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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 Kingdom of Bulgaria, 

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

government to be judged outside of the civil courts. The whole procedure has been 
developed in the Law for trial of ministers, adopted in October 1880. The Second State 

Court (1910–1914) examines possible crimes of ministers of the Second People’s 

Liberal Government (1903–1908). As a source for writing the article, the author uses 

the indictment of the Second State Court. This article examines the initiative of the then 
Minister of Trade and Agriculture N. Genadiev to grand a concession for oil refining 

in Bulgaria and the reasons why it does not take place. The Bulgarian government 

considers that the concession will harm Bulgaria. A monopoly of the oil trade will be 
formed in the country. 
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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; Kirov, 

1938), но е сравнително по-слабо застъпен в изследванията на съвременната бъл-

гарска историография (Manolova, 1989; Palangurski, 1993; Gesheva, 1997; 2003; 

Galunov, 1998; 2013; Markov, 1998; Penchev, 2011). И докато разработките на по-

вечето автори от последните години се фокусират върху по-общи теоретични 

въпроси или върху работата на конкретен държавен съд, то са налице и някои 

тематични проучвания, целящи да проследят развитието на наказателната 
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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 чле-

нове 156–158 най-общо се предвижда начинът, по който ще стане предаването на 

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

провинили се министри. Цялостната процедура подробно е разработена 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 отк-

риване на процедурата, определяне на анкетна и следствена комисии, компетен-

циите им, съставът на Държавния съд и т.н. (Gesheva, 1997; Kostov, 1999). Най-

същественият въпрос, отнасящ се до углавната министерска отговорност (тук не 

засягаме политическата), може да се формулира така: кои са пределите, до които 

министрите отговарят по реда на углавната конституционна отговорност и за 

всички ли свои противозаконни действия би трябвало те да бъдат привличани по 

този ред? Този и други въпроси, по наше мнение намират, сполучлив отговор в 

дял I, наречен „Министерска отговорност”, от доклада на парламентарната коми-

сия, натоварена през 1901 г. да прецени действията на кабинета Т. Иванчов – В. 

Радославов. В този дял евентуалните престъпни деяния на министрите се подраз-

делят в три категории:”1/ Частните престъпления на министрите, които са извър-

шени от тях като от частни лица...; 2/ Престъпления от общ характер, които са 

извършени от министрите при изпълнение на служебните им задължения (нап-

ример нарушаване на конкретни права на граждани – б.м.–Е. К.); 3/ Престъпле-

ния, които са извършени от министрите със силата на предоставена им от зако-

ните власт, като са направили лошо или непотребно употребление с тази власт.” 

По първите две категории министрите се съдят от обикновени съдилища, но все 

пак във втория случай е необходимо разрешение от НС. Само върху третия раз-

дел престъпления обаче се простира углавната министерска отговорност. Твърде 

важно е уточнението, почерпано от проучване законодателството на някои евро-

пейски държави, че „министерските престъпления, за които министрите отгова-

рят по реда на углавната конституционна отговорност, обикновено не се опреде-

лят”. Оттук следва и предоставянето на дискреционна власт на Държавния съд, 

който би трябвало да е освободен от политически съображения. Подходящи са 

примерите, че „един министър може да се измами върху справедливостта и 
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полезността на една война..., той може да се измами в полезността на една фи-

нансова операция” и т.н., от което следва, че съдиите трябва да имат правото да 

преценят съображенията, които са наложили определени конкретни действия  

(Report 1901, p. 26). Направихме тези уточнения неслучайно, тъй като тези ясни 

теоретични постановки се изкривяват при прилагане процедурата на института 

на конституционната министерска наказателна отговорност и в определена сте-

пен се влияят от политически съображения. 

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 желае 

да бъдат съдени министрите от т. нар. второ стамболовистко правителство (1903–

1908) заради извършени мащабни според опозицията злоупотреби. На 22 февру-

ари 1910 г. е направено предложение за сформиране на парламентарна изпита-

телна комисия, която да разгледа управлението на страната през периода 5 май 

1903 г. – 16 януари 1908 г. и да оцени действията на някои бивши министри 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. Веднага след 

закриването на сесията на Народното събрание започва напрегната работа. На 11 

ноември с.г. при откриването на следващата сесия е представен докладът на ко-

мисията, 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 парламента на 6 февруари 1911 г. 

Решението за предаване на петима министри – д-р П. Гудев, Р. Петров, Н. Гена-

диев, 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 осо-

бена следствена комисия. Разследването продължава около година и половина, 

като са разпитани близо 600 свидетeли и са проучени огромен брой документи. 

Самият обвинителен акт е публикуван на 1 февруари 1913 г.  (Popov, 1986, p. 39; 

An indictment 1913).  

Обвинителният акт съдържа обвинения спрямо някои министри от спомена-

тите правителства – Рачо Петров (бивш министър-председател и министър на 

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

тел 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 съобщени-

ята). Тези обвинения са от най-различно естество, свързано с профила на съот-

ветното министерство. Налице е своеобразна палитра от обвинения със 
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стопански характер – например за закононарушения, свързани със строителст-

вото на различни 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 дър-

жавата за лична полза, но и за нарушаване на съответни закони, свързани с про-

фила на конкретното министерство. Сред тези обвинения са представени ня-

колко, свързани с дейността на министъра на търговията и земеделието д-р Ни-

кола Генадиев. Едното от тях е за „предоставена концесия“ по време на управле-

нието на второто стамболовистко правителство (1903–1908) за рафиниране на 

петрол и построяване на резервоари за дериватите му на територията на Бълга-

рия. Още тук изтъкваме, че до реализация на тази първоначална идея на бившия 

министър на търговията Н. Генадиев не се достига. 

В началото на работата е необходимо да се каже, че от края на ХIХ век въ-

веждането на т. нар. енергийни източници в България се осъществява с бавни 

темпове. Същевременно с това трябва да се изтъкне, че изборът на българските 

правителства (най-вече на Народнолибералната и Консервативната партии – на 

власт от 1887 до 1999 г.) да се отдаде приоритет на индустриалното развитие, а 

не на селското стопанство, косвено ускорява първите крачки в електрификацията 

на страната. Както се посочва в конкретно изследване, „икономическата изоста-

налост на България не означава пълна изолация от големите открития на ХIХ век“ 

(Пенчев, 2009). Първите примери за това са използването на електроенергията за 

осветление в индустриални предприятия Габрово, Казанлък, Шумен, за улично 

осветление в София и т.н., но чак след приемането на втория Закон за насърча-

ване на местната промишленост и търговия през 1905 г. се предвиждат специални 

облаги при включването на електроцентрали към предприятията. Пренебрегва се 

обаче възможността за стимулиране на производството на електроенергия за ос-

ветление в населените места и домакинствата. За сметка на това този закон вклю-

чени нови производства, които при определени условия да се ползват от облагите 

на държавната закрила. В закона от 1905 г. вече се предвижда и възможност да 

се предоставя концесия и за рафиниране на петрол и неговите деривати. Това 

може да се тълкува като вид „компенсация“ за „ощетеното“ от закона население. 

Рафинираният петрол се преобразува в различни фракции, една от които е полу-

чаването на газ за осветление на населението (Penchev, 2009, pp. 14–15). 

Трябва да се изтъкне, че в обвинителния акт не се уточнява точно какви 

фракции ще се получават след рафинирането на суровия петрол. Само на едно 

място се говори за „търговията с газ“. Ние предполагаме, че потенциалните кон-

цесионери имат намерения да преработват чрез сепариране и дестилиране нефта 
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под формата на още две фракции – бензин и нафта, които са необходими за про-

мишлеността и транспорта в България.  

Концесионната система се използва като предпочитана форма на стопанска 

дейност още при управлението на Народнолибералната и Консервативната пар-

тия. Тук е необходимо да поясним, че в най–общ смисъл концесията е разреше-

ние, дадено от държавните или общински власти в полза на местни или чуждес-

транни граждани или фирми за експлоатация на държавни и комунални предпри-

ятия, землени участъци, природни богатства и др. Концесиите се дават при опре-

делени условия от Министерски съвет или Народното събрание с различен срок, 

в отрасли, които държавата не може да развие със собствени средства, а общин-

ските власти – за благоустройство (Economic Encyclopedia, 2005, p. 377). Обсто-

ятелствата, при които е предоставена концесията за рафиниране на петрол и пос-

трояване на резервоари в България са следните. През декември 1904 г. изтича 10-

годишният срок на действие на приетия през 1894 г. Закон за насърчаване на мес-

тната индустрия и търговия. В края на декември министър Н. Генадиев внася 

предложения за приемане на нов Закон за местната индустрия и търговия. В при-

етият закон, влизащ в сила от март 1905 г., е „легнало началото на общо покро-

вителство на цялото национално производство“. Включени са нови производс-

тва, които при определени условия да се ползват от облагите на държавната зак-

рила. В закона от 1905 г. вече се предвижда и възможност да се предоставя кон-

цесия и за рафиниране на петрол и неговите деривати (An indictment p. 247)1. 

През март 1905 г. Министерството на търговията и земеделието обявява ус-

ловията на предоставяне на такава концесия. Идеята е бъдещият концесионер да 

внася и обработва на територията на страната суров петрол. Предвижда се стро-

ителство и на складове. Скоро няколко сериозни конкуренти представят заявле-

ния за участие. В края на март 1905 г. подават молби Българското търговско дру-

жество и Търговската банка в София. През април 1905 г. това правят Pester 

ungarische comersial bank и  Deutsche bank (чрез своя законно установен търговски 

представител Г. Шпис). Министър Н. Генадиев счита най-сериозно предложени-

ето на Deutsche bank. Следват някои маловажни събития, след които на 18 фев-

руари 1906 г. Г. Шпис представя поредна молба до министъра на търговията и 

земеделието. В нея се изтъква желание да бъде разрешено на германската банка 

да получи 30-годишна концесия, ”за да построи и експлоатира фабрики за прера-

ботване, дестилиране и рафиниране на суров петрол… във всичкото пространс-

тво на териториите, които зависят или ще зависят изпосле от българската дър-

жава” (An indictment, p. 247). 

                                                             
1  Държавен вестник, ХХVІІ, 66, 26 март 1905, с. 3. 
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Министър Генадиев поставя следната резолюция: „По начало просбата е 

приемлива, защото по всичко се вижда, че това е единственото искане за рафи-

нирането на петрол сериозно и солидно. Да се съобщи препис на Министерството 

на външните работи. Да се проучи въпроса от точка гледна фискална и народнос-

топанска. По началото предложението се приема и просителя да си представи 

плановете. Още от сега се поставя резерва, че гаранцията ще се вложи преди по-

лучаването на концесията в български ценни книжа“ (An indictment, p. 247). 

По неизвестни причини чак през май 1907 г. Министерски съвет назначава 

(23 май 1907, постановление XXXV) комисия с председател Б. Боев – директор 

на Българската народна банка, която да проучи от икономическа, политическа и 

фискална гледна точка евентуалното предоставяне на концесията на  Deutsche 

bank. Само седмица след това комисията представя своя доклад. В него се из-

тъква, че концесията практически ще монополизира производството на петрол в 

България и че остатъчният след рафинирането мазут например ще конкурира 

българските каменни въглища. Това негативно становище на комисията води до 

промяна в поведението на германската банка – на 26 юли 1907 г. след разговор с 

министър Генадиев упълномощеният Шпис „стеснява“ предложението на 

Deutsche bank – първо, да й се предостави една безмитна (Zollfreies gebiet) област 

в Бургас, на територията на която да бъдат изградени хранилища за петрол и не-

гови деривати; и второ – да получи концесия, но вече не за рафиниране на петрол, 

а за построяване и експлоатация на фабрика за газени тенекета и сандъци. Пре-

тендира се тази концесия да се ползва с привилегиите по Закона за насърчаване 

на местната индустрия в България от 1905 г. и да е с валидност 30 години. На 25 

август 1907 г. с Х-то постановление, протокол №90, Министерски съвет утвърж-

дава тези предложения (An indictment, p. 248). 

В средата на декември 1907 г. пълномощникът на германската банка Шпис, 

позовавайки се на недостатъчна яснота на посоченото постановление, претен-

дира пред министър Н. Генадиев то да бъде прегледано, изменено и допълнено с 

цел „определяне точния смисъл на дадената концесия”. В този смисъл Шпис 

предлага конкретни промени и допълнения, включително и прехвърлянето на 

концесията върху друго дружество. Още на 20 декември 1907 г. Министерски 

съвет пререшава Х-то постановление от 25 август с. г., като одобрява изцяло ис-

канията на представителя на  Deutsche bank (протокол №120). Буквално то гласи 

така: “В допълнение на Х-то постановление на Министерски съвет… и на осно-

вание чл. 23 и 34 от Закона за насърчаване на местната индустрия и търговия, 

разрешава се на  Deutsche bank в Берлин, с право да предаде тази концесия на 

едно Швейцарско дружество, което ще се състави под името „Балканско дружес-

тво за петрол“: 



160 

а) да се построи и нареди резервоар за петролни произведения и фабрика за 

сандъци и тенекета за 30 години с ненакърнимо право в Бургаски окръг (друг да 

не може да бъде допуснат в този окръг – Е.К.) в днешните му административни 

граници; 

б) петролните произведения и всичките материали, потребни за строенето 

на фабриката и резервоарите, също и материалите, потребни за фабрикуването на 

тенекетата и сандъците, ще се внасят от странство без мито, като се счита цялата 

фабрика за антрепозитен склад (митнически склад – Е.К.) ...и само такивата се 

освобождават от мито, а онова количество, което се изнася от завода за консума-

ция в княжеството, ще се облага на общо основание с мито, акциз и пр.“; 

в) фабриката да се ползва от общите и специални облаги по Закона за насър-

чение на местната индустрия и търговия“ (An indictment, p. 249). 

В обвинителния акт държавният обвинител настоява, че евентуален резер-

воар за петролни произведения и фабрика за сандъци и тенекета ще доведе до 

фактически монопол върху петролната търговия за цяла Южна България. А по-

ради факта, че Министерски съвет предоставя подобна концесия и на Св. Ивано-

вич, директор на дружество „Гирдап“ във Варна, така се разширявала територи-

ята на споменатия монопол. Но както се вижда от постановлението на Министер-

ски съвет от 20 декември 1907 г., разрешено е да се построи и нареди резервоар 

за петролни произведения и фабрика за сандъци и тенекета, но не и на съоръже-

ние за рафиниране на петрол. Така че да се заключава от страна на държавния 

обвинител, че ще се монополизира петролната търговия в цяла Южна България, 

според нас е пресилено.  

В обвинителния акт се изтъква, че според Закона за митниците антрепозитен 

склад е допустим само за стоки, които не подлежат на разваляне и запалване (чл. 

119). Това твърдение може да бъде прието за основателно. Да се обвинява обаче 

само Н. Генадиев, че е действал „противно на най-важните постановления, про-

карани в нашия закон за митниците“, е немотивирано. В обвинителния акт е за-

явено следното: „Като е допуснал този антрепозит…, министър Генадиев чрез 

своя повторен доклад и при решението на Министерски съвет, като член от него, 

е нарушил постановленията на Закона за митниците, и специално чл.1 и чл. 117–

140 (глава V)“ (An indictment, pp. 250–251). Вижда се, че обвиненията в определен 

смисъл са неоснователни, тъй като решението за „да се счита цялата фабрика за 

антрепозитен склад под митнически надзор“ не е само на Н. Генадиев, а на чле-

новете на Министерски съвет. А освен това – ако се приеме, че Министерски съ-

вет чрез постановлението от 20 декември 1907 г. колективно е нарушил поста-

новленията на Закона за митниците, защо не се търси отговорност и на остана-

лите министри, присъствали на заседанието? 
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Бившият министър Никола Генадиев в качеството му на обвиняем изтъква, 

че фактически той не е разрешил предоставянето на концесия за рафиниране на 

петрол, а само за построяване на газени сандъци и тенекета. Действително, той 

през февруари 1906 г. „по принцип“ одобрява даването на концесията за петрол 

на  Deutsche bank, но това предложение не е прието, както бе отбелязано по-горе, 

от назначената комисия и съответно от Министерски съвет в заседанието му на 

25 август 1907 г., в което са изтъкнати вредните последствия за България от евен-

туалната концесия за рафинирането на петрол. Всъщност противоречието в мне-

нията на държавния обвинител и бившият министър Генадиев може да се резю-

мира така: щом Министерски съвет е отхвърлил концесията за петрол, има ли 

юридическа логика да се търси наказателна отговорност спрямо Н. Генадиев (An 

indictment p. 251). 

В обвинителния акт се настоява, че бившият министър на търговията е фа-

воризирал  Deutsche bank. Изтъква се, че в други „културни страни“ се е спазвал 

реда на първия кандидат, подал документи за концесия, и той бивал предпочетен, 

независимо от значимостта и опита на кандидатите. От какъв критерий се е ръ-

ководел Н. Генадиев става ясно от показанията му пред Особената следствена 

комисия. Той смята предложението на  Deutsche bank за единственото сериозно 

и солидно в сравнение с останалите кандидати. Още повече, че той не е задължен 

по силата Закона за обществените търгове да фаворизира първия подал доку-

менти за концесия – в случая Pester ungarische comersial bank. Държавният обви-

нител стига още по-далеч – бившият министър д-р Н. Генадиев бил инициирал 

промяната в Закона за насърчение на индустрията и търговията с добавката „ра-

финиране на петрол“ с умисъл да даде концесията именно на  Deutsche bank. 

Защо? Държавният обвинител е категоричен – личен интерес на министъра. До-

казателства за лична заинтересованост обаче липсват (An indictment, p. 252). 

За сметка на това Н. Генадиев в обясненията си пред Особената следствена 

комисия дава важно обяснение – имало е натиск от германското правителство да 

бъде предпочетена германската банка. Н. Генадиев търси доказателства в тази 

насока и със заявление 104 от 29 февруари 1912 г. предлага на Особената следс-

твена комисия да разпита в качеството му на свидетел генерал-майор Никифоров 

– тогавашен дипломатически агент в Берлин, дали му е известно „… че за да се 

даде на  Deutsche bank концесия за рафиниране на петрол е имало силен натиск 

от германското правителство и настояване даже от германския император“. По-

казанията на генерала не се отбелязват в обвинителния акт. Само е посочено в 

едно изречение част от неговите думи – „Съвършено неестествено е императорът 

да има такъм разговор с мене!“ Прави впечатление обаче, че липсва информация 

дали дипломатическият агент е нямал разговори по този въпрос с германски 
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правителствени представители. Едва ли Генадиев би настоявал да бъде изслушан 

ген. Никифоров, ако липсваха сведения в полза на бившия министър на търгови-

ята и земеделието (An indictment, p. 252). 

В заключение държавният обвинител претендира за наказателна отговор-

ност на бившият министър Н. Генадиев. Посочват се членове на Закона за насър-

чаване на местната индустрия и търговия (ЗНМИТ) и на Закона за митниците. С 

някои от тях авторът е съгласен, например че не е спазен чл. 15 от ЗНМИТ, гла-

сящ, че се „дават облаги, без да е констатирано каква ще бъде инсталацията за 

производство на сандъци и тенекета, колко капитал ще има в нея и пр.“. Но пък 

че бил нарушен чл. 23 от същия закон е неоснователно. Той изисква да се дават 

концесии, предвидени в ЗНМИТ и да се констатира полезността им надлежно от 

Министерски съвет (An indictment p. 250). В случая първото от твърденията не е 

вярно – в ЗНМИТ от 1905 г., както бе посочено, вече се включват към протекти-

раните предприятия и тези за рафиниране на суров петрол. 

Втората част от чл. 23 също по принцип не е нарушена – изрично в поста-

новлението на Министерски съвет от 25 август 1907 г. не се изтъква „полез-

ността“ на тази концесия. Но пък самият факт, че Министерски съвет я одобрява 

показва, че приема „полезността“ й (An indictment, p. 248). т.е. ако има пропуск, 

той е от формален характер. 

Възниква кардиналния въпрос – както бе посочено, според чл. 155 от Конс-

титуцията министрите могат да бъдат съдени „за измяна на Отечеството или на 

княза, за нарушения на конституцията, за предателство или за някаква вреда, при-

чинена на Княжеството за лична полза”. А на какво основание се търси отговор-

ност от Н. Генадиев, при положение, че неговите евентуални престъпления не 

влизат в обсега чл. 155 от Конституцията и Закона за съдене на министрите от 

1880 г.? 

Най-често в обвинителния акт от 1913 г. бившите министри са обвинявани 

„за някаква вреда, причинена на Княжеството за лична полза”. Тук липсва по-

добна хипотеза. Тогава възниква въпросът – основателно ли е за евентуални на-

рушения на Закона за насърчаване на местната индустрия и търговия и на Закона 

за митниците да се търси наказателна отговорност по Закона за съдене на минис-

трите. Отговорът е – „не“. 

Към времето на публикуването на обвинителния акт (февруари 1913 г.), се 

разгаря втората фаза на Балканската война срещу Турция. Монархът дава указа-

ния процесът да бъде отложен. Чак след националната катастрофа, към края на 

1913 г., опозиционните партии отново поставят въпроса за продължаването му, 

което и става на 7 февруари 1914 г. Ситуацията става „заплетена”, тъй като от м. 

юли 1913 г. Народнолибералната партия е съставна част от управляващата 
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либерална коалиция, в която участва с други две партии. Затова един от народ-

нолибералните лидери – министър Добри Петков, ясно схваща, че реномето на 

партията непрекъснато спада и поради това ходатайства пред министър-предсе-

дателя Васил Радославов да направи необходимото за прекратяването на про-

цеса. Цар Фердинанд и премиерът съдействат това да се случи, предвид и на 

други важни политически съображения. Така се стига до напрегнатите парламен-

тарни дебати на 23 и 24 юли 1914 г., в резултат на които е взето решение за сне-

мане отговорността от обвиняемите бивши министри, включително и на бившия 

министър д-р Никола Генадиев (Popov 1986, p. 48).  

Изложението показва, че първоначалната идея на бившия министър Н. Ге-

надиев за „пълна“ петролна концесия за рафиниране на суров петрол и за пост-

рояване и експлоатация на фабрика за газени тенекета и сандъци се ограничава 

до даване концесия само на производство за построяване и експлоатация на фаб-

рика за газени тенекета и сандъци. Т.е., приема се заключението на нарочната 

комисия от май 1907 г., одобрено от Министерски съвет, че даването на концесия 

за рафинирането на петрол ще рефлектира негативно на българската икономика. 

Нещо повече. При управлението на Демократическата партия (1908–1911 г.) и 

по-точно на 28 януари 1908 г. министърът на търговията и земеделието А. Ляпчев 

поисква отмяната й, както и става. Отменя се и концесията за построяване на по-

добни резервоари, сандъци и тенекии, дадена на Св. Иванович, управител на дру-

жество „Гирдап“ – Варна (An indictment, p. 250). 

И така, ако за други закононарушения на министри от бившето стамболо-

вистко правителство могат да се предположат осъдителни присъди, ако беше 

приложена цялостно процедурата по Закона на съдене на министрите, то в конк-

ретния случай бившият министър на търговията и земеделието Н. Генадиев би 

трябвало да бъде оправдан. 
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