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Abstract: The Institute for constitutional Ministerial criminal liability in 

Bulgaria is based on article 155–159 from the Constitution of the Bulgarian 

Principality, 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, under this procedure four trials were held. In this case, we focus on the work of 

the Second State Court (1910 – 1914). It explores potential law violations committed 

by ministers from People`s Liberal Party of Bulgaria, during the period of 1903–

1908. Later on, in 1913, the indictment was published. This paper analyzes the crimes 

of former Minister of War Mikhail Savov that are subject to an indictment. The author 

comes to the conclusion that most of the allegations were unfounded. In 1914, as a 

result of political reasons, the decision of the Parliament was made to remove the 

criminal responsibility of the ministries. 
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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; Balamezov, 

1940). Застъпен е, но вече в контекста на конкретни изследователски задачи в 

изследванията на съвременната българска историография (Manolova, 1989; 

Palangurski, 1993; Gesheva, 1997; Gesheva, 2003; Galunov, 1998; Galunov, 2013; 

Penchev, 2011). И докато разработките на повечето автори от последните години 

се фокусират върху по-общи теоретични въпроси или върху работата на конк-

ретен държавен съд, то са налице и някои тематични проучвания, целящи да 

проследят развитието на наказателната процедура по време на Първия, Втория 

и Третия държавни съдилища само в определено направление (Kostov, 1999). 
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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. 

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 трикратно претърпява изменения – през 1919, 1923 и 1924 г. 

С изключение само на ЗСМ от 1924 г. останалите три закона предвиждат сходен 

начин на откриване на процедурата, определяне на анкетна и следствена коми-

сии, компетенциите им, съставът на Държавния съд и т.н.
 
(Gesheva, 1997; 

Kostov, 1999). 

Демократическата партия, дошла на власт през януари 1908 г., е подложена 

на силен натиск от опозицията, която желае да се пристъпи към процедурата за 

въвеждане в действие на института на министерската отговорност, предвидена 

в Закона за съдене на министрите от 1880 г. Огромната част от опозицията же-

лае да бъдат съдени министрите от т. нар. второ стамболовистко правителство 

(1903 – 1908 г.) заради извършени мащабни според опозицията злоупотреби. На 

22 февруари 1910 г. е направено предложение за сформиране на парламентарна 

изпитателна комисия, която да разгледа управлението на страната през периода 

5 май 1903 г. – 16 януари 1908 г. и да оцени действията на някои бивши минис-

три от правителствата на Рачо Петров, Димитър Петков и д-р Петър Гудев. Три 

дни по късно предложението е одобрено и е назначена 15-членна комисия. Вед-

нага след закриването на сесията на Народното събрание започва напрегната 

работа. На 11 ноември същата година при откриването на следващата сесия е 

представен докладът на комисията, като през декември 1910 г. е назначена нова 

12-членна парламентарна следствена комисия. Тя има за задача да доосветли 

някои недостатъчно подробно изложени факти. Този доклад е представен в пар-

ламента на 6 февруари 1911 г. Решението за предаване на петима министри – д-

р П. Гудев, Р. Петров, Н. Генадиев, ген. М. Савов и Ив. Халачев, на Държавен 

съд е гласувано на 13 февруари 1911 г. след оживени дебати. Само два дни по-

късно е назначена тричленна особена следствена комисия. Разследването про-

дължава около година и половина, като са разпитани близо 600 свидетели и са 
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проучени огромен брой документи. Самият обвинителен акт е публикуван на 1 

февруари 1913 г.
 
(Popov, 1986; An indictment against 1913).  

Обвинителният акт съдържа обвинения спрямо петимата посочени минис-

три от споменатите правителства – Рачо Петров (бивш министър-председател и 

министър на външните работи и изповеданията), д-р Петър Гудев (бивш минис-

тър-председател и министър на вътрешните работи), д-р Никола Генадиев, бивш 

министър на търговията и земеделието), генерал Михаил Савов (бивш министър 

на войната) и Иван Халачев (бивш министър на обществените сгради, пътищата 

и съобщенията). В предварителното дирене отпадат факти, съдържащи се в док-

лада на парламентарна следствена комисия от февруари 1911 г. 

Обвиненията са от най-различно естество, свързано с профила на съответ-

ното министерство. Налице е своеобразна палитра от обвинения със стопански 

характер – например за закононарушения, свързани със строителството на раз-

лични жп линии, отдаването на концесии, снабдяване на армията с боеприпаси 

и други материали и т.н. Държавният обвинител предава съответния министър 

на Държавен съд и в повечето случаи ходатайства да бъде признат за виновен 

не само за нарушаване на Конституцията и за вреда, причинена на държавата за 

лична полза, но и за нарушаване на съответни закони, свързани с профила на 

конкретното министерство. 

В мемоарната и научна литература ген. Михаил Савов е определян най-

често като „спорна“, „противоречива“ личност. За професионалното му попри-

ще оценките за него са като за талантлив офицер. Доказателство за това е фак-

тът, че поради „изключително големите му заслуги към страната ни при плани-

рането и осъществяването на военните операции през Балканската война и за 

проявеното новаторство и военно майсторство“ на 20 декември 2012 година 

генерал-лейтенант Михаил Савов е награден посмъртно с орден „Стара плани-

на“ I степен с мечове. (Decree № 436 ). Понякога обаче е определян и като мак-

сималистично настроен военачалник, при започването на Втората балканска 

война например (Markov, 1991). Що се отнася до личностните му качества, те се 

поставят под съмнение поради предполагаемо негово незаконно облагодетелст-

ване с пари. (An indictment against 1913, рр. 8-10). В тази работа се опитваме да 

дадем още щрихи към личността на генерала, основавайки се на анализиране на 

предполагаеми закононарушения от страна на М. Савов. 

„Несамостоятелни“ обвинения към ген. М. Савов, т.е. тези, в които са об-

винение и други министри, са, както следва: с бившия министър-председател 

Рачо Петров – по доставката на патрони от фирмата „Манфред Вайс“ от Буда-

пеща; пак с Рачо Петров и Н. Генадиев за изплащане обезщетение на Предприя-
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тието по постройката на жп линията Радомир – Кюстендил – турската граница и 

за изплащане обезщетение на Предприятието по постройката на линията Саран-

бей (Септември) – Пловдив – Нова Загора; с Н. Генадиев за „одобряване като 

членове на Министерски съвет през 1907 г. на извъндоговорните и тайни съг-

лашения между бившия министър на финансите Лазар Паяков и Banque de Paris 

et de Pays Bas по сключване на 4,5 % заем през 1907 г. в размер на 145 млн. ле-

ва“.  

Сега само ще маркираме пък многобройните „самостоятелни“ обвинения 

към М. Савов, разгърната на 270 страници :  

Глава I  

„Доставки на 12 000 000 манлихерови патрони и на 1 5000 000 гилзи за 

патрони от фабриките Келер, Рот и Вайс през 1903 и 1904 г.“; 

Глава II 

„Доставка на 38 298 780 елемента за патрони от „Societe francaise des 

munitions“; 

Глава III 

„Доставка на барути през 1903 и 1904 г.“; 

Глава IV 

„Доставка на 75 000 манлихерови пушки“; 

Глава ХIV 

„Доставка на взривни материали“ 

Глава ХV 

„Военните доставки от 1907 г.“ и т.н. 

При такава изключително обемна и изчерпателна информация за евентуал-

ните обвинения срещу генерала и голямата разнородност и различна тежест на 

обвиненията, а освен това и поради изискванията за определен обем на разра-

ботката, пред изследователя остава практически единственото решение – да 

подбере възможно няколко по-значими обвинения, да ги анализира и да даде 

мнението си доколко основателни са обвиненията. Тук ние се спираме на „не-

самостоятелните“ и на някои „самостоятелни“ обвинения срещу бившия военен 

министър. Евентуално в друга работа ще разгледаме останалите „самостоятел-

ни” обвинения, представени в петнайсетте глави от част IV на обвинителния 

акт. 

Логично е да започнем разглеждането на конкретните обвинения срещу 

ген. М. Савов с прословутата афера „Шарл и Жан“. Този случай е свързан с 

доставката през 1903 г. на 9 млн. патрони от будапещенската фабрика „Манф-

ред Вайс“. Най – общо предисторията и същината на обвиненията е следната. 
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Правителството на народнолибералите чрез отпуснатия през май 1903 г. някол-

комилионен свръхсметен кредит показва желание за удовлетворяване основните 

нужди на армията. Предвид „развиващите се събития в Македония и една война 

с Турция“ е необходима спешна доставка от патрони. Към онзи след момент 

след направените сондажи единствено будапещенската „Манфред Вайс“ пред-

лага готови патрони в достатъчно голямо количество – 15 млн. броя. Други 

производители предлагат по-изгодни цени, но за по – дълги срокове на достав-

ка. На 14 август 1903 г., по доклад на военния министър, без да бъде спазена 

процедурата, предвидена по Закона за търговете, Министерски съвет приема 

постановление №1, което предвижда „да се възложи доставката само на 

10 000 000 манлихерови патрони върху фирмата „Манфред Вайс“ по 125.50 

лева за хилядата“. Мотивировката се свързва с “важността на обстановката, 

пред която е изправена държавата“. За отбелязване е, че протоколът в този слу-

чай е подписан само от премиера о.з. ген. Рачо Петров. През септември има 

промени по параметрите на сделката, които са санкционирани с постановление 

2 на Министерски съвет от 13 септември 1903 г. 

И така, военният министър, заедно с министър-председателя Р. Петров, е 

обвиняван за необосновано фаворизиране на будапещенската фабрика. В обви-

нителния акт се сочи предполагаемата причина – получени комисионни от Р. 

Петров и от ген. М. Савов. Според единствения свидетел Киселов, софийски 

агент на фирмата „Манфред Вайс“, Фон Вал, един от управителите на будапе-

щенската фирма – му бил съобщил, че лично е издал в София на Р. Петров, на-

речен по конспиративни съображения „Шарл“, тестамент за 75 хил. лв., и на 

ген. Савов – “Жан“, на стойност 50 хил. лв. (An indictment against 1913, р. 303). 

Единствено приемливо оправдание за действията на Михаил Савов е из-

тъкването на причини за необходимост от „спешност на сделката“. Върху тази 

опорна точка се крепят изложенията на двамата генерали по време на дебатите в 

Народното събрание през 1911 г. във връзка с разследването и заключенията на 

Парламентарната изпитателна анкетна комисия. Изтъква се, поведението на 

правителството било предшествано от определени дипломатически сведения, за 

предполагаеми турски военни намерения спрямо България. Сочат се конкретни 

донесения на български дипломатически представители в такава насока. В този 

смисъл предприетите правителствени действия според ген. Р. Петров в негово 

изказване пред Народното събрание, се явявали „добре изпълнен дълг – демонс-

трираната решителност на кабинета „да отиде докрай и даже до война… и това 

да накара Турция да спре вълнението си“ (Verbatim diaries 1911, р. 321). 
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В изложението си в Народното събрание през февруари 1911 г. Р. Петров 

оспорва определени обвинения, оправени към него и ген. Савов от страна на 

свидетеля Киселов. Бившият министър-председател изтъква, че по същите об-

винения срещу двамата генерали през 1905 г. се е водило гражданско дело сре-

щу отговорния редактор на в. „Мир“ Христов, след приключването на което 

двамата генерали са обявени за невинни (Verbatim diaries 1911).  

В тази връзка представлява интерес прочетеното пред депутатите на пис-

мено мнение на народния представител П. Пешев, член на парламентарната 

следствена комисия,който бил убеден, че „по аферата „Шарл – Жан“ общите 

наши съдилища са се произнесли окончателно, че обвинението, хвърлено… 

върху …генералите, че са вземали подкуп е клевета и никакви нови обстоятелс-

тва не подкрепят това обвинение (Verbatim diaries 1911, р. 3128). 

Много важно е да се подчертае, че Р. Петров и М. Савов се чувстват още 

по-неуязвими, когато „единствения източник на подозрение“ – Киселов, в пос-

ледния момент се отказва от показанията си пред комисията (Verbatim diaries 

1911, р. 3128). 

Според мен, не са безпочвени съмненията в оказване на давление от страна 

на Петров и Савов спрямо Киселов, но те са недоказуеми. Така че, ако генера-

лите действително са се облагодетелствали по задкулисен начин, най-малкото 

трябва да им се признае „юридическа сръчност“ – съмненията са останали, но 

законово са останали невинни. Впрочем и днес едва ли би се открил документа-

лен източник, който да осветли докрай истината за тази афера. 

В двата случая по изплащане обезщетения във връзка с горепосочените жп 

линии ситуацията е сходна – поради финансови причини държавата спира в 

периода 1898 – 1901 г. строителството на тези линии и впоследствие предприе-

мачите търсят обезщетение по силата на поемните условия. И в двата случая 

главната претенция на предприемачите е „спиране постройката на линията от 

страна на държавата“. Без да се спираме с подробности, които са разгледани в 

други изследвания (Kostov, 1999, рр. 132-153), само маркираме, че в голяма 

степен претенциите на главните предприятия са удовлетворени. На съответните 

заседания на Министерски съвет през 1905 г. министрите, включително и ген. 

М. Савов, гласуват „за“ изплащане на съответните обезщетения. Авторът на 

настоящата работа обаче е впечатлен, че в случая с жп линия Саранбей – Плов-

див – Нова Загора ген. Михаил Савов е обвинен, освен в нарушение на Консти-

туцията, но и за нанасяне на вреда на държавата за лична полза. Тук държавни-

ят обвинител визира подкрепата от страна на генерала (гласуването му съответ-

ното заседание на Министерски съвет) за изплащане обезщетение на предприя-

тието за постройката на тази линия. Това поради конкретни причини било в 
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изгода на тогавашния фактически лидер на кабинета Д. Петков. Но на каква 

основание генералът е обвинен за нанасяне на вреда на държавата за лична пол-

за? От обвинителния акт това не става ясно. Смятаме това за прекалено. От тази 

гледна точка допускаме, че и в други случаи с обвиняем ген. Савов е възможно 

държавният обвинител да не е достатъчно обективен.  
Що се отнася до обвинението срещу М. Савов и Н. Генадиев за „одобрява-

не като членове на Министерски съвет през 1907 г. на извъндоговорните и тай-

ни съглашения …на заема през 1907 г. в размер на 145 млн. лева“, нашето мне-

ние е следното. В литературата са изследвани обстоятелствата около сключва-

нето на 145-милионния заем, затова подробности и тук няма да даваме. Ще ци-

тираме обаче извадка от обвинителния акт, за да стане ясно защо само отделни 

министри са привличат под отговорност при положение, че много решения на 

правителството се вземат „едногласно“ от присъстващите на заседанията ми-

нистри. „Съгласно чл. 153 от Конституцията те отговарят съвокупно за конк-

ретно нарушение и нарушенията, които са допуснати чрез него. На това основа-

ние отговорни са всички … министри, но понеже едни от тях не са привлечени 

под отговорност, други са починали, затова и по решението на Народното съб-

рание от 13 февруари 1911 г. остават да отговарят по конституцията само бив-

шите министри Рачо Петров, Михаил Савов и д-р Н. Генадиев” (Verbatim diaries 

1911, р. 66). Уточняваме, че Р. Петров напуска кабинета през 1906 г. и затова в 

случая с 145 – милионния заем са привлечени под отговорност само Н. Генади-

ев и М. Савов и че по време на процеса срещу министрите почива Лазар Паяков. 

В обвинителния акт се разглеждат действия на военния министър, свързани 

със сключването на заема. Изтъкват се показания на свидетели, според които 

заемът нямало да се сключи, ако не се сключи контракт с „Шнайдер“ за военни 

поръчки. Източници за това били представители на френската фирма. Държав-

ният обвинител има претенции към бившия военен министър, че цените за дос-

тавката на оръдия са завишени (Verbatim diaries 1911, р. 68). Но и тук пак ще 

кажем – крайното решение е на Народното събрание, така че да се търси отго-

ворност от М. Савов е неоснователно.  

Тук си позволяваме да изтъкнем средното разсъждение. Наказателна отго-

ворност се търси само от гореспоменатите двама министри от народнолиберал-

ното правителство. Но нали на заседанията на Министерски съвет през 1907 г. 

са присъствали и гласували и други министри, които обаче не са привлечени 

под отговорност. Въпросът стои така: защо спрямо М. Савов и Н. Генадиев се 

търси солидарна отговорност за конкретни решения на Министерски съвет, в 

случая със заема, а спрямо други министри – не? 
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*** 

Както бе посочено, „самостоятелните“ обвинения спрямо бившия военен 

министър са представени в част IV на обвинителния акт. Тук ще разгледаме 

само първите две. Смятаме, че на този етап, заедно с анализа на представените 

по-горе „несамостоятелни” обвинения срещу М. Савов, се очертава общи изво-

ди за основателността на заключенията на държавния обвинител. 

В глава I се представя хронологията по доставките на манлихерови патро-

ни и гилзи от няколко европейски фабрики. Какво прави впечатление във всич-

ки тези случаи? Първо, доставките са за голям брой патрони (например 3 млн. 

броя от виенската патронна фабрика „Рот” през 1903 г.), а през 1904 г. – сумар-

но 6 млн. броя от „Рот”, хиртембергската фабрика „Келер” и будапещенската 

„Вайс”. Второ, обвиненията към ген. М. Савов са еднотипни – провеждал по-

ръчката „по доброволно съгласие“ или по „домакински начин“, т.е. не са произ-

ведени търгове, както изискват разпоредбите на Закона за търговете. Във всич-

ки конкретни случаи парламентарната комисия предполага, че Савов избирал 

този начин на доставка поради възможността да се облагодетелства, т.е. достав-

чиците да му се отблагодарят под една или друга форма. В обвинителния акт се 

заключава, че в случаите с доставката на патроните от Рот, както и при достав-

ката на 3 милиона патрона от Келер е имало „негласни, странични преговори 

между министъра и фабриките“. (Verbatim diaries 1911, р. 313), без обаче да се 

сочат никакви доказателства. 

Държавният обвинител не отрича, че мотивът на М. Савов е „най-бърз срок 

за доставка“. И нещо изключително важно. Някак мимоходом се споменава, че 

проекто-контрактите са представяни в Министерски съвет и там са одобрявани 

едногласно. Така например проекто-контрактът с „Келер“ за 3-те милиона броя 

патрони е одобрен с постановление III, протокол №92 от 18 септ.1903 г., 

(Verbatim diaries 1911, р. 310). Кредитът за доставка на 6-те милиона патрони от 

1904 г. пък е одобрен с решение на Министерски съвет от 3 февруари 1904 г. 

(Verbatim diaries 1911, р. 314). 

Какъв е логическият извод? Юридически е необосновано да се търси нака-

зателна отговорност от ген. Савов, защото неговите действия са получили санк-

ция в Министерски съвет. И тук, както в случая „Шарл и Жан“ М. Савов бърза 

да получи доставките с мотива за евентуален военен конфликт с Турция. Виж-

даме обаче, че и колегите му министри, гласувайки положително, също са при-

теснени от такава възможност. 

Подобен извод за законово мотивирани действия от страна на бившия вое-

нен министър може да се направи и при анализа на глава II от самостоятелните 
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обвинения към него, наименувана „Доставка на 38 298 780 елемента за патрони 

от „Societe francaise des munitions“. Избираме този случай от 1903 г. поради 

внушителната сума от около четири милиона лева, която българската държава 

трябва да заплати за тази доставка. И сега държавният обвинител прави предпо-

ложения и заключения, които са спорни – например доколко заинтересованите 

фабрики, потенциални участници, са надеждни (така се оспорва изборът на изб-

раната френска фабрика „Societe francaise des munitions“) или пък се предполага 

лична заинтересованост от страна на М. Савов. В този случай обвиненията са не 

толкова към генерал Савов, а към Министерски съвет. Оспорва се например 

решението на правителството от 4 юли 1903 г., с което са одобрява контракта с 

посочената фабрика, а според нас то е убедително аргументирано – след склю-

ченият през 1904 г. заем от френски банки България е поела ангажимент, че 

„всичките оръжия и муниции ще бъдат поръчани от Франция“, че високо се 

оценява помощта на Франция по македонския въпрос и т.н. (Verbatim diaries 

1911, р. 329). С други думи, изборът на споменатата фабрика е в голяма степен 

мотивиран политически. 

Прави впечатление, че тези аргументи почти не се коментират в обвини-

телния акт, а тяхното изтъкване би осветлило много по-ясно мотивите на ми-

нистрите, в частност – тази на бившия военен министър. Пак се поставя въпро-

сът, че не е спазен Законът за търговете, че доставките са се забавили, че френс-

ката фабрика нямала опит в и т.н. 

Заедно с това обаче ще изтъкнем, че е била създадена комисия и че воен-

ният министър се съобразява с нейните препоръки, че международната обста-

новка през 1903 г. налага бързи военни доставки и най-важното, както бе и из-

тъкнато по-горе неведнъж – решението за този избор е не еднолично, а одобре-

но от целия Министерски съвет. Ген. М. Савов и тук е обвиняван, че е причинил 

вреда на държавата за лична полза. В тази насока не са представени доказателс-

тва (Verbatim diaries 1911, р. 329) и като цяло обвиненията според нас са неиз-

държани юридически.  

И така, на базата на коментираните по-горе обвинения срещу бившия вое-

нен министър М. Савов се очертава следният извод – не е основателно да се 

търси отговорност за евентуални закононарушения на М. Савов, защото всички 

действия и решения на генерала са одобрени в Министерски съвет. Може да се 

разсъждава дали са правилни или не, дали са обусловени от желание за лична 

изгода и т. н. (например в случая с „аферата „Шарл и Жан” съмненията за ко-

ристни действия са останали). Доколкото има съмнения, и това според нас това 

са редки случаи) те остават недоказуеми. От тази гледна точка може да се нап-
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рави извода, че като цяло държавният обвинител е пристрастен и в голяма сте-

пен политически мотивиран. 

Не можем да сравним тези наши заключения с очакваната към онзи момент 

присъда, тъй като поради редица политически причини през юли 1914 г е взето 

решение за снемане отговорността от обвиняемите бивши министри
 
(Popov, 

1986).  
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