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Историята на войните за национално обединение е една от най-атрактивните 

изследователски теми за съвременните историци, защото предлага материал за размисъл, 

както за историческото развитие на българската нация в десетилетията след 

Освобождението, така и за влиянието на войните и резултатите от тях върху българското 

общество и политика в последвалия вече близо век. Вероятно няма по-знаков период в 

българската история от тези шест години (между 1912 и 1918 г.), когато нацията прежи-

вява мъчителния преход от въодушевлението, с което е впрегната националната енергия в 

името на реализирането на националните цели към всеобщото разочарование и униние, в 

следствие от краха на вековната мечта за обединение на всички българи в границите на 

Отечеството. Това е период, маркиращ границата между надеждите и разочарованието, 

според сполучливия израз на един популярен историк, изпълнен със събития на върховен 

героизъм, на безброй примери за отдаденост в името на България, но в крайна сметка 

оказал се с крайно негативни последици за българското общество.  

В този смисъл Балканските войни и участието на България в Първата световна 

война са неразривно свързани, не само поради общото им влияние върху историческата 

съдба на българския народ, но най-вече, поради екзистенциалната връзка, заложена в 

причинно-следствения механизъм на вземането на политически решения. За да разберем 

влиянието на войните върху българската история неизбежно трябва да се върнем поне 

едно десетилетие назад, за да изследваме генезиса на събитията.  

Промените в геополитическата ситуация в световен мащаб, изоставянето на 

практиката на „европейския концерт“ и преминаването към блоково противопоставяне, 

оказва своето решаващо влияние и върху балканския регион. В началото на ХХ век се 

случват няколко знакови събития, които вторично (след източните кризи през 70-те, 80-те 

и 90-те години на предходното столетие) превръщат Балканите в „барутно буре“ – 

невралгична зона за европейското равновесие, което е целенасочено разрушавано и от 

Великите сили, и от балканските държави чрез демонстрирания стремеж за политическо, 

геополитическо, икономическо, културно и др. влияние, в опита за преразпределение на 

османското наследство, с надпреварата за привличането на съюзници.  

В първото десетилетие на ХХ век две международни кризи приковават вниманието 

– опитът за разплитане на „македонския възел“ през 1902 – 1903 г. и кризата от 1908 – 



1909 г., предизвикана от Младотурската революция, обявяване на независимостта на 

България и анексията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария.  

Следващото десетилетие започва не по-малко напрегнато – с итало-турската война 

и албанските размирици от 1911 г., които отново поставят „османското наследство“ в 

центъра на международните отношения. В тази поредица от ключови събития по пътя към 

Голямата война, известни като предвоенни кризи, Балканските войни заемат своето важно 

място. Те могат да се разглеждат, разбира се извън гледната точка на българоцентризма, 

често присъстващ в българската историография при интерпретацията на историческите 

събития, като своеобразен сблъсък между Великите сили за влияние на Балканите. Ако 

обаче се доверим единствено на тази интерпретация, бихме определили балканските 

държави като жертва, обект на международните отношения в назряващия конфликт между 

Централния съюз и Антантата. Това обаче би била повърхностна интерпретация, защото в 

столиците на балканските държави кроят собствени планове за разпределение на 

османското наследство и определено играят активно на полето на международните 

отношения.  

В София, в Белград, в Атина и в Цетине имат ясна визия за националните цели, но 

противоречия за пътя, по който те трябва да бъдат постигнати. Без съмнение войната се 

разглежда като най-радикалния подход, но същевременно и най-опасния, именно защото 

радикализмът предполага постигането на „всичко или нищо“. Разиграването на картите 

започва през есента на 1912 г. и фактически предизвиква поредната източна криза, която е 

и поредната предвоенна (с оглед на Първата световна война) криза. В столиците на 

Великите сили наблюдават с интерес, но не и безучастно хода на събитията, 

разпределението и преразпределението на османското наследство и промяната в 

конфигурацията на силите на полуострова в следващите месеци. В крайна сметка оценката 

е, че България губи от резултатите от Балканските войни, като преживява своята първа 

национална катастрофа.  

Този термин започва да се използва още от съвременниците и отразява краха на 

националните очаквания и настроенията, които са доминиращи в българското общество – 

естествено е да се потърсят отговорни за този крах, а конституцията и парламентарната 

практика дават такава възможност. Създаването на парламентарна анкетна комисия за 



търсене на политическа отговорност съвпада с период, в който България трябва да 

преодолее последиците от отминалите войни, а събитията от лятото на 1914 г. поставят 

политическия елит пред нови предизвикателства.  

Намесата в Първата световна война през есента на 1915 г. на страната на 

Централните сили предопределя историческото развитие на българската държава и 

общество за дълъг период; поставя своя отпечатък и днес. Именно това е едно от 

основанията темата на дисертационния труд да бъде определена като актуална: декадата 

започваща от 1912 г. поставя границата между два ясно разграничими периода в 

българската история, които са такива между другото и в световната история. Изследването 

на историческите факти, процеси и явления от това време и в бъдеще ще поставят 

изследователите пред много предизвикателства – на първо място, как обективно, 

доколкото е възможно, да интерпретират събитията. 

Когато се изследва работата на парламентарната анкетна комисия и след това на 

държавния съд, търсещи политическа и съответно, съдебна отговорност за националната 

катастрофа, не трябва да се пропускат условията, в които тези две институции работят или 

временно замразяват (за комисията) работата си. Те са обективно предопределени от 

взетите политически решения и са в пряка връзка с политическата ситуация в страната. От 

тази гледна точка дисертационният труд не е свързан единствено с изследването на 

подготовката и провеждането на Балканските войни, а обхваща историята на по-

продължителен исторически период, включващ и Първата световна война, и резултатите 

от нея, със своеобразен епилог – управлението на БЗНС и реваншизмът на земеделците, 

проявен по отношение на политическите противници. В този смисъл могат да бъдат 

формулирани основните цели на дисертацията: 

Първо, проучване на дейността на парламентарната комисия и на държавния съд в 

търсене на политическа и съдебна отговорност за националната катастрофа, с акцент 

върху дейността на анкетната комисия, за която има авторитетни изследвания, но тяхната 

цел не е да създадат цялостна рамка на политическите условия, в които комисията 

действа; 

Втората цел е проследяването на визията на тогавашния политически елит за 

политическите и военни грешки и пропуски, довели до краха на националния идеал през 



1913 г. и как те се оценяват в съвременната българска историография. Въпреки че 

понятието грешка в политиката съдържа субективната оценка на поредица действия или 

бездействие, довели до отрицателни резултати, то се използва както от разследващите 

органи (анкетната комисия и държавния съд), така и от българските историци. 

Третата цел е създаването на пълна картина (доколкото това е възможно в едно 

изследване) за подготовката, хода и резултатите от Балканските войни, които, въпреки 

многобройните исторически изследвания, продължават да са актуални с възможностите за 

авторови интерпретации на отделни факти и събития, особено в контекста на различен 

проблемен подход при изследването им. 

Задачите, стоящи пред автора на дисертационния труд, са следните: 

 Проследяване на процеса на свикване и на дейност на парламентарната анкетна 

комисия в контекста на историческите условия след края на Междусъюзническата 

война; 

 Изследване на подготовката и хода на Балканските войни, с акцент върху 

решенията, взети от отговорните фактори в София и довели до първата национална 

катастрофа; 

 Изследване на парламентарната практика и правната основа, върху която 

функционират анкетната комисия и държавния съд; 

 Акцент в изследването ще е отговорността – политическа и съдебна, която носят 

политиците и военните за своите действия. Характерът на тази отговорност е 

конюнктурен и е в зависимост от историческите условия, в които тя се търси (и 

намира); 

 Важна част от изследването е историографската оценка на събитията: 

подготовката, хода и резултатите от Балканските войни, работата на 

парламентарната анкетна комисия и държавния съд. Интересен е въпросът, на 

който ще се опитаме да дадем отговор в дисертацията, доколко заключенията на 

двете институции съвпадат с по-късните исторически интерпретации; 



 Своеобразен акцент на настоящото изследване ще бъде поставен и върху 

включването в обръщение на неизползвани и малко използвани исторически 

източници. 

Методите, които са използвани в дисертационни труд са проблемно-хроноло-

гическият, историческият синтез и анализ, както и интердисциплинарния подход, свързан 

с използването на правни, политологически и социологически инструменти и знания при 

интерпретацията на историческите факти и събития. 

В дисертационния труд сме използвали най-вече непубликувани и публикувани 

документи. Непубликуваните документи сме почерпили от архивните фондове на 

Централния държавен архив (ЦДА), Държавния военноисторически архив (ДВИА) и 

Българския исторически архив при Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

(БИА – НБКМ). От публикуваните документи използваме основно Доклада на 

парламентарната анкетна комисия
1
 и протоколите

2
, които са отделни приложения към 

него. От други документални сборници са използвани основно отделни документи, които 

предоставиха допълнителна информация за отделни факти и събития от Балканската и 

Междусъюзническата война
3
. Не можем да пропуснем да споменем и използваните 

стенографски дневници на ОНС
4
, които, макар и фрагментарна, дават известна 

информация за дейността на разследващите органи и за политическите реакции от нея. 

Изследванията, свързани с дейността на анкетните комисии по управлението на 

отделни кабинети, могат да се разделят на юридически и исторически, като, естествено, 

вторите се опират в анализите си на първите, и обратно. От юридическите изследвания ще 

                                                           
1
 Доклад на Парламентарната изпитателна комисия: Назначена с решението на ХVII-то Обикновено Народно 

събрание в I-та му извънредна сесия в заседание от 10.V.1914 г. за анкетиране кабинетите на Ив. Ев. Гешов и 
д-р Ст. Данев по цялото им управление, включително подготовката и водене на войната Т. 1-4. София: 1918-
1919. 
2
 Приложение към том първи от доклада на парламентарната изпитателна комисия. София: 1918; 

Приложение към том втори от доклада на парламентарната изпитателна комисия. София: 1919. 
3
 Балканската война или Руската оранжева книга (Дипломатически документи, издадени от руското външно 

министерство, докосващи се до събитията на Балканския полуостров, август 1912 – юли 1913 г.). София: 
1992; Българска военна история. Т. 2-3. Подбрани извори и документи. София: 1984-1986; Български 
конституции и конституционни проекти. София: 1990; Генов, Г. Международни актове и договори, засягащи 
България. София: 1940; Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България 1878-1925. Т. 1. 
София: 1925; Стефанова, С. Международни актове и договори (1648 – 1918). София: 1958. 
4
 Дневници (Стенографски) на ХVІІ ОНС. ІV извънредна сесия. София: 1931; Дневници (Стенографски) на XIX 

ОНС. III редовна сесия. София: 1927. 



спомена единствено тези на Д. Токушев
5
 и М. Манолова

6
, които най-често са използвани в 

настоящия дисертационен труд. Българската историческа наука едва в началото на 

настоящия век започна по-детайлно и целенасочено да изследва мястото на анкетните 

комисии в българската парламентарна практика.  

На първо място, нужно е да отбележим детайлното и аналитично изследване на Й. 

Гешева, което систематизира историческата и юридическа информация за дейността на 

изпитателните комисии, поставяйки ги в контекста на парламентарната практика и 

политическата ситуация в България след Освобождението
7
. Изследвайки дейността на 

държавните съдилища Т. Галунов също проследява ролята на анкетните комисии в 

процеса на съдебно преследване на различни политически, обществени, военни и др. лица; 

освен това монографиите за държавните съдилища и до днес остават единствените 

цялостни изследвания по тази проблематика
8
. Подходът му се характеризира с най-

пълното и аналитично представяне на правната, политическата и историческата страна от 

работата на тези институции. Поради тази причина те често са цитирани на страниците на 

настоящия дисертационен труд.  

Други автори, които трябва да откроя и чиито изследвания са използвани в 

значителна степен за написването на дисертацията са на първо място Георги Марков, 

Елена Стателова и Радослав Мишев. Първият, с основен принос за изследването на 

подготовката, хода и резултатите от Балканските войни
9
, а втората – авторът, който 

                                                           
5
 Токушев, Д. История на новобългарската държава и право 1878-1944 г. София: 2001. 

6
 Манолова, М. Парламентарното управление в България 1894-1912. София: 2000; Същата. История на 

държавата и правото. Третата българска държава 1878-1944. София: 2001. 
7
 Гешева, Й. Министерската отговорност. Парламентарните анкетни комисии по министерската отговорност 

1884-1923. София: 2003. 
8
 Галунов, Т. Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921 г.). – Военноисторически сборник, 

1997, № 3; Същият. Четвъртият държавен съд. 1913-1923 г. Велико Търново: 1999; Същият. Третият 
държавен съд: Български министри на подсъдимата скамейка. Велико Търново: 2013. 
9
 Марков, Г. Балканското решение на Източния въпрос 1911-1913. – Македонски преглед, 2002, № 4; 
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които със своя принос създават съвременната ситуация в българската историография, в 

която на балканските войни и на следствията от тях е отделено достойно място. 

Запознаването с историографията по изследвания проблем доведе автора на 

дисертацията до следните по-общи изводи: доминира интерпретацията на политическите 

взаимоотношения между балканските държави, като особено детайлно е изследван 

процесът на формиране на Балканския съюз, редица автори проследяват политиката на 

Великите сили или на конкретна Сила по отношение на създаването на съюза и 

последвалите войни, пунктоално е проследен и ходът на военните действия. Единични са 

изследванията обаче за обществения резонанс през последвалото войните десетилетие и 

неговите политически характеристики на изминалите събития. По-горе бяха откроени 

трудовете на Т. Галунов и Й. Гешева, които обаче се концентрират върху отделни аспекти 

на проблема. Липсва цялостно изследване на процеса на вземане на политически решения, 

резултатите от тях и как те се интерпретират в тогавашното българско общество. 

В първа глава: Пътят към Първата национална катастрофа са обособени три 

параграфа – 1. Формирането на Балканския съюз и политиката на Великите сили в 

Югоизточна Европа, 2. Балканската война (1912-1913 г.) и 3. 16 юни 1913 г.: 

„престъпното безумие“. Междусъюзническа война и мирните договори след нея. 

Използвайки проблемно-хронологичния подход при представянето на събитията, съм 

разгледал политиката на Великите сили в началото на ХХ век, с акцент към 

противоборството на Русия и Австро-Унгария на Балканите, формирането на Балканския 

съюз и спорните моменти, които са определяни като политически грешки, първо от 

парламентарната комисия към ХVІІ обикновено народно събрание, а впоследствие и в 

историографията. Тези грешки фактически са и причини за първата национална 

катастрофа, защото предопределят както конфликта на България с нейните бивши 

съюзници, така и намесата на Румъния, която фактически предпоставя изхода от 

междусъюзническата война.  

Изследвани са и събития, които пряко не са свързани с Балканския съюз, но 

определят българската политика, като например руско-българската конвенция от 1902 г., 

                                                                                                                                                                                           
войни 1912-1913 – ценен исторически извор. – В: 100 години от Балканските войни. Международна научна 
конференция, 11 ноември 2013 г. София: 2015. 
 



Фирмилиановия въпрос и в по-общ план, македонския въпрос като сфера на конфликт на 

интереси. Представил съм и хода на Балканската война, доколкото е необходимо текстът 

на дисертацията да има завършеност. Особен акцент се поставя на периода между 

Лондонския мирен договор от 17 май 1913 г. и 16 юни същата година, когато започва 

междусъюзническата война, особено детайлно съм изследвал политиката на Румъния през 

периода от есента на 1912 до средата на 1913 г.  

Втора глава: Парламентарната анкетна комисия в ХVІІ ОНС съдържа четири 

параграфа: 1. Първата национална катастрофа в политическата полемика и в 

българската историография: „обвинители“, „обвинени“ и „виновници“, 2. Формиране, 

състав и дейност на парламентарната анкетна комисия, 3. Разследване на 

политическите причини за Първата национална катастрофа, 4. Разследване на 

състоянието на българската армия като причина за поражението през 1913 г.  

В тази глава е представен процесът на търсене на политическа отговорност от 

кабинетите на Гешов и Данев, като на първо място е изследвана правната страна на 

въпроса – конституционно и законово регламентиране, прецеденти, основания. В първия 

параграф обаче е направен макар и общ преглед на дискусията в пресата относно 

отговорността за националната катастрофа, как тази дискусия се пренася в творчеството 

(най-вече в спомените и дневниците) на засегнатите лица и на свързаните с подготовката 

на Балканския съюз дипломати. По-голямо място е отделено на Гешов, отколкото на 

Данев, защото той е по-плодовит като автор и в следващите три години публикува 

няколко книги. Историографският обзор е представен не толкова детайлно, а по-скоро за 

да се набележат насоките в развитието на историческата наука по проблемите за 

политическите и военните грешки за катастрофата и тезите на отделни видни историци. 

От този преглед е видно, че те повтарят в основни линии заключенията на анкетната 

комисия.  

Трета глава: Четвъртият държавен съд има за цел да завърши логиката на 

изследваните проблеми, представяйки съдебното преследване, което остава незавършено, 

срещу правителствата на Гешов и Данев и свързаните с тях общественици и военни лица. 

В тази глава са обособени два параграфа: 1. България след Първата световна война и 

политиката на правителството на Александър Стамболийски за търсене на 



отговорност от виновниците за националните катастрофи и 2. Формиране, състав и 

дейност на Четвъртия държавен съд. Наличието на специална монография на Т. Галунов 

по този въпрос не предполага по-широко представяне, което е излишно и би 

представлявало само трупане на обем на дисертацията, а не това е целта й. И тук обаче 

съм се опитал в отделни детайли да има приносни моменти. 

В периода 1911 – 1912 г. българското правителство, оглавявано от водача на 

Народната партия Иван Евстратиев Гешов предприема редица активни дипломатически 

ходове, за да стане Балканският съюз факт. Имайки предвид характера на Гешов няма как 

да не си зададем въпроса, дали тази политическа линия не е начертана от Двореца, още 

повече, че през 1911 г. Велико народно събрание прави промени в Търновската 

конституция, които в най-общ план имат за цел да изолират парламента от вземането на 

решения по въпросите на външната политика. В българската историография това е 

достатъчно добре доказано, а намеренията на цар Фердинанд да увенчае успешната си 

вътрешна политика с разширяване на държавната територия не е тайна за изследователите 

и за политиците още през епохата, която изследваме. Втората причина за неприсъщата 

инициативност на Гешов е Русия, която получава своеобразен мандат от съюзниците в 

Антантата да води политиката на съюза на Балканите.  

Много страници са се изписали за промените в геополитическата конфигурация в 

Европа в началото на ХХ век е преминаване на международната дипломация от 

практиката на Европейския концерт към блоковото противопоставяне. Това е причината 

на Стария континент да ескалират редица кризи, които играят ролята на своеобразен 

лакмус за силата на влиянието на Антантата и Тройния съюз. Както по-късно се изразява 

У. Чърчил, Балканският полуостров е „мекото подкоремие“ на Европа – къде другаде 

двата военнополитически съюза могат да премерят силите си, ако не тук. Но освен това 

Балканите са и „барутен погреб“ – заплахата от сблъсък не само между „младите“ 

национални държави и Османската империя са възможен сценарий, а и между Австро-

Унгария и Русия, всяка от които преследва империалистическите си цели. Великите сили 

обаче все още не са готови да влязат в световен сблъсък; няма да са готови и няколко 

години по-късно, когато в Сараево, отново на Балканите, Гаврило Принцип убива 

австрийския ерцхерцог Франц Фердинанд. Това обаче не се оказва достатъчен довод 



конфликтът да бъде прекратен в зародиш. Подобна е ситуацията през 1912 г., когато 

проектираният като оръдие на Антантата Балкански съюз излиза извън контрола на своите 

ментори и заплашва да разруши крехкото статукво. Именно поради това руската 

дипломация „стъпва“ много внимателно в опита си да въздържи съюзниците си в региона 

от действие. Но фактите не са разчетени правилно от правителствата на полуострова и те, 

добили увереност в собствените си сили, са готови да действат за радикалното разсичане 

на „гордиевия възел“ на Източния въпрос.  

Кабинетът на Иван Евстратиев Гешов, по презумпция русофилски и създаден 

именно с цел да приближи България до Русия, се оказва инициатора и истинския двигател 

на процеса на формиране на Балканския съюз. „Сянката“ на цар Фердинанд зад неговите 

действия е добре очертана, но по конституция той е неотговорен фактор, на него не може 

да му се търси отговорност. Именно това би трябвало да направи внимателни ръководи-

телите на българската външна политика. Анализът на фактите обаче свидетелства, че те 

действат прибързано, необмислено и с голяма доза самочувствие, че във всички случаи ще 

получат подкрепата на Русия. По-късно анкетната комисия, създадена в ХVІІ ОНС за 

разследване на причините и политическата отговорност за първата национална катастрофа 

доказва именно това – въпреки индикациите, надеждите у правителството, че ще се 

задейства руско-българската конвенция от 1902 г. са налице; пренебрегва се и същността 

на противоречията на Полуострова: че най-остри са те между националните държави, а не 

на тези държави с Османската империя, която въпреки всички опити да се възроди, поема 

ролята на „колос с глинени крака“ – с голямо самочувствие на нейните управници в 

силата й и в реалната невъзможност да се справи с експанзията на „младите“ държави и с 

претенциите на Великите сили за преразпределение на нейното наследство. 

Как се изгражда Балканският съюз? На базата на двустранни договори, в които 

едната страна е винаги България, доказателство, че тя е двигател на Съюза. Обстановката 

е благоприятна – от 1911 г. се води итало-турската война, а в Албания се засилва 

националното движение срещу османската власт. Младотурската революция от 1908 г. 

реформира палиативно държавното устройство, но по-голямото й влияние е в посока на 

засиления национализъм, който по презумпция е насочен срещу националните движения. 

Тази ситуация е преценена като благоприятна и именно това е следващата причина 



балканските държави да бързат с войната – военната ангажираност и вътрешната слабост, 

ескалацията на национално-освободителните движения и благосклонността на Русия, ето 

това е комплексът от фактори, влияещ на преценките на балканските политици, в това 

число на цар Фердинанд и министър-председателя Иван Евстратиев Гешов. 

Следват набързо сключените договори със Сърбия и Гърция, както и постигането 

на договорка с Черна гора и Балканският съюз е факт. Приемайки, че той е военно-

политически блок на балканските държави и поставяйки го в контекста на между-

народните отношения в първото десетилетие на ХХ век, пред нас се изяснява картината на 

едно формирование, което е трябвало да обслужва руските интереси в Югоизточна 

Европа. Ако в края на септември и началото на октомври 1912 г. не беше избухнала 

Балканската война, Съюзът би останал в историята вероятно като руско оръдие за натиск 

срещу Дуалистичната монархия, но бързината, с която се сключва и последвалата военна 

акция ни дават основания да направим заключението, че както от Санкт Петербург са 

имали интерес да го използват за собствените си политически и военни цели, така и в 

столиците на балканските държави местните политици не се ограничават да бъдат само 

оръдие в ръцете на руската политика.  

Грешките при сключването на договорите могат да се преценят като част от 

причините за националната катастрофа: 

 На първо място, България поема основните военни ангажименти, като 

армията е съсредоточена на основния военен театър в Източна Тракия, а в 

Македония е предвиден да действа ограничен военен контингент (усилената 

7. Рилска дивизия). Това свидетелства за несъвместимо с реалната политика 

доверие към съюзниците, които не са дали ни най-малко основание за 

такова; 

 Въпреки всички твърдения на разпитваните от парламентарната анкетна 

комисия и по-късно, на някои български историци, на всички е било ясно, че 

автономна Македония не е била възможна във варианта на разпределение на 

османското наследство, който балканските държави избират. Изоставянето 

на старата политика за неделимост на Македония не само че потенциално 

изострят македонския въпрос и го поставят на нови основи, не само че не са 



в интерес на българската нация, защото местното българско население е 

оставено под управлението на агресивни национални държави с ясно 

изразена асимилационна политика, но и липсват гаранции, че ще се случи по 

начина, предвиден от договора. Фатална грешка е да се поверява на руския 

цар ролята на арбитър, при условие, че е известна явната просръбска 

насоченост на политиката на Русия (особено в предхождащото войните 

деситилетие); 

 Неразграничаването на сферите на интереси с Гърция, което е следствие от 

българската настойчивост за придобиване на Солун, със стратегически 

важното за Македония пристанище. „Солунският проблем“ създава 

потенциален вътрешен в съюза враг за България. Оттук е само една крачка 

до реализирането на сръбско-гръцко сближение на антибългарска основа. 

Кенет Кларк използва в заглавието на популярната си книга за началото на 

Първата световна война понятието „лунатици“ („сомнамбули“), определяйки 

действията на политическите лидери по време на юлската криза от 1914 г. 

Това определение в най-пълна степен подхожда и за българските политици в 

навечерието на Балканската война – обладани от някакво чувство на 

нереалистично опиянение, продиктувано от временните политически, а по-

късно и военни успехи, те губят обективната си преценка на фактите и 

възможността да ги анализират; 

 Следващата грешка е в подценяването на решимостта на Румъния да 

придобие териториални компенсации, за да запази, според изказванията на 

политическия елит в Букурещ, баланса на силите на полуострова. 

Разчитането на въздържащата роля, която Русия ще окаже на Румъния и 

основанието, че това ще се случи поради договорната обвързаност, 

вследствие на руско-българската конвенция от 1902 г. са напълно 

безпочвени – Румъния е желан съюзник и на двата военнополитически блока 

със своето местоположение, ресурси и армия и в условията на изострящи се 

междублокови отношения загубата на такъв потенциален съюзник не е 

оправдана. 



Това са базисните грешки на българските политически лидери в навечерието на 

Балканската война, които, съчетани със стеснената база, върху която се вземат 

външнополитическите решения в следствие на конституционните промени през 1911 г. 

създават неблагоприятната за България ситуация още в навечерието на военните действия. 

Но това е само първия етап на вземане на волунтаристични решения – вторият предстои, 

за да се стигне до „престъпното безумие“ от 16 юни 1913 г. 

В основите на Балканския съюз е заложено неговото разпадане. Във века на 

национализма сключването на подобен блок потенциално притежава същностната 

характеристика всеки успех да се трансформира и в негова трагедия. Придобиването на 

османското наследство със силата на оръжието е само първия етап от драмата, разиграла 

се на Балканите в следващите години – следват разпределението на това наследство, 

поглед към което отправя и неутралната до този момент Румъния.  

България се оказва на губещата страна и именно по този повод става популярен 

изразът, че в българската история това, което военните печелят с оръжие, политиците 

губят на масата на дипломацията. Дали обаче е точно така? Част от военния елит също 

носи своята отговорност за първата национална катастрофа – най-малкото с прекаления 

оптимизъм за способностите на българската армия, които заблуждават през май и юни 

1913 г. политиците, но също така за недобрата осигуреност на войската; за 16 юни, когато 

ген. Михаил Савов и кръга около него лобират за война с бившите съюзници. Ако си 

позволим да резюмираме, натрупва се критична маса от грешки, политически и военни, 

които довеждат до националната катастрофа.  

През 1913 г. България за пръв път е принудена да отстъпи част от територията си 

на своите съседи. Очертават се параметрите на една неблагоприятна за страната 

международна обстановка, чиято основна характеристика е обкръжаването – България се 

оказва между държави, всяка от които претендира или да получи част от османското 

наследство, или, в случая с Османската империя, да запази стратегическия хинтерланд на 

столицата си, включително и важната крепост и транспортен коридор, какъвто е Одрин. 

Облагодетелствана в крайна сметка се оказва Румъния, която присъединява Южна 

Добруджа, без да е активен политически фактор в разигралите се след есента на 1912 г. 

събития. Що се касае до Южна Добруджа, областта е заграбена поетапно от Румъния в 



разстояние само на няколко месеца. Първо е откъсната Силистра, а след това цяла цялата 

южнодобруджанска земя. За заграбването на Южна Добруджа Румъния работи системно и 

последователно в целия период от 1878 до 1913 г. Тя намира съюзник по добруджанските 

си амбиции в лицето на Сърбия.  

Несъмнено откриването на процедура по търсене на политическа отговорност е 

логично следствие от напрежението в обществото, от кризата в политическия елит и от 

загубата на международни позиции, които България гради десетилетия. В началото е 

вестникарската борба и пропагандната борба, в които се търсят виновност или 

оправдания, в зависимост от коя страна на барикадата се намират пишещите. Причините 

обаче не трябва да се търсят единствено в конкретните действия на отделни политици, а в 

цялостната атмосфера в българското общество и превръщането на Сан-Стефанска 

България, по израза на Иван Илчев, в свещена крава на българския национализъм. 

Вероятно причините могат да се потърсят и в българския национален характер и в тази 

екстремност на настроенията, която е отлично описана от класиците на българската 

литература и народопсихолозите.  

Цялостният дебат (политически и исторически) за виновниците за националната 

катастрофа има своята логика. Той започва на страниците на периодичния печат, 

паралелно с дебата от трибуната на Народното събрание, пренася се в мемоарната 

литература и в дневниците на участниците в събитията и преминава в историографията. 

Изпитателната комисия и държавния съд са инструменти в политиката, като там дебатът е 

заменен с разследване, позволило натрупването на голямо количество документален 

материал. Същността обаче остава непроменена – едни и същи действия са оценявани 

като грешка, едни и същи политици са обект на политически, съдебни и „исторически“ 

обвинения, като изключим фигурата на цар Фердинанд, която се „появява“ по-късно в 

политическия и историческия дебат, но остава основния „обвиняем“ за националната 

катастрофа. 

Колективна вина и отговорност не съществуват в правния свят, поради което 

парламентарната анкетна комисия пристъпва деликатно, но професионално към 

изпълнението на предвидените в Търновската конституция задължения. Самият характер 

на процедурата предвижда от страната на анкетьорите да се включат и професионални 



политици, които са запознати с механизма на вземане на решения. Като свидетели са 

привлечени политически и военни лица, експерти, хора, свързани с управлението на 

държавата.  

Дейността на анкетната комисия среща редица обективно предпоставени 

трудности. На първо място, това е несистематизираността на документалните материали, 

касаещи обекта (обектите) на анкетиране. Документите за разпръснати между различни 

институции – Министерството на външните работи и изповеданията, Министерството на 

войната, дипломатическите агенции, Щаба на армията, различните военни подразделения, 

в личните архиви на участниците в събитията и т.н. Този факт, съчетан с интереса на 

отделни хора и групи да прикрият част от истината за събитията от първото десетилетие 

на ХХ век, поставя анкетната комисия пред ребуси, с които много трудно може да се 

справи. Решението им често е в ръцете на изпълнителната власт, която има избора да даде 

или да не даде сведения на анкетиращите. Освен това анкетираните са лица с голям 

обществен авторитет, с позиции във властта и с връзки в различни сфери на обществения 

живот. Поради тази причина членовете на анкетната комисия са длъжни да подхождат 

внимателно към изпълнението на служебните си ангажименти. Необходимостта от 

съдействие от централните и регионалните власти и институции би трябвало нормативно 

да е гарантирана, но това не означава, че това съдействие е давано винаги с необходимото 

усърдие, което се изисква, за да бъде свършена работата добре и навреме. Още на 8 

септември 1914 г. Министерството на правосъдието издава окръжно, с което нарежда на 

подопечните му съдебни институции и власти да оказват нужното съдействие на 

анкетната комисия
23

.  

Мобилизацията на армията през 1915 г. създава допълнителни трудности, поради 

това, че част от анкетираните са пряко свързани с войската, а и щатът на различни 

учреждения е съкратен, достъпът до документи се затруднява, усилията вече са насочени в 

друга посока. Началото на военните действия през есента на същата година води не само 

до засилване на цензурата, но и до ограничаване на достъпа до редица материали, 

необходими за обективното тълкуване на случилото се в предходните години, касаещо 

работата на анкетиращите. Едва през май 1917 г. анкетната комисия получава отново 
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ограничен достъп до архивите на военното министерство, но вече задължително в 

присъствието на оторизирано от министъра лице. Не би могло да се прецени доколко това 

влияе върху обективността на работата на комисията и доколко има изборност при 

представянето на материали от архивния фонд на министерството. Може ли да се твърди, 

че през този период работата на анкетната комисия е компрометирана? Това е въпрос, 

който не може обективно да получи отговор, защото липсват сведения за отказ от достъп 

до документи, за цензурирането им, както и за друг начин на възпрепятстване на работата 

на комисията. Има единствено податки, че военното министерство дълго време отказва да 

предостави част от архивните материали, обосновавайки се с военната тайна в условията 

на войната. 

От 1914 до 1919 г., т.е. в периода, когато анкетната комисия действа, са проведени 

общо 24 заседания. На тях се обсъждат въпроси от общ характер. С оглед на конкретните 

резултати от дейността на комисията, от по-голямо значение са заседанията на 

подкомисиите, на които се обсъждат механизмите на действие и различни въпроси, 

свързани с провеждането на анкетите. На всяко от заседанията се води стенографски 

протокол, което дава възможност днешните изследователи да притежават голям 

документален фонд, чрез който да проследят и анализират детайлно дейността на 

отделните подкомисии. Протоколи се правят и на анкетите, които по същество са 

кръстосани разпити на лицата, замесени по някакъв начин в събитията, които са обект на 

интерес за изпитателната комисия. Тези протоколи, след като се оформят официално, са 

предоставяни на всеки един член, за да има възможност да се запознае с тях и да ги 

използва по целесъобразност (естествено, с оглед на постигането на целите на 

анкетирането). 

Нужно е да отбележим, че и днес резултатите от дейността на подкомисиите и 

съпътстващите я политически брошури, спомени, статии и т.н. са безценен източник за 

тази, изпълнена с факти, събития и грешки епоха. Много трудно е да се прецени и даде 

отговор на един въпрос, който е ключов за политическата реалност през пролетта и лятото 

на 1914 г., особено в условията, когато Европа се изправя пред глобален военен конфликт 

– каква е ролята на цар Фердинанд в разглежданите събития и дали той, от висотата на 

своята конституционно гарантирана неприкосновеност е използвал своите лостове на 



влияние върху управляващото мнозинство и кабинета на д-р Васил Радославов да 

манипулира работата на анкетната комисия. 

Формирането на парламентарната изпитателна комисия към XVII ОНС продължава 

конституционно гарантираната практика на парламентарен контрол върху дейността на 

изпълнителната власт. Българският политически живот в последната четвърт на XIX и 

първото десетилетие на XX век става свидетел на три такива анкетни комисии, които 

налагат модела на търсене на политическа отговорност или като натиск върху 

политическите противници, или като стъпка към търсенето на съдебна отговорност, но 

вече чрез законодателните актове, които детайлизират министерската отговорност като 

един от лостовете за контрол на законодателната власт над изпълнителната. От тази форма 

на контрол е изключен държавния глава, личността на който юридически е 

неприкосновена. В сложилите се в началото на ХХ век политически отношения в 

България обаче ролята на цар Фердинанд е ключова, което ще се докаже и от действията 

му преди и по време на войните за национално обединение (1912-1918 г.). Тук стигаме до 

един казус, който обаче не е нито политически, нито юридически, а само исторически – 

доколко парламентарният контрол върху изпълнителната власт може да бъде ефективен 

ако монархът е „изведен“ от цялостната система, поддържаща принципа на разделение и 

контрол на властите, а същевременно с това му е предоставена значителна роля в 

определянето на външната и вътрешната политика на страната. 

Несъмнено, единствено търсенето само на политическа отговорност може да 

оневини представителите на анкетната комисия за това, че използват тези понятия в своя 

доклад, но от друга страна това използване потвърждава тезата, че дейността на комисията 

представлява своеобразна политическа репресия и е част от политическите борби в 

България през онази епоха. Цар Фердинанд, един от виновниците за националната 

катастрофа според доминиращия в българската историография след 9 септември 1944 г. 

подход при оценката на събитията, не попада в обективите на търсещите политическа 

отговорност. Според Търновската конституция той не е отговорен фактор, въпреки 

тенденцията, забележима през първото десетилетие на ХХ век да съсредоточва власт, 

особено в сферата на външната политика. Поради това в случая може да му се търси 

единствено морална отговорност, въпреки неуточнената стойност на това понятие. 



Бъдещата съдба на монарха и оценките, които и до днес получава неговото управление са 

част от тази обща морална оценка, която остава в историята и в националната памет. 

Първоначално работата на парламентарната изпитателна комисия е активна и се 

характеризира с изострените си дебати и острото противопоставяне на политическа и 

личностна основа, като дори се съдържа и идеологически елемент, доколкото 

представителите на БЗНС и на социалистите прокарват своите политически възгледи. 

След избухването на Първата световна война обаче България получава нов шанс да 

„поправи“ резултатите от войните 1912 – 1913 г., а и мобилизацията оказва своето влияние 

– в периода след края на войната пък новите условия, в които страната се намира, новите 

задачи пред политическата класа и курсът, поет от правителството на Александър 

Стамболийски маргинализират дейността на комисията. През 1918 и 1919 г. са 

публикувани резултатите от работата й – Доклада и съпътстващите протоколи на 

разпитите, които обаче нямат фактически резултат.  

В четирите доклада отговорността по-често се търси солидарно, като обвиненията 

са насочени или към отделните кабинети (на Иван Евстр. Гешов и на д-р Стоян Данев), 

или към министерствата. Почти като изключение са обвинения към отделни лица и 

търсенето на индивидуални виновници за едно или друго политическо действие. 

Политическата отговорност, която се търси въз основа на чл. 106 от Търновската 

конституция, предполага, че действията на анкетната комисия трябва да бъдат насочени 

към търсенето на отговорност на изпълнителната власт, чрез нейните официални 

представители в лицето на институциите, които я представляват в даден исторически 

момент. Тоест, естествено е отговорността да пада върху кабинети и министерства, но в 

крайна сметка те имат своите титуляри, които би трябвало да поемат вината за дадено 

действие или бездействие. Но индивидуалната вина или престъпление, ако бъде 

преценено, че ама такова, са обект на разследване от съдебните власти. Там отговорността 

не може да бъде колективна. Интересен факт е, че са събирани материали от всякакво 

естество, голяма част от които не влизат в официалните доклади, но могат да бъдат 

използвани при последващо съдебно преследване.  

Интересно обстоятелство е, че към момента на завършване на работата на 

парламентарната анкетна комисия – април 1919 г., Народното събрание, което я е свикало, 



вече се намира в историята, а политическата конфигурация е коренно различна от тази 

през 1914 г., когато членовете на комисията се събират и получават правомощия, за да 

извършват анкетите по виновниците за националната катастрофа. Част от министрите, на 

които е потърсена политическа отговорност, отново са на гребена на политическата вълна; 

цар Фердинанд е напуснал страната, за да замине завинаги далеч от България, която е 

положил толкова усилия да модернизира и приближи до Европа, но в крайна сметка, 

големите му амбиции предизвикват и големи грешки. На българския престол е младият 

Борис III, който е единственият монарх в държави, загубили Голямата война, който 

запазва трона си и съответно, монархическата форма на управление. Все по-често в 

българското политическо пространство започва да се говори за промяна, а лидерът на 

БЗНС Александър Стамболийски е най-популярната политическа фигура.  

Пристъпва се към организирането на нова форма на търсене на отговорност, 

съдебната, която не е конституционно предвидена, но е популистки опит на 

правителството на БЗНС да се разправи с политическите си противници. Естествено, в 

центъра на обвиненията са министрите от правителството на д-р Васил Радославов, но 

след проведен през 1922 г. референдум съдебното преследване е насочено и срещу 

кабинетите на Иван Евстратиев Гешов, д-р Стоян Данев и Александър Малинов. 

Авторитарното управление на БЗНС маргинализира всички потенциално опозиционни 

центрове на власт, като монархическия институт, партиите, парламента. Чрез действията 

на държавните съдилища, в т. ч. и на Четвъртия държавен съд, се реализира фактическото 

„обезглавяване“ на опозиционните партии до степен на пълна доминация на БЗНС във 

вътрешнополитическия живот в България. Поради това твърдим, че държавните съдилища 

са инструмент в процеса на тоталитаризация на режима, тоталитарни маркери в едно 

авторитарно управление. Превратът от 9 юни 1923 г. прекъсва тази тенденция. 

*** 

Подготовката и воденето на Балканските войни, довели страната до първата 

национална катастрофа, търсенето на политическа, а след това и на съдебна отговорност 

от правителствата на Иван Евстратиев Гешов и д-р Стоян Данев, са един ясно изразен и 

завършен цикъл в историята на България, който може да се определи и като 

периодизационен в българската история, доколкото времето между 1911 и 1923 г.  поставя 



на нови основи развитието на българското общество и политическия живот. Фаталните 

грешки на българския политически елит още дават своя отпечатък върху съдбата на 

българите. 

 

Научни приноси в дисертацията 

1. За първи път процесът на формиране на Балканския съюз, войните от 1912 – 1913 г. 

и причините България да преживее първата си национална катастрофа са 

разгледани през призмата на политическите грешки и търсенето на политическа и 

съдебна отговорност за тях, като е изяснен историческият контекст, в който 

работят парламентарната анкетна комисия и четвъртия държавен съд; 

2. Изследвани са изводите, до които достига парламентарната анкетна комисия и как 

те се пренасят в българската историография, както и използването им от 

българските историци. Авторът достига до заключението, че единственото голямо 

изключение при търсенето на отговорност е цар Фердинанд, който не е разследван 

от споменатата институция, но в историографията е един от основните 

„обвиняеми“ като виновници за катастрофата; 

3. Направен е анализ на дневниците и спомените на политиците през призмата на 

„виновността“ или „оправданията“ на техните действия в контекста на 

парламентарното разследване; 

4. Обстойно са изследвани разпитите на политическите и военните лица от анкетната 

комисия, като се достига до заключението, че за изясняване на детайлите е събран 

огромен документален масив, което спомага за попълване и запазване на 

документите, свързани с подготовката и воденето на войните от 1912 – 1913 г.; 

5. Работата на Четвъртия държавен съд е разгледана като част от процеса на 

тоталитаризация на режима на Александър Стамболийски, в смисъл на очертаната 

тенденция към разрушавана на многопартийната система и създаване на 

еднопартиен режим. 
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