одоб-
рява напълно, но не се стреми да се изявява активно. Една от 
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Мушанов се примирява само временно - до пролетта на 1924 г., 
когато е сред хората, които възстановяват Демократическата 
партия като самостоятелна политическа формация. Отделянето 
от Сговора, където остава А. Ляпчев, го издига в партията до 
първи подпредседател. 

През втората половина на 20-те години Мушанов продъл-
жава да има отрицателно отношение към левите сили, но не при-
ема някои от драконовските мерки против тях, предприети от 
сговористите. Критиките му против управляващите в народното 
събрание не винаги са принципни и последователни, но в много 
случаи са точни и ефикасни. В чисто житейски план това е вре-
мето, в което опитният политик забогатява много, използвайки 
връзките си от предходните години. Същевременно стопанската 
дейност не му пречи да бъде много активен парламентарист. 

Четвърта глава се състои само от един параграф поради 
обстоятелството, че периодът от дейността на Никола Мушанов, 
който е проследен там, трудно би могъл да бъде разделен. Това е 
времето на управлението на Народния блок, създаден от Демок-
ратическата партия, съвместно с Радикалната, БЗНС-Врабча 1 и 
националлибералите. В неговото правителство вече видният де-
мократ първо е министър на вътрешните работи, а след няколко 
месеца става министър-председател и ръководител на външната 
политика. От този момент нататък Мушанов изоставя личната си 
стопанска дейност и се посвещава изцяло на държавните дела. 
Това е времето на неговия политически апогей. 

Възглавяваното от Н. Мушанов Блоково правителство, за-
пазва непокътнат приетия от деветоюнците Закон за защита на 
държавата, въпреки че на практика не го прилага. Това не озна-
чава, че действията срещу Работническата партия, на която Му-
шанов с основание гледа като на прикритие на забранената през 
1924 г. БКП т. с., не са активни. Министър-председателят не раз-
решава управлението на столичната община да попадне в нейни-
те ръце, въпреки законно проведените избори и прави всичко 
възможно да изгони депутатите и от народното събрание. Не 
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допуска и жертвите на Лайпцигския процес в България. Съ-
щевременно се опитва да запази обществения баланс и устоява 
на натиска на десните сили, в лицето на проф. Ал. Цанков, да 
забрани съществуването на посочената партия. Благодарение на 
това БРП остава да съществува до края на блоковото управле-
ние. 

Във външната политика новият първи дипломат не крие 
отрицателното си отношение към СССР. Това е причината, по-
ради която възглавяваното от него правителство не възстановява  
нормалните дипломатически отношения с тази държава. Съ-
щевременно, макар и противник на диктаторските методи на 
управление, Мушанов е принуден да заеме позитивна позиция 
към хитлеристка  Германия и фашистка Италия. В този случай 
съображенията му са продиктувани не от някакви  симпатии към 
възгледите на Хитлер или Мусолини, колкото от провежданата 
от тях ревизионистична политика спрямо наложеното от Съгла-
шенските сили следвоенно статукво в Европа, от което страда 
България. Като определен принос в тази глава може да бъде по-
сочено изключително детайлното разглеждане на срещите на 
Никола Мушанов с А. Хитлер и Б. Мусолини през пролетта на 
1934 г. При все това, до края на блоковото управление опитният 
политик се придържа повече към линията на „мирната ревизия“ 
спрямо Ньойския диктат. 

Въпреки следвания курс на лоялност към съглашенските 
сили, Н. Мушанов отказва по категоричен начин да присъедини 
страната си към Балканския пакт от февруари 1934 г., който е 
изцяло насочен против българските национални интереси. В 
тяхна защита са и редица други негови действия през периода, 
включително в икономически план. Министър-председателят 
полага много усилия да уреди финансовите проблеми на Бълга-
рия, произтичащи от нейните задължения по отношение на раз-
личните външни заеми и репарационни вноски. Донякъде успя-
ва, независимо че заслугата не е само негова. 
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учи в гимназиите на три различни града му позволява да разши-
ри хоризонта си. Още като ученик проявява организаторски ка-
чества, които много му помагат в бъдещата политическа дей-
ност. 

Следването във Франция е самостоятелен етап от живота на 
младия Мушанов. Провинциалното възпитание и вродената 
скромност не му позволяват да се потопи в сладкия живот, който 
предлагат дори провинциалните френски центрове. По-скоро е 
обратното. Амбициозен, но не нагъл, той попива най-доброто от 
една от най-напредналите в културно отношение страни в Евро-
па. Тук получава не само изключително добро образование, но и 
усвоява принципите на демокрацията, залегнали в реализацията 
на прогресивното държавно устройство. 

Параграф 2 се спира подробно върху първите години от 
политическата кариера на Н. Мушанов, когато той има добрата 
възможност да контактува с изявения демократ Ив. Белинов и с 
големия държавник П. Каравелов, от които не само „учи занаят”, 
но и усвоява основни демократични принципи. Тук следва да 
отчетем и високите морални устои на бъдещия политик, който 
не се плаши да се противопостави на силните на деня, когато е 
убеден, че защитава справедлива кауза. 

Параграф 3 представя времето, когато демократите са в 
опозиция, но Мушанов е избран в ръководството на партията. 
Наистина, това става благодарение на стечението на няколко 
неблагоприятни за организацията, но щастливи за самия него 
обстоятелства - смъртта на Каравелов, окончателното отцепване 
на „младите демократи” и пр. Въпреки това не можем да пре-
небрегнем личните качества на младия политик, който в края на 
периода се утвърждава като един от партийните лидери. Начало-
то на политическата му кариера не предвещава бурно развитие, 
но той не отказва обществена работа и често проявява полити-
ческа смелост, което се цени високо по онова време. Още се учи, 
но той го прави по-бързо от останалите. За налагането му като 
лидер помагат също успешната адвокатска кариера и добрият 
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българската историческа наука концепции, а допълненията и 
корекциите са направени върху основата на новоизвлечена изво-
рова информация, или нов прочит на съществуваща такава. 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, 
шест глави с общо 16 параграфа, заключение, справка за използ-
ваните извори и изследвания, и приложения. 

В Увода са изложени накратко причините за написването 
на труда, основната цел и поставените задачи. Обоснована е ак-
туалността на темата и са изяснени хронологичните граници. 
Направен е широк преглед на състоянието на изворовата база и 
наличните изследвания по темата. Посочени са и по-важните 
масиви с извори, използвани за написването на дисертацията. 

Първа глава представя началната политическа дейност на 
Никола Мушанов. Тя е най-голяма не само по обем, но и по от-
ношение на хронологическия обхват. Разделена е на пет пара-
графа, които разкриват различна проблематика. 

Параграф 1 е посветен на семейната среда, образованието 
и юридическата кариера на Мушанов, т. е. факторите, които 
влияят върху изграждането на неговата личност. Основата е пос-
тавена върху следването му в Екс ан Прованс, Франция и първи-
те години след завръщането му, в които работи като съдебен 
магистрат, но не са подминати някои дребни детайли от личния 
му живот, като женитбата, раждането и нелепата смърт на един-
ственото му дете, и пр. 

Факторите, които определят Н. Мушанов като водеща ис-
торическа личност и държавник, са няколко. Той израства в ма-
лък град с патриархален бит и богато историческо минало, в 
обикновена за времето семейна среда. Това до голяма степен 
определя морала на видния демократ през целия му живот. Баща 
му обаче е един от най-модерните хора в Дряново, което дава 
определен отпечатък за неговото израстване като личност и 
идейно оформяне. 

Образованието, което получава бъдещият държавен мъж, 
също дава съществен дял в израстването му. Обстоятелството, че 
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Управлението на Народния блок през 1931-1934 г. е беля-
зано с много кризи. Една от причините за тях са вътрешните 
борби за повече власт, инициирани главно от БЗНС Врабча 1. В 
спомените си министър-председателят оценява високо дейността 
си, свързана с „удържането” на коалиционните партньори поне 
до пролетта на 1934 г. Негови заслуги са и няколко лични ини-
циативи за осъществяване на мерки за подобряване на икономи-
ческото положение, както и действия за запазването на граждан-
ския мир. Един от приносите на настоящия труд е по-детайлното 
им разглеждане. 

Опозиционната дейност на Никола Мушанов в периода май 
1934 - август 1944 г. е предмет на Пета глава. Тя е разделена в 
два параграфа. Първият от тях е посветен на отношението му 
към Деветнадесетомайския преврат и последвалото  установява-
не на авторитарен режим. 

Падането на Блоковото правителство от власт на 19 май 
1934 г. ясно демонстрира безсилието на демократите срещу си-
ловите методи. Въпреки възможностите за активно противо-
действие, Н. Мушанов проявява голяма слабост и страх. Катего-
рично се отказва да действа активно и доброволно предоставя на 
Борис ІІІ и превратаджиите инициативата. Разкриването на лич-
ните му поведение и мотиви за тази дейност, както и на подроб-
ности от разговорите с Борис ІІІ, К. Георгиев и Д. Велчев е един 
от приносите в дисертацията. 

В периода на установяването на авторитарния режим бив-
шият премиер, въпреки наложената от звенарите забрана на по-
литическите партии, продължава полулегално обществената си 
дейност, като разчита за възстановяването на буржоазната де-
мокрация единствено на царя. Последното е израз на политичес-
ка немощ. 

До март 1938 г., когато умира Ал. Малинов, Мушанов се 
придържа към следваната от него линия - лоялност към монарха, 
без да се крие неодобрението от наложения режим и засилването 
на позициите на царя в политическия живот. Главното му усилие 
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във вътрешнополитически план е възстановяването на парла-
ментарните порядки, регламентирани от Търновската конститу-
ция. Тази линия последователният демократ продължава да 
следва и след като застава начело на Демократическата партия. 
Поради забраните, дейността му е анемична и няма сериозен 
успех, като изключим обстоятелството, че става депутат в Два-
десет и четвъртото обикновено народно събрание и участва ак-
тивно в работата му. 

Параграф 2 е посветен на политическата опозиция на Н. 
Мушанов по време на Втората световна война. Въпреки проме-
ните в Европа след 1933 г., във външнополитически план той 
остава на старите си позиции. Следи с напрегнато внимание раз-
витието на събитията, но подкрепя мира и демокрацията. Пред 
задаващата се нова световна война се изявява като решителен 
привърженик на позицията за неутралитет. Отстоява я като де-
путат в Двадесет и петото обикновено народно събрание. Това е 
много активна гражданска позиция, която малцина си позволя-
ват. Прави впечатление напр. особено бурната му реакция про-
тив присъединяването на България към Тристранния пакт през 
март 1941 г. и обявяването на войната на САЩ и Англия през 
декември с. г. Критикува открито и политиката на управляващи-
те спрямо еврейското население. Всичко това му донася сериоз-
ни неприятности, включително едномесечен арест, но поради 
липсата на опозиционна политическа преса, повечето от дейст-
вията му остават напълно неизвестни за широката общественост. 
Те не са били предмет на сериозно изследване и от съвременните 
историци, като изключим някои откъслечни сведения в моно-
графията на И. Димитров за буржоазната опозиция през Втората 
световна война. В това отношение подробното им разкриване и 
анализ е един от приносите на дисертационния труд. 

Независимо от отрицателното си отношение към болше-
визма и режима в СССР, когато става очевидно, че Третият райх 
губи войната, Мушанов се обявява категорично за рязък завой 
във външната политика. Идеята му е да се избегне новата нацио-
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хивохранилища: Централният държавен архив, Българският ис-
торически архив към Националната библиотека “Св. св. Кирил и 
Методий” и Архивът на Българската академия на науките. 

Изключително ценен извор за политическите възгледи на 
посочения политик са стенографските дневници на народното 
събрание. През по-голямата част от съзнателния си живот той е 
участник в изборите и почти винаги става депутат. Речите и из-
казванията му в общо единадесет народни представителства са 
много и напълно достатъчни да бъдат ясен показател за полити-
ческите му принципи и виждания общо и по редица конкретни 
въпроси. 

Както винаги, при написването на подобен труд е отделено 
много внимание на публикуваната мемоарна литература. Изпол-
звани са спомените на Ал. Малинов, Гр. Чешмеджиев, Д. Каза-
сов, д-р В. Радославов, П. Пешев, д-р Ст. Данев, Т. Влайков, Ст. 
Костурков и други общественици. Някои от тях са политически 
привърженици, а други - противници на Мушанов, но всички 
дават висока оценка на качествата му като политик и държавник. 

Следва специално да отбележим мястото, което е отдадено 
на периодичния печат, особено на печатните органи на самата 
Демократическа партия. Сред тях основни по отношение на Н. 
Мушанов са вестник „Пряпорец“, в който откриваме статии на 
самия политик и вестник „Знаме“, който излиза през втората 
половина на политическата му кариера, и също съдържа негови 
публикации. В случая пресата представлява изключително ва-
жен извор, понеже дава разширена и донякъде вярна информа-
ция за събитията, коригирайки някои изкривени представи в ме-
моарните съчинения. 

Вече подчертахме, че изборът на темата се определя и от 
посочения по-горе неголям изследователски интерес към изло-
жената проблематика. По тази причина съм се старал навсякъде 
в контекста на работата да подчертая мястото и ролята на Нико-
ла Мушанов във вътрешнополитическия живот на България. В 
отделните глави и параграфи са използвани вече утвърдени в 
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Както беше отбелязано по-горе, политическата и държав-
ническа дейност на Н. Мушанов до настоящия момент е предмет 
на изследване в трудовете едва на няколко историци и то мимо-
ходом. През 1922 г.  са публикувани две монографии на съпар-
тиеца му д-р Ал. Гиргинов, които са посветени на периода до 
войните, с акцент върху управлението на демократите през 1908-
1911 г. Оттам до 80-те години на ХХ век Мушанов е почти на-
пълно забравен, като изключим няколко страници в две моно-
графии на Д. Петрова, посветени на БЗНС. През 1987 г. излиза 
от печат монографията на Д. Саздов за Демократическата пар-
тия, но и там на посочения демократ са посветени немного стра-
ници. 

Демократизацията на българското общество след 1989 г. не 
повлиява съществено върху интереса към водещия демократ. 
През 1992 г. М. Куманов и Е. Нончева публикуват малка част от 
спомените на Никола Мушанов, но направеното стига дотук. 
Следва нов период на забрава, в който Мушанов фигурира само 
с по-няколко реда в издадените през 90-те години исторически 
справочници и в няколко статии на Р. Стоянова.  През 2003 г. е 
публикувана и монография на същата авторка за политическата 
дейност на демократите през 1924-1934 г. Там е засегната преди 
всичко политиката на Мушанов на власт, но не и цялостните му 
възгледи и дейност. 

Настоящият дисертационен труд се стреми да запълни по-
сочената празнота в историческата литература, което е неговата 
основна цел. Вниманието ми към тази проблематика беше про-
диктувано от неголемия изследователски интерес и значително-
то количество първичен изворов материал. Дисертацията е напи-
сана върху основата на богат и разнообразен документален ма-
териал. Най-напред са използвани документите, които ни оставя 
самият Никола Мушанов, оцелели по някакво чудо в превратни-
те времена, в които живее в последните години на своя живот. 
Това далеч не е всичко. Успоредно е прегледано и анализирано 
огромно количество непубликуван материал от централните ар-
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нална катастрофа, но същевременно да не се допуска установя-
ването на комунистическа власт в страната. Желанието България 
да остане в обсега на западните демокрации, което, според него, 
би позволило в следвоенния период да се възстанови парламен-
тарният ред, е видимо, въпреки че силите му да го реализира, са 
съвсем недостатъчни.  Това е главната причина, поради която 
той преодолява личното си самолюбие и влиза като миникстър 
без портфейл в правителството на К. Муравиев. Последното е 
израз на политическа недалновидност и сериозна грешка, която 
преобръща по-нататъшния му живот. По подобие на Ат. Буров и 
Д. Гичев, Н. Мушанов  надценява своя политически капитал от 
близкото минало, надявайки се чрез него да привлече внимание-
то на западните демокрации за откъсването на България от хит-
леристката ос и същевременно недопускането и в сферата на 
съветското влияние. Развоят на последвалите събития показва, 
че подобна саможертва не донася очакваните резултати. Бълга-
рия става една от източните европейски страни, които са пожер-
твани, в буквалния смисъл  на думата, от Лондон и Вашингтон. 
Причината за това се крие във факта, че когато те се освобожда-
ват от своята зависимост от Германия, войната все още не е 
приключила. Никола Мушанов не осъзнава навреме това и пред-
приема стъпка, която малко по-късно се оказва фатална за самия 
него. 

Шеста глава е най-кратка. Тя очертава в най-общ план за-
леза на живота на вече известния политик. Заради участието си в 
Муравието правителство той заплаща с кратковременен затвор. 
Скоро след излизането си на свобода започва борба срещу нала-
гането на комунистически режим в страната, но отново е репре-
сиран. Първоначално е спрян вестникът му, а самият той не е 
допуснат до депутатско място във Великото народно събрание. 
Пренебрегнат е и изготвения с активното му участие проект за 
нова конституция. После следва забрана на партията и накрая - 
арест, изселване извън столицата, конфискация на партийното и 
личното имущество, принудителен труд, въпреки напредналата 
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му възраст, и пр. Жизненият му път също завършва при недобре 
неизяснени обстоятелства. 

Определен принос на дисертационния труд е, че в контекс-
та на всички глави, заедно с политическата и държавническа 
дейност, са разгледани в най-общ план личният живот и профе-
сионалните неполитически изяви на политика държавник. Така 
образът му е представен в далеч по-пълна светлина. 

Юридическата кариера на бъдещия известен държавник за-
почва рано и продължава успешно поне до началото на 30-те 
години на ХХ век. Чрез нея той натрупва значително състояние, 
което му помага да бъде един от малкото некорумпирани бъл-
гарски политици на своето време. Личното богатство му позво-
лява дори да се откаже от полагащата му се държавна пенсия, 
което не е често срещано явление в тогавашния обществен жи-
вот. 

Личният живот на Н. Мушанов може да бъде определен ка-
то успешен, с изключение на трагедията, при която умира един-
ственият му син. Тя дава отпечатък върху целия му живот и до 
известна степен отключва човешките му добродетели. Прекара-
ните в арестите и затвора години не го озлобяват към света. Нат-
рупал известно състояние чрез собствен труд, успелият адвокат 
и политик няма преки наследници и затова подарява немалка 
част от имуществото си за благотворителни цели. Той напр. дава 
бащината си къща в Дряново за училище и внася за оборудване-
то му 500000 лева. Това не става известно на широката общест-
веност и не е оценено по достойнство от властите след 9 септем-
ври 1944 г., които буквално заграбват малкото му останали имо-
ти. Затова разкриването на дарителската дейност е един от при-
носите на дисертацията, въпреки че не е свързано пряко с поли-
тическата и държавническата дейност на Мушанов. 

В края на живота си Н. Мушанов, вече интерниран, започва 
да пише мемоари. Въпреки че същите не са публикувани изцяло, 
може да се каже, че стилът му е понятен за широката публика. 
Почеркът му е четлив. Почти липсват философски отклонения, а 
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Дейността на Мушанов като министър на външните работи 
също е предмет на изследване. В качеството си на пръв дипло-
мат и министър-председател той прави всичко възможно за ре-
визирането на Ньойския мирен договор в посока намаляване на 
репарационните вноски и премахване на военните ограничения. 
Поради съпротивата на всички съседни държави, е постигнат 
сериозен успех единствено по първия проблем. 

Като един от ръководните дейци на Демократическата пар-
тия, Н. Мушанов подпомага своите политически учители и пред-
шественици в укрепването на организационния и живот. Не ви-
наги постига успех, но в интерес на историческата истина следва 
да посочим, че няма персонална вина за някои негативи. 

Предвид дългогодишната работа на Мушанов като парла-
ментарист, в дисертационния труд е отделено много място на 
тази му дейност. Изявите му в пленарната зала са проследени 
детайлно, а речите и идеите в тях – анализирани. За разлика от 
немалко български политически дейци, които еволюират отляво 
надясно и в обратна посока, Мушанов през целия си съзнателен 
живот като общественик и политик се стреми да бъде верен на 
принципите на Демократическата партия, които се основават на 
парламентарна уредба на страната и защитата на гражданските 
свободи, залегнали в Търновската конституция. В това отноше-
ние той, както другите лидери на партията - П. Каравелов и Ал. 
Малинов, е твърде разпознаваем за своите политически прияте-
ли и за опонентите си. 

Отстояването на идейните принципи на партията в опре-
делени периоди от общественополитическия живот /управле-
нието на БЗНС през 1919-1923 г., Сговористкият режим от 1923-
1926 г., авторитарният след 1934 г. и особено Отечественофрон-
товското управление след 1944 г./ костват на Н. Мушанов много 
сили и енергия, но той стоически не се отказва от тях дори кога-
то влиза в затвора. В това отношение обществената дейност на 
изтъкнатия деец на демократите може да служи като образец за 
подражание на политическо поведение. 
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гражданските свободи. Налице е и една умереност във външната 
политика, нехарактерна за други държавни и партийни ръково-
дители. Разбира се, както при всички останали политици, не 
липсват грешки и недостатъци. Затова целта и основната зада-
ча на предложеното изследване е да се стигне до една по-вярна и 
най-вече цялостна картина на политическия облик на Никола 
Мушанов, да се определи неговото място в обществения живот, 
приносите му за развитието на страната, факторите, които влия-
ят върху поведението му, както и слабостите, които допуска. 

Хронологическите граници на дисертацията са лесно обоз-
рими. Те следват живота и политическата кариера на държавника 
демократ с акцент върху моментите, в които оказва най-голямо 
влияние върху държавния и обществен живот. 

Основа на настоящия труд е политическата и държавни-
ческа дейност на Мушанов. Отделните глави обхващат времето 
от младежките години и стигат до края на държавническата и 
политическата му дейност, с акцент върху следните главни мо-
менти. Проследена е работата като титуляр на различните ми-
нистерства, които оглавява. Особено място в тази насока е отде-
лено на дейността като министър на народната просвета (1908-
1910 г.), в което си качество той прокарва нов цялостен Закон за 
народното просвещение. Подчертано е, че от този момент ната-
тък каквито и други министерски постове да заема, приоритетни 
за Мушанов остават проблемите на образованието, въпреки че за 
това няма специална подготовка. 

Сериозно място в дисертацията е отделено и на някои въп-
роси, които опитният политик се опитва да постави като минис-
тър на вътрешните работи. Обърнато е по-специално внимание 
на замислената административна реформа, с която да се внесат 
някои подобрения в областта на административното деление на 
страната, съобразно с нарастналите нужди от началото на ХХ 
столетие. Тук следва да отбележим, че поради изникнали други 
събития, Н. Мушанов не успява да реализира плановете си в тази 
насока. 
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написаното се чете лесно. Личното му мнение за личности и съ-
бития присъства непрекъснато. То е предадено чрез дисертаци-
онния труд, което е един от неговите приноси. 

В по-голямата си част Заключението не повтаря изводите, 
направени в края на всяка от шестте глави. Тук е представена 
цялостна оценка на личността на българския държавник. Напра-
вен е сериозен опит да бъде намерено мястото му в политическа-
та конюнктура през времето, когато е на власт, или се включва 
активно в обществения живот в опозиция. Очертани са и отдел-
ните периоди в неговото развитие. 

Последните страници на дисертационния труд представля-
ват подробна библиографска справка на използвания научен 
апарат - извори и исторически публикации. Приложени са и ня-
колко снимки на Мушанов от различни години. 

Основни приноси: Предлаганият дисертационен труд е 
първи опит в българската историография за цялостно подробно 
проследяване на живота и дейността на Никола Мушанов. В ис-
торическо обръщение са привлечени много нови факти. Напра-
вени са редица заключения и са поправени няколко грешки и 
неточни тези на други автори. Някои конкретни постижения са 
посочени по-горе, а други по-малки са изложени в текста на ди-
сертацията. Направеното дотук съдейства за по-пълното разкри-
ване на част от проблемите на българската история в периодите, 
когато Н. Мушанов е много активен политически. 

Както всяко друго и предложеното изследване не може да 
претендира за пълна точност и изчерпателност, независимо че 
обхваща цялостната биография на известния политик. Целта на 
автора е да постави основите на едно сериозно проучване на 
личността и делото на дългогодишния политически и държавен 
деец, което да привлече вниманието на други изследвачи и съ-
действа за по-пълно разкриване на някои празноти в българската 
история. 

Като цяло личността на политика и държавника Никола 
Мушанов следва да бъде оценена с положителен знак. Последо-
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вателен демократ по убеждения, социално ориентиран гражда-
нин, горещ патриот и умерен политик, той заслужава високо 
признание, което до настоящия момент не е получил. Оставам с 
надеждата, че след публикуването на този труд това ще се случи. 
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Държавниците в новата и съвременната българска история 
от много години представляват сериозен интерес за изследвачи-
те. Животът и дейността на повечето от тях вече е проучена в 
детайли. Все още обаче има личности, на които не е обърнато 
достатъчно внимание, или оценките за тях са противоречиви. 
Един от тези политици е Никола Мушанов. Той е от по-младата 
генерация български държавни дейци, които се включват в об-
ществения живот едва в края на ХІХ и началото на ХХ век. Ро-
ден е през 1872 г. В град Дряново, Търновски окръг. Получава 
юридическо образование във Франция. След завръщането си в 
България работи няколко години като съдебен магистрат, но 
скоро се отказва, отвратен от натиска, който изпълнителната 
власт оказва върху съдебната система. Става адвокат и се 
включва в политическия живот. Влиза в Демократическата пар-
тия, където израства бързо в партийната йерархия. През 1902 г. е 
избран за първи път за народен представител, а през 1908 г. вече 
е министър. Оттам нататък започва да влияе активно върху бъл-
гарския държавен и обществен живот. Мушанов е министър в 
седем различни кабинета и депутат с над 30 години стаж, като в 
повечето случаи е избиран когато е в опозиция. Върхът на поли-
тическата му кариера е министър-председателският пост, който 
заема в периода 1931-1934 г. След смъртта на Ал. Малинов през 
1938 г. заема неговото място на водач на демократите и остава 
такъв до за-браната на партията през 1947 г. Малко след това е 
интерниран в Търново, където умира през 1951 г. на разпит в 
милицията, при неизяснени обстоятелства. 

До настоящия момент дългата обществена кариера на Н. 
Мушанов не е била обект на самостоятелно проучване в истори-
ческата наука. В малко-то изследвания, където е засегната дей-
ността му, същата, почти без изключения, е представена в под-
чертано негативна светлина. Това не е правилно, защото в не-
малко случаи политиката, която провежда този държавник, както 
и отстояваните от него идеи в опозиция, защитават демократич-
ните порядки в обществото, конституционния ред, законността и 
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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита от 
разширено заседание на катедра „История и археология” към 
Факултета по хуманитарни науки при Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски” 
 
 
 
 
 
 

Дисертационният труд се състои от увод, шест глави с 
общо 16 параграфа, заключение, справка за използваните извори 
и изследвания, и приложения. Съдържа общо 441 страници фор-
мат А4. 
 
 
 
 
 
Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 
27.април 2018 г. от 14.00.. часа в зала 309, корпус 1 (ректорат) на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”,   
гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115. 
 
 
 
 
 
Материалите по процедурата са на разположение на интересу-
ващите 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 301. 
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