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Abstract: The Institute for constitutional Ministerial criminal liability in Bul-

garia is based on articles 155-159 from the Constitution of the Bulgarian Principali-

ty, adopted in 1879. It provides for a specific procedure through which the members 

of the government to be judged outside of the civil courts. From 1880 to 1923, 

through this procedure four trials were held. During World War I, The Sofia - Nis 

line has been handed over for operation to the 7th German Operations Directorate. 

The author concludes that the contracted Bulgarian-German Agreement is advanta-

geous for the Bulgarian side and that there is no basis for claiming legal responsibil-

ity towards the then Minister of Transport V. Koznichki. 
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Проблемът за конституционната министерска наказателна отговорност в 

България е разглеждан по-подробно в близкото минало от специалисти по конс-

титуционно право предимно в теоретичен аспект (Balamezov, 1914, 1940, 1941), 

но е сравнително по-слабо застъпен в изследванията на съвременната българска 

историография (Manolova, 1989; Palangurski, 1993; Gescheva, 1997; 2003; Ga-

lunov, 1998; Penchev, 2011). И докато разработките на повечето автори от пос-

ледните години се фокусират върху по-общи теоретични въпроси или върху 

работата на конкретен държавен съд, то са налице и някои тематични проучва-

ния, целящи да проследят развитието на наказателната процедура по време на 

Първия, Втория и Третия държавни съдилища само в определено направление 

(Kostov, 1999). 

Конституционно основание за започване на парламентарна процедура по 

търсене на углавна отговорност спрямо министри са приетите на 9 април 1879 г. 

чл. чл. 155-159 от основния закон на Княжеството. Те въвеждат института на 

конституционната министерска наказателна отговорност. Особено важен е чл. 



146 

155, визиращ престъпленията, за които могат да бъдат съдени министрите – „за 

измяна на Отечеството или на княза, за нарушения на конституцията, за преда-

телство или за някаква вреда, причинена на Княжеството за лична полза”. В 

членове 156 - 158 най-общо се предвижда начинът, по който ще стане предава-

нето на министрите на съд. Чл. 159 ограничава правата на държавния глава да 

амнистира провинили се министри. Цялостната процедура подробно е разрабо-

тена в Закона за съдене на министрите (ЗСМ), приет през октомври 1880 г. След 

години този закон претърпява изменения – през 1919 и 1923 г. Тези закони 

предвиждат сходен начин на откриване на процедурата, определяне на анкетна 

и следствена комисии, компетенциите им, състава на Държавния съд и т.н. 

(Gescheva, 1997; Kostov, 1999).  

До 1923 г. няколко пъти е задействана процедурата по търсене на наказа-

телна отговорност от управлявали бивши правителства. Първият държавен съд 

разглежда престъпни деяния на министри от радослависткото правителство, 

управлявало в периода 1900 – 1901 г. Вторият – на второто стамболовистко 

правителство, упражняващо властта през годините 1903 – 1908. Третият държа-

вен съд (1919 – 1923) се конституира след Ньойската катастрофа и разглежда 

действия на министри от т. нар. „либерална концентрация”, участвали в двата 

кабинета на В. Радославов в периода 1913 – 1918 г. Обвинителният акт тук съ-

държа по-сериозни обвинения в сравнение с предишните два процеса. При Чет-

въртия държавен съд (1913 – 1923) до процес не се стига поради свалянето от 

власт на земеделското правителство. Така той остава недовършен, подобно на 

Втория държавен съд. 

Най-същественият въпрос, отнасящ се до углавната министерска отговор-

ност (тук не засягаме политическата), може да се формулира така: кои са преде-

лите, до които министрите отговарят по реда на углавната конституционна от-

говорност и за всички ли свои противозаконни действия би трябвало те да бъдат 

привличани по този ред? Като цяло изтъкнати специалисти – юристи от разг-

леждания период застъпват мнението, че трябва да се предостави дискреционна 

власт на Държавния съд, който би трябвало да е освободен от политически съ-

ображения, т.е. че съдиите трябва да имат правото да преценят съображенията, 

които са наложили определени конкретни действия (Doklad 1901). 

Направихме тези уточнения неслучайно, тъй като, както ще се каже и в та-

зи работа, тези ясни теоретични постановки се изкривяват при прилагане про-

цедурата на института на конституционната министерска наказателна отговор-

ност и в определена степен се влияят от политически съображения. Това в го-

ляма степен се отнася до работата на Третия държавен съд.  
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Специално отделни аспекти от работата на Третия държавен съд в Бълга-

рия (1919–1923) са проучени от Т. Галунов. Въз основа най-вече на обвинител-

ния акт и протоколите на съдебните заседания авторът представя хронологията 

по правната и политическа подготовка на съдебното преследване срещу минис-

трите от кабинета на В. Радославов, приемането през ноември 1919 г. на Закона 

за съдене и наказване на виновниците за народната катастрофа (ЗСВНК), пред-

варителното следствие срещу министрите от „либералната концентрация”, про-

изнесените присъди, епилогът на съдебното преследване. Както и той, така и 

ние категорично смятаме, че процедурата по съдене на министрите тук е опоро-

чена още от самото начало с приложението на ЗСВНК, който закон е антиконс-

титуционен (Galunov, 2013). В това изследване недостатъчно подробно са ос-

ветлени някои от обвиненията срещу бившите министри от кабинета на д-р В. 

Радославов, понякога, както е в конкретния случай – те само са споменати. В 

настоящата разработка ние по-подробно разглеждаме работата на Третия дър-

жавен съд (1919–1923) в частта, свързани с обвиненията за предаване експлоа-

тацията на жп линията София – Ниш на германските жп войски по време на 

Първата световна война. Аспекти на тази проблематика са отразена в друга 

конкретна работа (Kostov, 1999). 

През декември 1919 г. е приет Закон за съдене и наказване на виновниците 

за народната катастрофа (ЗСНВНК), ревизиращ в голяма степен Закона за съде-

не на министрите от 1880 г. Казано накратко, ЗСНВНК е противоконституцио-

нен закон, целящ политическа разправа с представители на опозицията. Най–

фрапиращото конституционно нарушение е придаването на обратна сила на 

разпоредбите на ЗСНВНК. На 27 декември 1919 г. в Народното събрание е вне-

сено предложение за започване на углавно преследване срещу министрите от 

бившето правителство с министър-председател д-р В. Радославов. Следва опре-

деляне на анкетна и следствена комисии, регламентиране на компетенциите им, 

избор на състава на Държавния съд. 

След съответните обсъждания на първата си редовна сесия, на 29 март 

1921 г. парламентът взема решение да се предадат на Държавен съд министрите 

от кабинета на В. Радославов. В обвинителния акт обвиненията са формулирани 

в 24 пункта. 

В пункт 3, озаглавен „По обвинението на българските министри от кабинета 

на д-р В. Радославов, задето са ръководили войната 1915 – 1918 г., като са нару-

шавали Конституцията а и законите на страната” (An indictment, 1921, pp. 14, 

123), е представена информация и за предаването от българска страна на Седма 

германска железопътна дирекция (в обвинителния акт абревиатурата й е предста-

вена като М.Е.Д.7) техническото обслужване на железницата Ниш – София. По-
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сочва се, че съгласно параграф 11 от военната конвенция между Германия и Бъл-

гария е предвидено германските военни части да осъществят безпрепятствено 

транзитно движение на материали и войски през територията на България.  

Предаването става след сключената спогодба между началника на Управ-

лението на железопътните съобщения (УЖПС) Руси Лудогоров (приподписана 

и от главния директор на Българските държавни железници инж. Б. Морфов) и 

представител на Германските оперативни железници. Констатира се първона-

чалното нежелание на ръководството на БДЖ да бъде предадена посочената 

линия на германците (впоследствие обаче тази позиция претърпява промяна – 

Е.К.). Акцентира се и на възраженията, изразени на един по-ранен етап от на-

чалника на Транспортната секция при УЖПС в Генералния щаб подп. Г. Кра-

тунков (An indictment, 1921, pp. 141, 648). 

Тези съображения подп. Кратунков излага в показанията си като свидетел, 

привлечен в предварителното дирене, и те са главно от военнотехническо естес-

тво – още със започването на военните действия е бил разработен план, включ-

ващ и намерение за интензивна експлоатация на тази линия, който план цели 

по-доброто маневриране и обслужване на българските военни подразделения. 

Аргументите са разбираеми, но въпреки тях през декември 1916 г. началникът 

на транспортната секция подписва споменатата спогодба, тъй като за това е 

оказан натиск от Главната квартира. Прави впечатление, че Държавното обви-

нителство не коментира тази важна позиция на Щаба на действащата армия 

(ЩДА), независимо че тя е отразена в един документ, публикуван в приложени-

ето на обвинителния акт (An indictment, 1921, pp. 141, 649). Освен споменатата 

линия, и железниците в Добруджа преминават под контрола на съответна гер-

манска железопътна дирекция. 

В обвинителния акт се твърди, че след приемането на линията от Седма 

германска железопътна дирекция продължава, вече още по-интензивно, изнася-

не на хранителни продукти за Германия. Логично е да се приеме, че контролът, 

осъществяван от българска страна, само до гара Надежда, не можа да предотв-

рати евентуалното отправяне на вагони с надпис „За Скопие” от Ниш в западна 

посока – т.е. за Германия. От друга страна, много е вероятно и немалко на брой 

вагони с надпис „Военни припаси”, които българските железопътни части ня-

мат право да проверяват, да са съдържали контрабандни стоки (An indictment, 

1921, p. 142). Най-вероятно неправомерният износ се е осъществявал (Kostov, 

1999, p. 182). Считаме обаче за умишлен „пропускът” да не се коментира в об-

винителния акт цялостното съдържание на спогодбата. По наше мнение при 

безпристрастен анализ на този документ се оказва, че той съвсем не е толкова 

неизгоден за българската страна. Дори напротив. 
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Спогодбата е публикувана в приложенията на обвинителния акт (An in-

dictment, 1921, pp. 645-648), като най-открояващи в нея са няколко акцента. Още 

в преамбюла де посочва, че предаването на жп линията е временно и че то става 

на основание предварителните конференции между българския началник на 

УЖПС и представителя на Германските оперативни железници”. В т. 1 се разг-

лежда особения статут, предвиден за гара Надежда – независимо, че тя остава 

извън контрола на българските жп власти, то М.Е.Д.7 поема задължението „при 

експлоатирането на гара Надежда… (да) се стараят да удовлетворят нуждите на 

гара София.” (An indictment, 1921, p. 645). 

Договорено е техническото обслужване на жп линия от София (спирка На-

дежда) до Ниш да се осъществява от германски експлоатационни подразделе-

ния „по германския правилник за техническо обслужване и по разписания, кои-

то ще се изработят от М.Е.Д.7 в съгласие с управлението на жп съобщения”, но 

че охраната на железния път и превозната дейност ще се извършват от българс-

ка страна. Особено важен е текстът към т.2, че „всички приходи по линията 

Ниш – София постъпват в българското държавно съкровище”. Преди това се 

указва, че цялата търговска дейност ще продължи да се обслужва от български 

персонал (An indictment, 1921, p. 646). 

Удовлетворителни за българската страна са и други текстове, като напри-

мер чл.5, в който се казва „…М.Е.Д.7 носи пълната законова отговорност за 

всички умишлено, по небрежност или по погрешка на персонала причинени 

щети на подвижния състав, жп сгради, постройки и инсталации, както и на пре-

дадените им за превоз пратки.” Договорени са и обезщетения, които трябва да 

бъдат изплатени от същата дирекция при случаи на злополука, причинена по 

вина на представители на М.Е.Д.7. Предвидено е това да става по действащото в 

Германия законодателство. Освен някои други по-маловажни уточнения от ор-

ганизационно – техническо естество, други два текста в документа са с твърде 

важно значение. Единият от тях – чл. 6, предвижда, че „поддържането ще се 

извършва от М.Е.Д.7 за сметка на Главната дирекция на БДЖ”. Уточнява се, че 

при спорни случаи „решението на М.Е.Д.7 е меродавно, доколкото българското 

съкровище не се засяга” (An indictment, 1921, p. 647). 

Последният чл.12 дава възможност на „българското главно командване по 

всяко време да може да претендира пред германското командване” да бъде въз-

становен предишния статут на линията от столицата до Ниш, заедно с работил-

ницата в Ниш, към Главната дирекция на Българските държавни железници (An 

indictment, 1921, p. 648). 

Тази именно възможност е основанието да се търси наказателна отговор-

ност от тогавашния министър на железниците, пътищата и телеграфите В. Коз-
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нички, ръководил министерството в периода 14 март 1917 г. – 21 юни 1918 г. 

(Kostov, 1999, p. 183), тъй като не бил „реагирал срещу завареното фактическо 

положение по експлоатацията на железниците, но с доклада си №137962/30073 

от 31. ХII. 1917 г. е внесъл в Министерски съвет за одобрение сключената спо-

годба и искал да се постанови, щото разноските, която германската военна ад-

министрация 7 прави за материал и експлоатацията, да се заплатят от Главната 

дирекция на железниците и пристанищата, като нужните за тази цел кредити се 

изискат от Народното събрание” (An indictment, 1921, p. 142). 

Докладът на министър В. Кознички е публикуван в приложенията към об-

винителния акт, а неговото съдържание дава според нас убедителни мотиви за 

решението на българските жп власти да се откажат временно да експлоатират 

линията София – Ниш. Изтъква се, че след откриването на новия румънски 

фронт през декември 1916 г. се затруднява обслужването на засилващия се жп 

трафик. В резултат на това Щабът на действащата армия заповядва да бъде отс-

тъпено на М.Е.Д.7 техническата експлоатация на посочената железница, за да 

може „с всичкия (о)свободен от тази линия станционен, тракционен и превозен 

персонал” да се посрещне растящия трафик. Всъщност молбата към Министер-

ски съвет да се одобри сключената през декември 1916 г. конвенция (An indict-

ment, 1921, p. 649) се налага от чисто счетоводни причини – без това не може да 

се иска кредит от Народното събрание, с който да се заплати на германската 

страна за направените от нея разходи. 

В края на краищата въпреки постановлението на Министерски съвет от 

януари 1918 г., удовлетворяващо искането на министър В. Кознички (An indict-

ment, 1921, pp. 649-650), на М.Е.Д.7 не се изплащат никакви суми, т.е. поста-
новлението остава само на книга. За сметка на това германски жп части меж-

дувременно извършват редица технически подобрения – разширяване на желе-

зопътни гари, направа на 15 нови разменни станции между Ниш и София, по-

добряване качеството на железния път и т.н. 

Уместни са много от разсъжденията, представени в една брошура, издаде-

на през 1923 г., в защита на В. Кознички, намиращ се по това време в затвора. В 

нея с право се акцентира на параграф 12 от конвенцията, който регламентира 

временно отстъпване на експлоатацията и предоставя право на българската 

страна във всеки момент да може да претендира връщането й на Управлението 

на железопътните съобщения. Сполучлива е аналогията със ситуацията по вре-

ме на Първата световна война във Франция и Гърция, където жп линии и прис-

танища се обслужват предимно от чужденци (Kostov, 1999, pp. 184-185). 

Твърде изгодни за подведения под отговорност бивш министър В. Кознич-

ки се оказват показанията на директора на Главната дирекция на железниците и 
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пристанищата инж. Б. Морфов, който е призован през март 1922 г. като свиде-

тел пред Държавния съд. Общественият авторитет на Морфов, по това време - 

делегат на Лозанската мирна конференция, повишава стойността на мнението 

му, което е изцяло в защита на Кознички (Kostov, 1999, pp. 184-185). 

Показанията на други обвиняеми и свидетели пред Държавния съд от фев-

руари – март 1922 г. хвърлят допълнително обилна светлина върху хронология-

та на предаване експлоатацията на линията от гара Надежда (София) до Ниш на 

германската железопътна дирекция. Заслужават особено внимание обясненията 

на обвинения в тази връзка (макар това да не фигурира в обвинителния акт, но 

му се вменява вина по време на заседанията на Държавния съд) бивш министър 

на железниците, пощите и телеграфите Н. Апостолов (заемал този пост до 14 

март 1917 г., когато е заменен от В. Кознички). Обясненията на бившия минис-

тър Н. Апостолов за мотивите, наложили това решение, звучат твърде убеди-

телно.  

От важно значение са и сведенията, представени от свидетелите о. з. подп. 

Г. Кратунков, бивш помощник началник- движение в УЖПС, Величко Попов, 

Шойлеков (служители в различни отделения на дирекцията на железниците) и 

др., че експлоатацията на жп линията от Надежда до Ниш се е подобрила след 

поемането й от М. Е. Д. 7 - закъснения на влакове почти не са допускани, нама-

лява контрабандата и т. н. (Kostov, 1999, pp. 186-187). 

Представената пред съда солидна защита на решението за преотстъпване 

експлоатацията на линията достоверно и логично представя фактологията около 

развитието на разглеждания проблем. Развитието на това и на други обвинения 

наклоняват общественото мнение да приеме за справедливо решението на Дър-

жавния съд от 19 декември 1922 г. да не се прилага и се обяви ЗСВНК за проти-

воконституционен, като в частност В. Кознички се обявява за невинен по обви-

нението за народната катастрофа. След изменението обаче на чл. 17 от Закона за 

съдене на министрите (28 декември с. г.), съгласно което решение на Държав-

ния съд могат да се вземат без кворум, и в резултат на сплашванията, предприе-

ти спрямо някои от съдиите, гарантирането на справедлива присъда вече е доста 

несигурно. Действително на следващия ден - 29 декември 1922 г., съдът отменя 

решението си от 19 декември с. г. за неприлагане на ЗСВНК, както и това от 12 

декември с.г. за необратната сила на законите. В резултат на това само с един 

глас болшинство (за отбелязване е, че всичките петима коронни съдии и двама 

от „дружбашките“ се обявяват против) В. Кознички е осъден по чл. 2 от закона 

за ЗСВНК и чл. 1 от Закона за експлоатация на Българските държавни железни-

ци на доживотен затвор (Н. Апостолов не е осъден по това обвинение). Впос-

ледствие присъдата е заменена поради крайно смекчаващи обстоятелства на 10 
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години строг тъмничен затвор, като осъденият трябва да заплати 36 милиарда 

лв. (!) на държавата. В резултат на влязлата в сила присъда бившият министър 

В. Кознички е изпратен в затвора, като междувременно по съответния ред за-

почва процедура по конфискация на имуществото му. (Kostov, 1999, pp. 187-

188). 

Развитието на този конкретен случай е добра илюстрация за вредата, която 

носи политизирането, в каквато и да е степен, на съдебната процедура. Законът 

за допълнение на Закона за съдене на министрите от 28 декември 1922 г., който 

практически предвижда възможност Държавният съд да може да заседава само 

с няколко съдии - съдебни заседатели, грубите полицейски действия срещу ня-

кои от съдебните заседатели, гласували на определен етап за неприлагането на 

ЗСВНК, и т. н. са „удар върху престижа на Третия държавен съд", който посте-

пенно се превръща в „един съдебен фарс". (Galunov, 2013, pp. 159). 

След падането от власт на земеделския режим (юни 1923 г.) започва кам-

пания в защита на бившите министри. През март 1924 г. законодателно те са 

оневинени. 
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