
ПРЕДГОВОР 
от  Васил  Василев  Директор на фондацията, Секретар на Изпълнителния 

комитет на ръководството на БЗНС  

Процесът срещу Никола Петков в 1947 год. бележи един важен момент в 
историята на България и по-специално в историята на борбата на българския народ 
срещу съветизирането и превръщането на нашата страна в заддунавска колония на 
Съветска Русия. 

Този процес протече при една сложна международна и вътрешна обстановка: 
той бе пряко свързан с решението на Съветска Русия да пристъпи към окончателно 
интегриране на страните от централна и източна Европа, където първият акт бе 
установяване на еднопартийни системи, наложени посредством масови репресии. 
Това решение доведе до избухването на т.н. студена война в отношенията между 
Съветския съюз и западните демокрации начело със САЩ. Следователно, този 
процес, който завърши с обесването на водача на Обединената опозиция Никола 
Петков бе организиран и проведен по нареждане на съветското държавно- партийно 
ръководство, оглавявано по онова време от И.В. Сталин. 

Вътрешнополитическата обстановка бе не по-малко сложна 
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от външното положение, чието развитие е пряко свързано с отношенията между 
Съветския съюз и западните демокрации. След изборите през 1946 год,, в 1947 год. 
се постави на дневен ред въпросът за изработване на нова Конституция. 
Обединената опозиция използува своя печат и трибуната на парламента не само да 
разобличи беззаконията на партийната политика и особено засилващите се 
нарушения на основните човешки права и свободи. Тя внесе във Великото Народно 
събрание проекто-конституция, почиваща на принципите на парламентарния 
режим, който гарантира  основните човешки права и свободи, между които 
свободата на словото, на печата и на политическите организации. Тази дейност  ма  
Обединената опозиция бе основната пречка за изработване 
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НЕ Конституция от съветски образец, а от там и за съветизирането на 
страната и установяването на тоталитарна система. 

Ето как се обяснява защо бе организиран "процесът срещу Никола Д. 
Петков в 1947 год", който завърши не само с обесването на водача на 
Обединената опозиция. Той бе първата стъпка към ликвидирането на 
последните останки от свободата на словото, на печата и на 
политическите организации, като по този начин се постави началото на 
тоталитарната система, наложена с нечуван терор в България. 

В своя труд "Съдебният процес срещу Никола Д. Петков през 
1947 г." Петър Семерджиев предлага на читателите едно оригинално 
изложение, що се отнася до изнесените факти, документи и информации, 
така и по задълбочените анализи на засегнатите политически и 
юридически въпроси. За Никола Петков се писа много по време на 
Обединената опозиция и след обесването му. Двама френски автори П. 
Вергне и Ж. Бернард, публикуваха през 
1948 год. във Франция обширен труд под заглавие "Делото Петков". 
Трябва обаче да признаем, че книгата на Петър Семерджиев представлява 
едно оригинално проучване на процеса срещу Никола Петков. Никой до 
сега не е успял да събере толкопа много материал и под формата на една 
синтеза да даде толкова задълбочено проучване на това важно за 
българския народ историческо събитие. 

Успехът на Петър Семерджиев с подготовката на този труд се дължи 
преди всичко на неговия политически опит. В качеството на висш 
функционер в Централния комитет на българската компартия той е бил 
натоварен да следи подготовката на този процес. Това му позволява днес 
да изнесе за бъдещите историци и поколения многобройни важни факти, 
документи и информации, до които днешните историци нямат достъп, а 
не е сигурно дори, че и утрешните историци ще имат възможност да се 
запознаят с тях. 

Нека да се изразим по-ясно! Историята на процеса срещу Никола 
Петков е част от историята на България. Това е историята на един важен 
период от борбата на българския народ за свобода и национална 
независимост. В тази борба Никола Петков, който прие смъртта без 
колебание, стана изразител на нашите национални идеали. Ето защо той 
заема в българската история същото завидно място на национален герой, 
каквото заеха нашите възрожденци, борци срещу турските 
нашественици. Нека припомним също, че Никола Петков е син на 
Димитър Петков, един от опълченците на Шипка, но убит като министър-
председател на България от платени агенти на монархическия институт. 
Той е също брат на Петко Д. Петков, уби: в 1924 год. след кървавия 
девето- юнски преврат в 1923 год. 
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Необходимо е да припомним, от друга страна, на по-младите 
поколения вътре в страната, че борбата на Никола Петков не спря с 
неговото обесване. МасоЕите репресии, които последваха, не можаха да 
задушат народната съпротива против установяването на еднопартийна и 
тоталитарна система. Днес тази борба се ръководи от Българския 
национален комитет "Свободна Независима България", създаден вътре в 
страната като продължител на делото на Обединената опозиция, където 
организацията на Никола Петков, Българският земеделски народен съюз, 
заема централно място. 

В предложения труд Петър Семерджиев разглежда последователно 
организирането и развоя на процеса срещу Никола Петков: 
предварителната кампания в пресата, арестуването му във Великото 
Народно събрание, машинациите по предварителното следствие, съдебния 
фарс, присъдата и накрая, мястото на Н. Петков в политическата история 
на България. В един изключително задълбочен анализ авторът изнася не 
само исторически факти. Той, от друга страна, разобличава по неоспорим 
начин различните клевети и лъжесвидетелства, върху които се обоснова и 
узакони обесването на Н. Петков. Този труд е един много ценен принос за 
историята на България. Едно толкова задълбочено разобличаване не 
можеше да се направи освен от човек, който е не само съвременник на 
тези събития. Петър Семерджиев има привилегията да е жив свидетел как 
тези събития се ковяха зад завесата, в сърцевината на българската 
компартия, която е инструмент и проводник на политиката на Съветска 
Русия. 

Предложеният труд на автора бе предаден в поредица от хроники на 
българския отдел при радио "Свободна Европа". Фондацията "Ал. 
Стамболийски—Н.Петков—Д-р Г.М.Димитров" дължи да изкаже своята 
благодарность както на автора Петър Семерджиев, така и на българския 
отдел при радио "Свободна Европа", които ни позволиха да подготвим 
тази публикация. 

ПАРИЖ, м. май 1986 год. 



БЕЛЕЖКА ОТ АВТОРА 

Предаванията, включени в програмата на 
раоио "Свободи; Европа", посветени на 
съдебния процес срещу Никола Петков, 
предизвикаха оправдан интерес сред 
слушателите в страната. Въпреки това, не 
предвиждах издаването им в отделна книга. 
Ръководството на Фондацията "Ал. 
Стамболийски—Н.Петков—Д-р Г.М. 
Димитров'" обаче преценило, че ще бгг-? 
полезно и за българския читател да се запознае 
с това важно събитие от близката 
политическа история на България. Директорът 
на Фондацията, Васил Василев, предложи да 
подготвя ръкописа в подходяща форми за 
печат. 
Приех предложението на Фондацията, v. 

макар С известно забавяне, можах да 
прегледам написаното по-рано от мен. 
Завърших работата върху текста с известно 
удовлетворение от породеното чувство на 
изпълнен дълг и почит към паметта на големия 
демократ и борец АЛ национална независимост 
на страната ни, с когото ме свързва спомена 
от съвместно прекараното време ь концлагера 
"Гонда вода" през 1941 г. 

Ерусалим, март 1986 г.
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I. КОЙ БЕ НИКОЛА ПЕТКОВ? 

Арестуването, осъждането на смърт и екзекутирането на 
видния политически деец Никола Д.Петков през 1947 г. бе 
събитие, което сложи дълбок отпечатък върху българския 
политически живот през годините на ускореното 
съветизиране на страната. То привлече вниманието на по-
литическите среди и в чужбина. Съдебната разправа с този 
упорит българин бе удар с далечен прицел. С него се 
разчистваше пътя на съветското господство, което тряб-
ваше да се опира на политическа система на еднопартийна 
власт, предоставена в ръцете на ръководството на 
българската компартия. 

Защо именно Никола Петков трябваше да стане изку-
пителната жертва? 

За неговата гибел е написано много. Името му продъл-
жава да се споменава с почит и уважение от всички, които 
следват неговия път, а и от пазителите на демократи-
ческите традиции, един от жалоните на които стана и не-
говата смърт. Съдебният процес, по който бе съден Никола 
Петков може да се посочи като недостойна разправа с 
политически противник. Все още обаче остава неизяснен 
въпросът как бе подготвен такъв съдебен спектакъл и 
какви бяха политическите последици от него. Против-
ниците му в лицето на наследниците на всички онези, 
които носят политическата и съдебната отговорност за 
трагичния му край, продължават да обосновават в науко- 
образни съчинения правомерността на проявената жесто-
кост спрямо него. Истината за живота, делата и личността 
на Никола Петков обаче отхвърля без остатък много-
томните им обвинения, които му отправят. Онова, кое- 
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то той направи през последните две 
години от своя живот ще остави 
трайна следа в националната ни 
история. Името му ще буди оправдан 
интерес у всяко следващо 
поколение. Делата му ще се дават за 
пример как трябва да се служи на 
народа и брани независимостта на 
държавата. 

1.  Политически път. Увлечението 
на Никола Петков в политическите 
борби не е случайно. Семейната му 
среда живя с болките на 
следосвобожденска България. Син е 
на един от видните политически 
дейци, Димитър Петков, който се 
проявява кат. журналист и 
общественик с буен темперамент, 
наследява Стефан Стамболов като 
лидер на Народо-либералната 
партия и достига до положението да 
заеме поста на министър-
председател. Неговият вуйчо, 
Димитър Ризов, също така е изявен 
журналист, политически деец и 
дипломат. Баща му, родом от 
Добруджа, е откърмен с надеждите 
на тамошното българско население 
за свободен живот, а майка му, от 
македонски произход, не забравя 
трагедията на македонското 
население. Може да се твърди, че 
Никола Петков отрано се интере-
сува от политическите борби в 
страната, но се увлича в тях едва 
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след отстраняването на 
Българския земеделски народен 
съюз от властта през 1923 г. То става 
до голяма степен под влиянието на 
дейността на брат му Петко. 
Останал в доброволна емиграция 
във Франция след убийството на 
последния, той се завръща в 
страната през 1928 г. като убеден 
привърженик на земеделското дви-
жение. Вдъхновявайки се от идеите 
на Александър Стамболийски, 
написа и издаде през 1931 г. 
интересна книга, посветена на 
живота и делото му. Тогава започва 
да взема все по-активно участие в 
организационното възстановяване 
на Земеделския съюз. Застанал на 
страната на левицата му, дава своя 
принос при формиране на поли-
тическата група от земеделски 
дейци, които положиха основите на 
Българския земеделски народен 
съюз "Александър Стамболийски", 
наричан още "Пладне". Тази му 
дейност го издигна сред 
ръководителите на съюза. Той поеми 
редактирането на съюзния орган, а 
през 1938 г. be избран и за народен 
представител. До този момент името 
му бе известно предимно в кръга на 
неговите по- иитически приятели. 
Участието, което взе в 
парламентарните избори през 1938 г., 
речите му в Народното събрание и 
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широките връзки, които създаваше 
сред предста- пителите на 
различните политически партии и 
групи скоро подсказаха, че върху 
българската политическа сцена 
н.фаства фигура, която се свързва с 
интересите на народа и става 
изразител на неговите въжделения. 
А тогава бе време, в което светът се 
изправяше пред изпитанията на 
Втората световна война и пред 
България се поставяше нъпросът 
накъде и с кого да върви. Никола 
Петков определи своя път. Неговото 
отношение към най-големите 
въпроси, поставени от 
военновременната обстановка се 
определи от възприетите принципи 
на свободолюбие и демокрация и от 
поддържаната позиция, 
произтичаща от съюзната му 
принадлежност. Той им остана верен 
и когато бе изпратен в концлагера 
"Гонда вода", а след това интерниран 
в провинцията. Приемайки ударите 
върху себе ск, естествено бе да 
застане на едно от челните места 
на онова, което се нарича 
антифашистка съпротива през 
годините на Втората световна 
война. 

2.  Сътрудничество с българската 
компартия. Днес в официалната 
партийна литература, в която се 
развиват тезисите. на партийната 
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пропаганда, ролята на Никола 
Петков се преиначава. Партийните 
историци обаче не могат да 
заобиколят факта, че опитът да бъде 
осъществена програмата на 
ръководството на българската 
компартия, наречена Отечествен 
фронт, не можеше да постигне 
каквато и да е гражданственост без 
приемането й от такива 
политически дейци, към които 
принадлежеше той. Не бе случайно, че 
човекът, на когото партийното 
ръководство разчиташе при 
провеждането на своята военно-
временна тактика, Кимон Георгиев, 
преценяваше, че без 



участие на Никола Петков не може да се създаде Отечествен 
фронт. Разликата между двамата обаче се състоеше в това, 
че Кимон Георгиев следваше строго всичко, което се 
предлагаше от ръководството на българската компартия и 
съобразяваше действията си единствено със съветските 
интереси. Зад него не стоеше никаква политическа 
организация и той не се опираше на някакъв по- широк кръг 
политически съмишленици. Това не пречи на партийната 
пропаганда да го представя и днес за републиканец и за 
ръководите"- на несъществуващия през годините на войната 
политически кръг "Звено':. За разлика от него, Никола 
Петков свързваше дейността си с интересите на българския 
народ, така както ги преценяваше като деец в земеделското 
движение. 
Борбата против политиката на военновременните бъл-

гарски правителства доведе Никола Петков до сътрудни-
чество с българската компартия. Той прие условията й за 
съвместна дейност, така както бяха формулирани в 
обявената от Москва програма на Отечествения фронт и с 
това ангажира Българския земеделски народен съюз 
"Александър Стамболийски". Трябва да се подчертае обаче, 
че още от самото начало на контактите му с компартията, 
Никола Петков се дистанцира от провежданата вече от 
партийното ръководство тактика на въоръжена борба. Днес 
не може да не се признае, че благодарение на тази негова 
позиция бе ограничена авантюрата на българската 
компартия да хвърли страната в огъня на истинска 
гражданска война. Неговата позиция влияеше върху по-
ведението на някои политически дейци, които също бяха 
приели да поддържат една политика под общите лозунги на 
Отечествения фрокт или се подканяха да сторят това. Тя 
намери оправдание в промененото положение на България 
след капитулацията на Италия и смъртта на цар Борис. 
Сътрудничеството му с българската компартия продължи и 
при тази нова обстановка. В общата борба за смяна във 
външнополитическата ориентация на страната обаче не 
може да не се види наличието на две линии. Партийното 



5 

ръководство бе въвлечено в организирането на 
безперспективната подготовка на въоръжено въстание, като 
изчакваше настъплението на съветската армия на Балканите. 
Другата линия се поддържаше от Никола Петков и 
преобладаващата част политически дейци, които бяха 
загрижени за съдбата на България. Тя се изразяваше в 
стремежа да се упражни политически натиск върху 
правителствените среди, като се използува очевидния вече 
изход от войната. В резултат на тази политическа линия бе 
създадено преходното правителство начело с Иван Багрянов 
и се завърши с действителния поврат, осъществен от 
правителството, образувано от Константин Муравиев. 
Демократическите сили бяха раздвоени от 
непредизвиканото нахлуване на съветските войски. Пред 
лицето на надвисналата съветска опасност част от 
политическите демократически дейци потърсиха отговор на 
въпроса по какъв път да се запази независимостта на 
страната. Те подкрепиха идеята за създаване правителство 
на Отечествения фронт, в което се съгласиха да участвуват 
или да го подкрепят. Между тях зае подобаващото му се 
място Никола Петков. 

3. Министър в правителството на Отечествения фронт. 
Резервите, които Никола Петков имаше спрямо политиката и 
тактиката на българската компартия през годините на 
войната обясняват неговото поведение като замест- ник-
министьр-председател в създаденото на 9 септември 1944 г. 
правителство. Партийните представители в него се намираха 
формално в малцинство, но фактически те разпореждаха, 
защото имаха подкрепата, която им оказваше командването 
на съветските окупационни войски, като разчитаха и на 
поддръжката на своята агентура сред министрите. Оказа се 
обаче, че това не бе достатъчно. Вземайки в свои ръце 
репресивните органи, партийното ръководство предприе 
повсеместен терор. Страната заживя под гнета на 
политически режим, който отричаше 



всякакви демократически 
принципи. Все повече се налагаше 
едностранчивата 
външнополитическа ориентация, 
която целеше да закрепи 
съветското господство над 
страната. От друга страна, на 
партийното ръководство липсваше 
разбирането как да се преодолеят 
стопанските затруднения, 
предизвикани от войната. Такива 
бяха предпоставките, които 
принудиха Никол \ Петков да изяви 
своята самостоятелна 
политическа линия. Поводът бе 
даден с решението да бъдат 
произведени парламентарни 
избори през август 1Г '5 г., вз^то въз 
основа на препоръките на 
ръководителите на великите сили, 
които се бяха събрали в Ялта. 
Официалната мотивировка на 
партийното ръководство бе, че чрез 
изборите ще се нормализира 
вътрешното положение на страната 
и ще се създадат условия за 
международното признание на 
извършените промени. В същност, то 
се стремеше да постигне някакво 
озаконяване на наложеното 
ръковсцно положение на 
компартията във властта. 
Средствата, на които разчиташе за 
постигането на тази цел се 
свеждаха до обезсилване на 
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съперничещите му политически 
сили между неговите партньори в 
Отечествения фронт. С прилагането 
на тези средства то подготвяше 
условията за установяване на 
еднопартийна власт. Против тези 
действия на партийното 
ръководство се обяви Никола 
Петков със силата на своите 
убеждения на демократ и патриот. 
Затова се стигна до оформяне на 
тъй наречената Обединена 
опозиция под негово ръководство. 

4.  Начело на Обединената 
опозиция. Времето от пролетта на 
1945 г. до юни 1947 г. бе изпълнено от 
напрегнати политически борби. 
Ръководството на българската ком-
партия търсеше да си осигури 
признанието на собствената му 
политика чрез прокарване на 
избирателен закон, който да 
гарантира фалшифицирано доверие 
на избирателите. То търсеше да 
постигне международното 
признаване на контролираното от 
него правителство чрез опреде-
ляне на условията за мирен договор 
единствено с подкрепата на 
съветското правителство. Тази 
позиция не бе в интерес на 
българския народ, защото 
поставяше българската държава 
под чужда зависимост. Така 
българските национални интереси 

7 



се превърнаха във водораздел 
между политическата опозиция и 
управляващата българска 
компартия. На тази основа 
дейността на Никола Петков 
придоби особено значение. В нея 
могат да се очертаят условно два 
периода. От момента на 
окончателната му оставка като 
министър през август 1945 г. и 
напускането му на Отечествения 
фронт, тя бе в значителна степен 
ограничена. Парламентарните 
избори от края на 1945 г., без 
участието на опозиция в тях, не му 
предостави възможност да 
заседава в новоизбраното Народно 
събрание. Отношението си към 
наболелите въпроси на деня той из-
разяваше в публичните прояви на 
опозиционните партии и главно 
чрез редактирания от него в. 
"Народно земеделско знаме". Много 
често се появяваха статии по най-
важните въпроси на националната 
политика, подписани "Никола Д. 
Петков". Вторият период обхваща 
дейността му в парламента като 
депутат, избран в изборите за 
Велико Народно събрание през 
октомври 1946 г. 

Никола Петков заседава в 
българското Народно събрание 
едва половин година. В речите си 
даваше преценки за 
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несъстоятелността на политиката 
на партийното ръководство и остро 
разобличаваше правителството за 
действията на насилие, терор и 
измами. Той предяви искане за 
оставка на правителството, за да 
бъде създадено ново, в резултат на 
свободни избори. Превърнал се в 
глашатай на правдата и свободата, 
той не можеше да бъде търпян от 
авторите на насилията и 
съветските им покровители. Затова 
Георги Димитров изпълни 
нареждането на съветското 
ръководство и разпореди Никола 
Петков да бъде арестуван и съден. 



II. АРЕСТУВАНЕТО НА НИКОЛА 
ПЕТКОВ 

1. Дейността на Обединената 
опозиция 

Обвиненията срещу Никола 
Петков бяха свързани с 
дейността му като лидер на 
Обединената опозиция. Тя се 
появи като последица от 
терористическите мерки, на-
правлявани от ръководството на 
българската компартия. Чрез тях 
то целеше да разчисти пътя на 
еднопартийната власт като 
средство за закрепване на 
съветското господство над 
страната. Целенасочено и 
планомерно кай-напред започна 
отстраняването от политическия 
живот на дейци, които със своя 
авторитет или активност 
представляваха сериозна пречка 
за успех в това отношение. Така 
може да се обясни защо бяха 
изправени да отговарят пред тъй 
наречения народен съд 
министрите от правителството на 
Константин Муравиев (с 
изключение на неговия министър 
на войната ген. Иван Маринов ), 
Всички основни пунктове на 
Обвинителния акт, по който те 
бяха привлечени да отговарят са 
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в пълно противоречие с 
политическото им минало и със 
дейността на всеки от тях в този 
кабинет. Присъдите, които им се 
определиха, могат да се нарекат 
символични в сравнение с 
присъдите на министрите от 
предшествуващите правителства. 
Те бяха обаче достатъчни, за да 
бъдат отстранени от 
политическия живот Никола 
Мушапов, Александър Гиргинов и 
Борис Павлов от 
Демократическата партия, 
Димитър Гичев, Константин 
Муравиев и Вергил Димов от 
Българския земеделски народен 
съюз "Врабча 1" и Атанас Буров от 
Народната партия. За никой от тях 
не може да се твърди, че е 
поддържал прогерманския курс на 
българските правителства през 
годините на втората световна 
война. Обратното! Никола Мушанов 
публично се обявяваше от 
трибуната на Народното събрание 
йро- тив правителствените 
ангажименти с политиката на хит- 
лерова Германия и участвуваше в 
разни колективни постъпки в 
този смисъл. Атанас Буров, не се 
смущаваше да посещава 
съветската легация и бе радушно 
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приеман от служителите й, пред 
които е изказвал своето мнение 
за положението на страната и за 
политиците й. Кръгът на 
анатемосаните обхвана също 
политически дейци, срещу които 
не можеха да се приложат съдебни 
мерки. Така например, на Коста 
Тодоров, който бе един от 
създателите на участвуващия в 
правителството на Отечествения 
фронт Земеделски съюз и който се 
намираше в чужбина, не бе 
разрешено да се завърне в 
страната. Това бе сторено под 
претекст, че бил чужд поданник и 
писал някаква брошура против 
Съветския Съюз. Като че ли тези, 
които, издигнаха подобни 
обвинения срехцу Коста Тодоров, 
а това бяха на първо място Георги 
Димитров и Васил Коларов, до 
завръщането им в страната не са 
били чужди поданници и не са 
писали против други велики 
държави. С особена 
подозрителност се отнесе 
ръководството на българската 
компартия към завръщането от 
чужбина на признатия лидер на 
БЗНС "Александър Стамболийски" д-
р Г.М. Димитров. Посрещането му 
предизвика голям смут и 
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органите ня Държавна сигурност 
бяха натоварени да направят 
всичко възможно, за да стане 
пребиваването му в страната 
невъзможно. Същото отрицателно 
отношение бе показано и към друг 
виден политически деец, какъвто 
бе лидерът на Социалдемократи-
ческата партия Кръстю Пастухов. 
Лично Георги Димитров предяви 
обвинения като писа, че не можело 
да му се позволи участие в 
политическия живот, защото през 
годините на войната не се 
приобщил към Отечествения 
фронт. Между политическите 
дейци, срещу които на първо време 
не можеха да се изкажат каквито и 
да било по- 



ридания за неучастие в тъй 
наречената антифашистка борба 
изпъкна Никола Петков. С право 
нему бе признато лидерството над 
Българския земеделски народен 
съюз и на Обединената опозиция. 
То му бе предоставено, след като д-
р Г.М. Димитров бе принуден да 
напусне страната. 

Съществуването на политическа 
опозиция в условията на 
съветската окупация и на все още 
неуреденото международно 
положение на страната създаваше 
извънредно големи неудобства и 
неприятности за ръководството 
на българската компартия. Те се 
подсилваха от обстоятелството, 
че признат ръководител на 
Обединената опозиция стана 
Никола Петков. В неговата минала 
дейност нямаше такива моменти, 
които да се използуват открито 
за опорочаването му. Своите 
политически възгледи и 
отношението си към политиката на 
българската компартия той 
изразяваше открито и 
формулираше исканията си точно. 
Широкият отзвук от критиките му 
сред всички слоеве на 
населението превръщаше 
политическата опозиция в 
обществена сила, с която 
партийната пропаганда не бе в 
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състояние да се справи. 
Съветските ментори на 
българското партийно 
ръководство поискаха то да вземе 
всички ефикасни мерки, за да бъде 
ограничена и ликвидирана 
дейността на опозицията като 
най-силният удар се нанесе върху 
нейния лидер Никола Петков. 
Усилията за политическо 
разобличаване, както се 
наричаше неог- раничаваната от 
нищо партийна агитация против 
политическата опозиция, не 
намаляваше обаче ефекта от дей-
ността й. Те още по-малко засягаха 
авторитета, влиянието и 
обаянието на личността на Никола 
Петков. Трябва също да се 
подчертае, че съветските 
указания да бъде ограничена и 
ликвидирана политическата 
опозиция съвсем не се 
възприемаха като просто 
нареждане, по което да се вземе 
решение, да се осъществят 
отделни мероприятия и да се 
предаде "към дело". За българското 
партийно ръководство те 
означаваха неотложна задача, 
която грабва да се реши със 
всички възможни средства. С из- чш 
пития лозунг за разобличаване на 
"злостната опозиц и и '  го 
прикриваше един подробно 
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разработен план за 
унищожаването й чрез репресиите, 
на които се подхвър- имха 
активните й дейци, чрез 
разстройване на организа- шште й 
и широко прилаганото 
политическо предизвика- кмп тпо. 
Като главно средство в този план 
бе използувани провокацията. Тя 
засегаше всеки български 
гражданин, който имаше едно или 
друго отношение към поли- 
I пч<-ската опозиция, но главно и 
най-напред Никола Пет- ком. За 
нормалното съзнание на редовния 
гражданин е ipvuno да приеме за 
верни чудовищните размери, 
които придоби използуваната 
провокация. Не може да се помисли, 
че за унищожаването на един 
човек, макар и от 
II инчината на Никола Петков, бяха 
необходими такива у iwr-ш и толкова 
жертви. С името му се свързваха не 
« пми противниците на всичко 
онова, срещу което сам се поркше и 
които симпатизираха на борбата 
му, но и всич- | и. които се третираха 
като потенциални противници инн 
<>нха необходими да се подготвят 
като доказателст- II(I щ 
съществуването на такива. 

2. Събитията през 1946 г., 
използувани срещу Никола Петков 
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lire още остават неизяснени 
гтножество факти от съби- ппera, 
които се развиха през 1946 г. Те 
обаче бяха рзша- ' шии 14 развитието 
на оня процес, който доведе до лкк- 
ннднрапе на ационалната 
независимост и държавен су- 
поронитет на България, т.е. до 
нейното съветизиране. и минната 
страна на обстановката, която се 
създаваше ..(почна с опита да се 
изпълни решението на министрите 
п 1 in.ншните работи на великите 
сили да се преустрои bi.iмирското 
правителство, като му се придаде 
повече ир| д< твителен характер 
чрез включване в него на пред- I и н 
ni l Mm на Обединената опозиция. 
Следващото важно 



военно-фашистка организация, 
назована "Цар Крум". Под съдебна 
отговорност бяха подведени 7 
души офицери от старата армия. 
Тяхното следствие се свързваше 
пряко с военния министър 
генерал-полковник Дамян Велчев 
и отново се заговори и за ролята 
на тъй наречения "Военен съюз". 
Изстрелът вече бе даден, а той улу-
чи не само ген. Велчев, но и ген. 
Кирил Станчев, а последният бе 
близък на Никола Петков. Много 
скоро се разразиха и 
последствията. През август бе 
съобщено, че Дамян Велчев се 
намирал в едномесечен домашен 
отпуск, а през септември се 
оповести неговата оставка. 
Никъде не се съобщаваше, че 
своята принудителна отпуска той 
прекарва като интерниран в 
Троянския балкан. Кирил Станчев 
пък не много след това бе 
арестуван, за да се появи малко по-
късно като главен подсъдим в 
съдебния процес срешу обявената 
уж нелегална организация "Вое-
нен съюз". 

Обходните маневри за събиране 
на обвинителен материал против 
политическата опозиция, а 
следователно и срешу нейните 
ръководители продължиха. Все 
през тази година, през август бе 
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осъден Двети Иванов, главен ре-
дактор на вестник "Свободен 
народ" за инкриминирана негова 
статия. През следващия месец бе 
изправен на подсъдимата 
скамейка писателят Трифон Кунев, 
редактор на в. "Народно 
земеделско знаме" поради 
инкриминирането на уводната 
бележка към книгата му "Ситни- 
дребни като камилчета". Все по 
това време бе арестузан Петър 
Коев, един от близките 
сътрудници: на Никола Петков, 
чиято трагична съдба е един от 
най-значителните факти с 
огромна разобличителиа сила за 
средствата на насилието на 
комунистическия режим з 
България. 

Във връзка с тези и редица други 
случаи бяха предприети 
допълнителни арести и бяха 
подготвени едни от най- шумните 
съдебни процеси, които се 
проведоха през 1947 г. Тогава 
българската общественост можа 
да узкае за конспиративната 
дейност на уж създадената 
нелегално орга- mi щция, наречена 
"Неутрален офицер", ръководена от 
ifii. Иван Попов и за _;аговорниците 
от тъй наречения "Могиен съюз", уж 
начело с ген. Кирил Станчев, Наред 
с Тих со появи в печата името на 
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Петър Коев, който отново w« 
арестуван и подложен на 
продължително и още по- мч гоко 
следствие. 

Обвиненията срещу подсъдимите 
в последните три смутя бяха 
използувани като повод от 
прокуратурата да поиска 
арестуването ка Никола Петков, 
за да бъде •ч.дсн като организатор 
на военен преврат против укре-
пила! а се във властта българска 
компартия. 

3. Как бе арестуван Никола 
Петков? 

докладната записка на министъра 
на вътрешните рабо- III Днес вече е 
известно и се потвърждава в 
партийната нигсрптура с 
позоваване на документи от 
Централния 1М|>гиен архив, как бе 
подготвено арестуването на 
.Нико- |щ Петков. На 28 май 1947 г. 
министрьт на вътрешните ршчли, 
тогава Антон Югов, изпратил 
докладна записка in председателя 
на Министерския съвет, Георги 
Димит- рпя, м която съобщил, че били 
събрани обвинителни ма- ■ при.пи 
от Държавна сигурност срещу 
Никола Петков. Hi.» основа на тях 
министърът предлага да се отнеме 
депутатският имунитет на водача 
на Обединената опозиции, ца се 
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арестува и организира, съдебен 
процес срещу него. 

'I ;пи докладна записка, в която се 
поставя за пръв in.г официално 
искане за съдене на Никола 
Петков, не « публикувана до днес. 
На нея могат да се позоват само 
. .........  партийни историци, но и на тях 
им е разреше- 
|н I и и цитират само с най-общи думи. 
За установяване ши 
подователният ред на действията, 
които доведоха до ipt амизирането 
на кай-важния политически 
съдебен про- и'- нроз първия етап 
от съзетизирането на България 
оба- ■I" и гоца е достатъчно. При 
това не може да не се псдчер- 



събитие бе съгласуваното становище на великите сили за 
условията на мирния договор с България. През октомври 
бяха насрочени избори за Велико Народно събрание. 
Проведени под контрола на ръководството на българската 
компартия, те й дадоха болшинство сред избраните 
депутати. На тази външна официална дейност съответ- 
ствуваше друга една скрита, която се изразяваше в не-
прекъснати арести, следствия и подготовка на съдебни 
процеси. Без да се разкрива тенденцията, с която се вър-
шеха, можеше да се разбере, че всички те засягаха по-
литическата опозиция и се свързваха с името на Никола 
Петков. Инкриминираните действия на подбрани лица 
между арестуваните се поставяха във връзка или в зави-
симост от неговата дейност. 

Съдебните процеси срещу Кръстю Пастухов и д-р Г.М. 
Димитров- Партийните историци, които засягат в писа-
нията си събитията през 1946 г. и се докосват до съдбата 
на Никола Петков обикновено споменават други два 
съдебни процеса. Единият, по който бе съден лидера на 
Социалдемократическата партия Кръстю Пастухов, се 
представя като последствие от враждебната дейност на 
подсъдимия към разпореждането на българската ком-
партия във властта. Този съдебен процес не бе свързан 
пряко с дейността на Никола Петков. Обвиненията срещу 
Пастухов се основаваха върху две негови инкриминирани 
статии, засягащи положението в армията. Фактически 
това бе един политически процес, на който бе под ложена 
на осъждане цялата минала дейност на Пастухов като 
политически деец. Може би поради това остана пре-
небрегнат един, наглед незначителен факт. Той бе само 
подсказан на процеса с обвинението срещу Пастухов, че 
установил връзки със някои представители на забранена-
та организация Съюз ка българските национални легиони. 
В тогавашния ежедневен печат могат да се намерят 
сведения, че бяха арестувани и подложени на следствие 
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голяма група бивши легионери. Не бе направено обаче 
достояние, че на някои от главните обвиняеми било пред-
ложено да напишат признания за връзките им с Никола I 
IOTKOB. По такъв начин на опозиционната дейност на 
двамата видни политически дейци, Кръстю Пастухов и 
11икола Петков се придаваше "фашистка окраска". 
По същото време бе организиран и съдебният процес 

срещу бившия главен секретар на Българския земеделски 
народен съюз "Александър Стамболийски", д-р Г.М. 
Димитров. Макар подсъдимите да отрекоха предявени- !<• 
им обвинения и в последната си дума да поискаха 
оправдаване, болшинството от тях бяха осъдени. Този 
процес бе изцяло свързан с опозиционната дейност на 11и 
кола Петков. Главният подсъдим, д-р Г.М. Димитров, 
■ <• иамираше в чужбина и бе осъден задочно заради него- 
мм га разобличителна дейност против политиката на управ-
ии п.чщата българска компартия и съветското господст- 
1м> пад страната. Такъв бе поводът за организиране на 
съ- до(||«н процес срещу него. От подсъдимите се искаше 
да притаят, ie са били във връзка с него и са изпълнявали 
ри «поражданията му. Поставяше се открито въпрос и за 
и|>|. iu-ите на главния подсъдим с Никола Петков. Това • 
шише още по-ясно като се има предвид, че тогава се 
иоимп п ежедневния печат съобщението за образувани де- 
иа < pi'my него и Асен Стамболийски. Прокурорът поиска 
шшм.чтц да бъд?г подведени за лъжесвидетелствуване в 
|1<нч1И1нията им пред съда по този процес. Никола Пет- 
 ■..  ме бо изправен на подсъдимата скамейка, но този 
ф н I превръщаше в сигнал. Все повече се натрапваше 
уСиокдпшето а възможен и предстоящ удар, който му се 
it»' п пш. Вдъхновителите на този удар все още не бяха 
оформили достатъчно обвинения срещу него за една 
того по-решителна разправа, затова и допуснаха вре- 
МИИМИ отстъпки. 
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"Ihвините конспирации". През лятото на 1946 г. се попи 
| и други тревожни симптоми около Никола Пет-    
I lpin юни  бе обявено, че била разкрита нелегална 



тае, че нейното съставяне и адресиране е една игра за съб-
людаване на формалности. Както за министъра на вът-
решните работи, така и за министър-председателя бе на-
пълно ясно какво представляват съобщените "обвинителни 
материали на Държавна сигурност" и как те бяха 
съставени. И ако нейното съдържание се пази в строга 
тайна, последвалите я други разпореждания на официал-
ната власт го разкриват. 

Писмото на прокурора. На 6 юни 1947 г. партийният 
орган в. 'Таботническо дело" публикува едно писмо, 
озаглавено "Писмо на прокурора", носещо дата 4 юни, с 
което прокурорският надзор при Софийския областен съд 
се бе обърнал към председателя на Великото Народно 
събрание, тогава Васил Коларов. В стенографските 
дневници на това събрание, дял II,  кн. 1 може да се прочете, 
че писмото било разгледано по спешност в присъствието на 
болшинството от министрите. Председателят на събранието 
съобщава, че с това писмо се искало снемането на 
депутатския имунитет и задържането на Никола Петков, 
който бил уличен в тежки престъпления против народа и 
народната държава. Той прочита писмото и съобщава, че 
според правилника за вътрешния ред на Великото Народно 
събрание, книжата по това искане трябва да се изпратят 
"веднага и без разискване" в комисията по Министерството 
на правосъдието, за да бъдело уважено. Неговото 
предложение бе тази комисия да излезе със свой доклад до 
края на заседанието. Според съобщението в партийния 
орган в. 'Таботническо дело", "предложението на 
председателя бе прието от Великото Народно Събрание с 
продължителни ръкоплескания". 

Така започна нагласеният спектакъл по един от най- 
трагичните случаи в близкото ни политическо минало. 
Разбира се, комисията по министерегвото на правосъдието 
приключи набързо своето заседание и бе дадена думата на 
нейния докладчик. Той заяви, че обвинителните материали 
говорели "по неоспорим начин за витата на Никола 
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Петков", и накрая помоли Великото Народно събрание да 
уважи искането на прокурорския надзор. Не е безинтересно 
да се припомни предложението на тази комисия, което 
гласи: "Комисията намира основателно искането на 
прокурора при Софийския областен съд за снемане 
депутатския имунитет на народния представител Никола Д. 
Петков, за задържането му под стража и даването му под 
съд — и внася във Великото Народно събрание следното 
предложение: "...уважава искането на Софийския областен 
прокурор, снема депутатския имунитет на Софийския 
народен представител Никола Д. Петков и разрешава той да 
бъде задържан и съден, съгласно писмото на прокурора". 

Стенографските дневници съхраняват тези срамни сцени 
с имената на участниците в тях. 

На какво се позоваваше прокурорското писмо? 
Според отбелязаното в него, "при съдебното дирене по 

делото срещу конспираторите от военната фашистка ор-
ганизация "Неутрален офицер" и при водене предвари-
телното дирене срещу конспираторите от другата воен- но-
фашистка организация "Военен съюз", както и от делото 
срещу бившия народен представител Петър К. Коев и др. са 
събрани извънредно много данни, които по безспорен начин 
сочат, че главен вдъхновител, организатор и ръководител 
във всички тия конспирации е народният представител 
Никола Димитров Петков от гр. София". Интерес предел 
авлява и заключението, което гласи: "...всички 
доказателства, които са събрани до сега, с необходимата 
съдебна достоверност, установяват, че Никола Д. Петков е 
създал съзнателно и преднамерено организация, която си е 
поставила за цел събарянето чрез въоръжен преврат на 
установената у нас на 9 септември 1944 година власт. Тази 
престъпна дейност се преследва и наказва... от Наредбата-
закон за защита на народната власт... и предвижда най-
тежко наказание". 

Разискванията във Великото Народно събрание. Явно 



бе, че авторите на 
парламентарния спектакъл, в 
който Никола Петков бе 
предвидената жертва, бяха се 
постарали да съблюдават всички 
необходими за случая фор-
малности. Освен писмото на 
прокурорския надзор и 
предложението на 
парламентарната комисия, 
следваше да станат разисквания 
преди да се реши дали да се отнеме 
депутатският имунитет на Никола 
Петков. Докато в Стенографските 
дневници е запазено все пак, ако и 
не дословно, но по същество 
казаното при тези разисквания, в 
партийния печат то е отразено 
напълно неверно, Изказванията на 
правителствените депутати се 
предават точно и всички те искат 
да се приеме направеното пред-
ложение. За защитилите го 
представители от опозицията е 
записано: "Несполучливи опити да 
го защитят направиха Асен 
Стамболийски и Коста Лулчев". 
Напълно преи- начено се предава 
казаното от самия обвиняем, като 
се пише: "Дадена бе думата на 
Никола Петков. Не можейки да 
възрази нещо по същество на 
обвинението, той се опита гузно 
да говори за други неща". Истината, 
обаче е, че Никола Петков говори в 
спокоен тон и възрази именно по 
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същество на обвинението. Той не 
само не говори гузно, но думите му 
засягаха пряко клеветническия 
характер на всичко, в което го 
обвиняваха. Не само днес, но 
винаги, когато ще се припомня 
името на Никола Петков, неговият 
отговор на прокурорското писмо и 
на предложението на 
парламентарната комисия ще се 
дава като пример за героично 
поведение. Словото му в залата на 
българското Народно събрание 
преди да бъде арестуван 
възвеличава неговия образ с 
изявената готовност за 
саможертва. 

На 5 юни 1947 г. заседанието на 
парламента започна при една 
изключителна загадачност. 
Сградата бе обхваната в един 
обръч от постове ка униформена 
милиция и в близост бяха 
разположени милиционерски коли. 
Около всеки вход се тълпяха 
милиционери. Необичайно строга 
бе проверката при влизане и 
излизане. Заседанието бе открито 
от председателя Коларов в 
обикновеното време. 
Присъствуваха почти всички 
министри с изключение на 
министър-председателя Георги 
Димитров. Необичайно бе 
присъствието на всички депутати 
от правителственото болшинство. 

19 



Владееше атмосфера на очаквано 
важно събитие. Според 
признанията на мнозина от 
опозиционните депутати, те били 
в пълно неведение за така стара-
телно подготвения акт. Официално 
обявеният дневен ред 
предвиждаше разисквания по 
проекта за нова конституция. 
Председателят обаче обяви, че 
имал да направи важно съобщение. 
И той прочете писмото на 
прокурора на Софийския областен 
съд за снемане депутатския иму-
нитет и арестуването на Никола 
Петков. Изненадата за 
опозиционните депутати бе 
замайваща. Министрите и 
правителственото болшинство, 
станали прави, приветст- вуваха 
искането с ръкоплескания и не 
стихваха виковете в знак на 
одобрение. Никола Петков стоеше 
на своето място с израз на 
напрежение в лицето. Въпреки 
постановления-.; на правилника за 
вътрешния ред за разглеждане на 
такива предложения от Народното 
събрание и по тях то да взима 
решения в срок от 24 часа, 
председателят поясни, че 
важността на въпроса налага да 
бъде решен по спешност. Можеше да 
се забележи, че Никола Петков 
възразява нещо, но шумът пречеше 
да се разбере какво иска да каже. 
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Заседанието бе прекъснато за 
кратък отдих, през който 
парламентарната комисия 
трябваше да изготви 
предложението си. Трудно е да се 
обясни как толкова важен въпрос е 
бил разискван от нейния състав. 
Само след половин час Народното 
събрание поднови своята.работа, 
за да изслуша готовото вече 
предложение. 

Възприетият ритуал 
предвиждаше да се спази задълже-
нието думата да бъде дадена на 
засегнатия преди гласуването. 
Когато Никола Петков се отправи 
към трибуната, за да произнесе 
своето последно слово като 
депутат, неговите другари от 
парламентарната група на 
Обединената опозиция му 
отправиха шумни овации и станали 



прави, изслушаха думите му. Тази негова реч не е записана 
от служебните стенографи, а не бе чута изцяло и от 
присъствуващите журналисти. Високоговорителят пред него 
бе изключен и гласът му почти не достигаше до тях. Трудно 
го слушаха и собствените му другари поради шума и 
виковете на правителствените депутати. В моменти когато 
те затихваха, можеше да се проследи мисълта му. Само по 
спомените на някои от присъствуващите може да се 
въстанови смисълът на цялата му реч. Още в самото начало 
той характеризира политическия режим, установен от 
българската компартия като безправие и поддържан със 
средствата на насилие. Той запита защо е бил избран за 
жертва и отговори, че неправилно са го преценили като 
политик и човек. Неговото политическо верую било в пълна 
противоположност на комунистическия терор, защото той 
поддържал свободата на словото. Отхвърляйки обвиненията 
за конспириране против властта, Никола Петков декларира, 
че никога не е участвувал в конспирации против 
правителството. Той допълни, че поддържа принципите на 
демокрацията и се бори за свободни избори и за смяна на 
правителството по конституционен. ред. Никола Петков не 
можа да завърши речта си. Неудържими викове го 
принудиха да млъкне. Само през един кратък промеждутък 
от затишие, като че ли набрал сили, успя да извика: "Да 
живее свободата!". 
Арестът, извършен в залата на Великото Народно съб-

рание. Последните думи на Никола Петков в последната му 
реч пред парламента бяха посветени на свободата. Те бяха 
подети от опозиционните депутати. Докато се слушаше 
непрекъснатото повтаряне на подетия възглас за свободата, 
председателствуващият предложи по спешност да се гласува 
предложението на парламентарната комисия. При пълно 
единодушие всички от послушното болшинство вдигнаха 
ръце. В този момент се разигра сцена, немислима в 
миналото, а и едва ли би се повторила в бъдещето. Малко 
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известно е, че между депутатите- комунисти имаше 
подбрана група от предани на партийната дисциплина 
комунисти. Всеки от тях бе задължен да се явява въоръжен в 
парламента и да сяда на такова място, от което всеки 
момент, по даден знак, би могъл да се нахвърли срещу 
опозиционните депутати. Необявеното решение на 
Политбюро за създаването на такава вътрешна въоръжена 
охрана се обосноваваше с необходимостта да се пазела 
неприкосновеността преди всичко на Георги Димитров и на 
членовете на Политбюро. Предназначението й обаче бе да 
държи под наблюдение парламентарната група на 
Обединената опозиция. Подбраните охранници бяха 
предварително инструктирани, че трябва да влязат в 
действие веднага щом се обяви решението за отнемане 
депутатския имунитет на Школа Петков. Моментът, в който 
се обяви резултата от гласуването последният все още се 
намираше на трибуната. Депутатите- охранници наскачаха 
от местата си и се впуснаха към него. Те обаче бяха 
изпреварени от опозиционните депутати. Настана истинско 
сбиване. Охранниците извадиха пистолетите си и заудряха с 
тях своите противници. В помощ им се притекоха 
въоръжени милиционери. Тогава екнаха парещите слова на 
Ботев: "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!" 
Пееха ги стотина души като прощален салют към 
отвеждания в милиционерска камионетка Никола Петков. 
Така завърши организираният спектакъл на 5 юни 1947 г., 

изпълнен по строго определен сценарен план. Такива 
действия последваха докладната записка на министъра HP 
вътрешните работи и писмото на прокурорския надзор при 
Софийския областен съд до председателя на Великото 
Народно събрание. Последният изпълни ролята на диригент, 
който направляваше подчинения му оркестър, съставен от 
послушно болшинство депутати, членове на 
парламентарната комисия и групата охранници -побойници. 
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Нанесеният удар над политическата опозиция бе 
съкрушителен. Той обаче покри с позор 



правителството начело с Георги 
Димитров, Великото Народно 
събрание с председател Васил 
Коларов и българската компартия, 
чиито представители бяха 
главните действуващи лица. 

След всичко това Никола Петков се 
озова в следствените килии на 
Държавна сигурност. Определените 
му следователи го посрещнаха с 
категоричните обвинения за 
предателска и противонародна 
дейност. Там той срещна на очни 
ставки неузнаваемите от 
мъченията лица на някогашни свои 
верни съратници и случайни 
познати, които повтаряха заучени 
признания за конспиративна 
дейност, извършена уж по негови 
внушения. В публикувания в края на 
юли Обвинителен акт бе казано в 
какво се състояла тя. 

4. Кампанията в печата срещу 
Никола Петков 

Арестуването на Никола Петков, 
извършено на 5 юни 1947 г. в залата на 
Народното събрание бе 
използувано за разгръщане на 
широка политическа кампания. Той 
бе подложен на следствие, но в 
пресата неговата виновност се 
предопределяше и с това се 
подсказваше неизбежната му съдба. 
В контролираната от партийното 
ръководство преса се 
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преповтаряха всекидневно 
предявените му обвинения. Тон 
задаваше партийният орган в. 
'Таботниче- ско дело". 

В. "Работническо дело" за 
извършения арест. В уводна статия 
на в. 'Таботническо дело" от 6 юни, т.е. 
на другия ден след арестуването на 
Никола Петков, озаглавена 
"Правосъдието в ролята си", се 
заявяваше: "Твърде много станаха 
фактите, които показват, че 
опозиционният водач Никола 
Петков е бил в центъра на военно- 
фашистките конспирации против 
народната власт. Всички нишки на 
тия конспирации водят към него". В 
нея се твърди още: "На лице са тук 
всички данни за една престъпна 
дейност, която съставлява 
предателство и се наказва тежко, 
както по обшия наказателен закон, 
така и по Закона за защита на 
народната власт". По този начин, 
преди още арестуваният да бе 
изправен пред съд, дейността му се 
квалифицираше и наказанието се 
подсказваше, макар уводната 
статия в партийния орган да 
завършва с думите: "Трябва да се 
даде възможност на правосъдието 
да влезе в ролята си: да тури ръка на 
престъпниците и да потърси 
отговорност за делата им". 
Отправени към правосъдието, те 
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звучаха като директива за негови-
те органи. 

Същият ден и в същия вестник бе 
публикувано съобщението, 
озаглавено: "Националният комитет 
на Отечествения фронт се 
солидаризира с решението на 
Великото Народно събрание за 
даване под съд Никола Петков". В 
него е записано: "Националният 
комитет на Отечествения фронт 
изявява своята пълна солидарност 
с решението на Великото Народно 
събрание да бъде снет депутат-
ският имунитет на Никола Д. Петков 
и даден под съд за подготовка на 
преврат с въоръжена сила срещу 
установената у нас на девети 
септември 1944 година народна 
власт". Под него стояха подписите 
на главния секретар и на 
четиримата секретари, на 
представителите на все още 
изкуствено поддържаните партии 
на Отечествения фронт, както и на S 
официално признати тъй наречени 
обществени и професионални 
организации. 

Съобщението на Дирекцията на 
печата. В този дух бе съдържанието 
на всичко писано, което се 
допускаше за печат и в същия дух 
бяха издържани решенията, които се 
публикуваха. На 24 юли обаче бе 
публикувано съобщение на 
Дирекцията на печата, първите 
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редове на което гласяха: "Вчера от 
прокурорския надзор при 
Софийския областен съд е бил 
връчен обвинителен акт на Никола Д. 
Петков, полк. Марко В. Иванов, полк. 
Борис Ив. Гергов, майор Атанас X. 
Атанасов и Димитър Цветков Ива-
нов...". В първия пункт на това 
съобщение се поясняваше: "Никола Д. 
Петков е подготвял въоръжен 
държавен 



преврат и за тази цел е подбудил 
полковниците Марко В. Иванов и 
Борис Гергов да създадат тайна 
военно-конспи- ративна 
организация "Военен съюз", 
подбудил е генерал Ив. К. Попов да 
възглави тайната военна 
конспиративна организация 
"Неутрален офицер"; до 
арестуването на участниците в 
двете организации, които са си 
поставили за цел въоръженото 
сваляне на правителството на 
Отечествения фронт и предаване 
власта на ново правителство 
начело с Н. Петков, поддържал е с тях 
връзки и получавал информации за 
тяхната дейност". На 28 юли бе пуб-
ликуван целият текст на 
Обвинителния акт под гръмкото и 
обширно заглавие в стила на 
сензационната преса: 
"Обвинителният акт срещу Никола 
Петков и преките му съюзници от 
"Военния съюз". Подробности по прес-
тъпната противонародна 
превратаджийска дейност на Н. 
Петков. Тайните връзки на 
опозиционния фюрер с 
полковниците Марко Иванов и Борис 
Гергов и ролята на Никола Петков 
при създаване на военно-
фашистките организации "Военен 
съюз" и "Неутрален офицер". Ин-
струкциите за саботажни, 
диверсионни и терористични 
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действия. Зеленото знаме-трибуна 
на заговорниците. Готвеният 
преврат. Шпионски донесения в 
полза на гръцкото разузнаване". 

5. Какво съдържа Обвинителният акт 
срещу Никола Петков? 

Характеристиката на 
Обединената опозиция. След кратък 
увод се предаваше 
обстоятелствената част на Об-
винителния акт. Още в самото му 
начало дейноста на политическата 
опозиция, породена като реакция на 
терора, упражняван от 
ръководството на българската 
компартия и оформила се под 
ръководството на Никола Петков, се 
свързва със съживяването на тъй 
наричаните реакционни сили в 
страната. Потвърждение- на тези 
връзки се гър- сят в редицата 
съдебни процеси, проведени през 1948 
г. 
При това не е забравен и процесът 
срещу д-р Г.М. Димитров. 

Правят впечатление две 
обстоятелства, които авторите на 
Обвинителния акт подчертават и по-
нататък. Те пишат за "ръководната 
група на опозицията", като имат 
предвид Българския земеделски 
народен съюз, който под ръ-
ководството на Никола Петков 
преминал изцяло в опозиция на 
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политиката на българската 
компартия. Тази група, която 
фактически представляваше масова 
политическа партия и получаваше 
поддръжката на населението, се 
отделяше от другите опозиционни 
групи. Основният удар се нанасяше 
върху нея. Другото обстоятелство 
се отнася до твърдението, че 
подготвяният държавен преврат 
целял свалянето на 
"законноустановената власт". 
Партийното ръководство 
съзнателно внушаваше тази мисъл, 
защото бе наясно как дойде на власт 
контролираното от него 
правителство. Регентите, които 
подписаха указа за назначаването 
му сториха това след като вече бяха 
арестувани. Също така не може да се 
посочи по силата на какъв закон 
встъпиха в ролята си новите 
отечественофронтовски регенти. 
Следователно, както не бе вер- но, че 
Никола Петков подготвял въоръжен 
преврат, така неоснователно бе 
твърдението, че 
отечественофронтовската власт 
била законно установена. 

Записано бе по-«ататък и това: 
"След като претърпя крах в 
надеждите си за успех ?ред масите и 
като не разчиташе на що-годе широка 
опора в народа, Никола Петков и 
неговите сподвижници, както и 
реакцията в 1923 година, запо яаха 
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подготовката за насилствено 
сваляне на законно установената 
народна власт (чрез въоръжен 
преврат), което е трябвало да бъде 
извършено след напускане на 
България от съветските войски, или 
с помощта на чужда интервенция". 
При това се допълваше, че с особена 
активност водел "разложителна 
работа във войската, за да си 
улесни по такъв начин вербуването 
на привърженици сред военните". 
Такава приценка за влия- 



нието и ролята на Обединената опозиция противоречи на 
фактите. Не може да се отрече, че Обединената опозиция 
намери поддръжката на най-широки слоеве на народа. 
Свидетелство за това бе бързото изграждане на нейната, и 
предимно на Земеделския съюз, организационна мрежа из 
цялата страна. Нейните поддръжници се набираха из 
средата на българските селяни, на средните градски 
слоеве и между интелигенцията. Показателно бе участието 
й в изборите за Велико Народно събрание. Причините за 
недопускане на нейно болшинство във Великото Народно 
събрание останаха скрити в архивите на Централния 
комитет на българската компартия. И не опозицията и 
лично Никола Петков водеха разложителна дейност във 
войската. Може да се припомни атмосферата сред 
офицерството през 1946 г., когато повече от две хиляди 
души бяха уволнени. Мнозина от тях, заедно със свои 
колеги, все още оставени на служба, се озоваха в следст-
вените килии на Държавна сигурност и имената им се 
появиха на следващите един след друг съдебни процеси. 
Такива бяха планомерните целенасочени действия за 
унищожаването на офицерския корпус, обучен в старата 
българска армия и изнесъл тежестите на необмисленото 
участие на България във войната през 1944—1945 г., а 
след това подхвърлен на унижение и репресии. Обвине-
нията срещу Никола Петков целяха да прикрият тези 
действия. 

Обвинението за подготовка на въоръжен преврат. Не бе 
обосновано и обвинението, че въоръженият преврат уж 
трябвало да се извърши "след напускане на България от 
съветските войски, или с помощта на чужда интервен-
ция". Партийните дейци от онова време, които все още са 
живи, а между тях съм и аз, могат да свидетелствуват за 
указанията, които се дапаха от партийното ръководство за 
борба против опозицията и обясненията, с които се 
придружаваха. Нали именно тогава, т.е. през 1947 г. се 
бързаше с тъй нареченото разгромявана на опозицията. 
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Нали вече бе подписан и мирният договор с България, 
който определяше срока за изтеглянето на съветските 
войски. В интерес на затвърдяването на съветското гос-
подство над страната трябваше да се предприемат всички 
мерки за унищожаването на Обединената опозиция. За-
това обявените за разкрити военно-фашистки организации 
бяха свързани с дейнсста й. Главната фигура, срещу която 
бяха насочени най-тежките обвинения се оказа Никола 
Петков. За част от партийните кадри не бе тайна то- гова, 
че съветското ръководство настояваше да се избърза с 
един съдебен процес, в който главен обвиняем да бъде той. 
В този дух действуваха представителите на българското 
вътрешно министерство, като създаваха необходимия им 
материал. Съветските указания се получаваха чрез Георги 
Димитров и той въвличаше българското партийно 
ръководство в подготовката и изпълнението на един 
сценарен план за съдебна разправа с Никола Петков. Що се 
отнася до "помощта на чужда интервенция", това бяха 
слова, вложени в Обвинителния акт и заимст- вувани от 
партийната пропаганда с цел да се постигне подсилване на 
ефекта. Всички доводи имаха значение само за 
партийното ръководство. Продиктувани от съветското 
ръководство, те не можеха да бъдат изоставени, а се 
поддържаха и при наличието на противоречията, които 
съдържаха. 

Най-голямо място з Обвин" -лния акт бе отделено на 
приписаната на Никола Петков подготовка за държавен 
преврат, която започнала уж още през втората половина на 
1945 г. И? ъкнати са три главни пункта, които се приемат 
като основание тя да се поддържа. На първо място бе 
обвинението, че той влязъл в тайна връзка с полк. Марко 
Иванов и с полк. Борис Гергов, като ги подбудил да 
създадат нелегална военно-заговорническа организация, 
която нарекли "Военен съюз". Несъстоятелността на това 
обвинение бе съвършено ясно за осведомените. 
Арестуването на двамата полковници стана преди да 



бъде предявено обвинение за участие на Никола Петков в 
конспирация за събаряне на властта чрез въоръжен пре-
врат. До тогава той бе обвиняван за откритата му опози-
ционна дейност и разобличаван за връзките му с бившия 
главен секретар на Българския земеделски народен съюз 
д-р Г.М. Димитров. От посочените като заговорници 
двама полковници първоначално не са искани признания, 
че действували по негови внушения. С тяхното 
арестуване, а също и на целия кръг офицери около тях 
трябваше да се докаже, че е въстановен някогашният 
"Военен съюз". С това се целеше да се засегне 
арестуваният вече ген. Кирил Станчев и изпратеният в 
оставка министър на войната ген. Дамян Велчев. Едва 
малко преди да бъде арестуван Никола Петков те бяха 
подработени да го посочат като подбудител на 
приписаната им дейност и затова бяха привлечени за 
негови съподсъдими. 

Обвиненията срещу подсъдимите ген. Иван Попов и 
народния представител Петър Коев. Вторият пункт се от-
насяше до обвинението, че Никола Петков влязъл в прес-
тъпни връзки с ген. Иван Попов, като го подбудил да за-
стане начело на нелегалната военно-заговорническа орга-
низация, наречена "Неутрален офицер". С него преговарял 
за уреждане личния състав на ръководството на войската 
в случай, че дойде на власт едно ново правителство начело 
с Петков. Посоченият генерал бе арестуван още през 1946 
г. въз основа на показанията на арестувани вече офицери, 
негови бивши подчинени, а бе съден през май 1947 г. 
Подобно на обявените заговорници от "Военен съюз" и той 
нямаше първоначално признания, че е подбуждан от 
Никола Петков да застане начело на измислената 
организация "Неутрален офицер". На съдебния процес, по 
който бе съден обаче вече твърдеше, а съ- подсъдимите му 
и свидетелите допълваха, че съществували връзки между 
него и Никола Петков, както и с чуждите разузнавалия. 
Отговорът на въпроса как и с какви средства той бе 
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доведен до състояние да прави подобни признания хвърля 
светлина върху начина, по който бе обработен. 
Организаторите на показния процес срещу ген. Иван 
Попов решиха, че съденето му трябва да се проведе преди 
арестуването на Никола Петков. При все това, те не 
определиха между съобвиняемите на генерала нито един 
като съподсъдим на Петков. С присъдата над обявените 
участници в "Неутрален офицер" желанието бе да се 
придаде по-голямо значение на мотивите, с които бе 
поискано да бъде отнет депутатския имунитет на Никола 
Петков. 
Третият пункт се отнася до приписаната роля на сто-

панския секретар и член на Постоянното присъствие на 
БЗНС, Петър Коев. За него се твърди, че Никола Петков 
изволзувал връзките му сред военните, за да се информира 
за дейността на организацията по подготовката на 
държавния въоръжен преврат. Неговият случай представ-
лява едно от важните звена във формулираните обвинения 
срещу Никола Петков. 

6. Как бяха подготвени обвиненията срещу Никола Петков? 

Показанията на съподсъдимия му Д.Ц. Иванов. В Об-
винителния акт срещу Никола Петков на последно място 
като четвърти негов съподсъдим бе изправен активният 
деец на опозиционния Бълг реки земеделски народен съюз 
Димитър Цветков Иванов. Той бе представен като 
помощник-организационен секретар на Постоянното 
присъствие нг този съюз. Така бе създадена една необи-
чайна компания. Наред с кадровите военни, обвинени, че 
по внушение на Никола Петков създали конспиративната 
организация "Военен съюз" с цел да подготвят въоръжен 
преврат, заставаше един от дейците на Земеделския съюз. 
На организаторите на съдебния процес срещу Никола 
Петков, явно, не бяха достатъчни показанията на двамата 
полковници и на майора. Присъствието на земе- 



делски деец бе необходимо, за да се вплете Никола Петков в 
обвинения, че уж препоръчал на местните дружби да 
организират нелегални действия. Димитър Ц. Иванов бе 
твърде подходящ да бъде отведен на подсъдимата скамейка 
и чрез неговите признания да се доказва, че Никола Петков 
давал инструкции в този смисъл. Затова и в Обвинителния 
акт за него е записано: "Никола Петков... е подбудил 
близкия му и активен деец... Димитър Цветков Иванов да 
развие практическа нелегална работа, да проведе 
терористически и диверсионни актове" с цел за "създаване в 
страната на вътрешни безредици", което щяло да даде повод 
за намесата на външните сили, "за чуждата интервенция". 
Това вече е една друга насока в приписаната на Никола 
Петков дейност. Докато с офицерите заговорници обсъждал 
уж подготовката на въоръжен преврат, присъствието наД.Ц. 
Иванов сред подсъдимите трябваше да свидетелетвува за 
една широка подривна дейност сред населението из цялата 
страна. В Обвинителния акт тя е представена така: "След 
разкриването на тайните военно-заговорнически 
организации "Неутрален офицер" и "Военен съюз" и след 
арестуването на техните участници, Никола Петков не е 
прекъснал престъпната си дейност, но е минал към още по-
конспиративни методи, като е действувал чрез най-
доверените хора от ръководния актив на БЗНС (Никола 
Петков) ". 
Може да се тъси някаква аналогия между удара, който се 

нанасяше върху офицерите от старата армия и това, което се 
целеше с привличането на земеделския деец Д.Ц. Иванов 
като подсъдим. Колкото противоречиви и неубедителни да 
бяха обясненията за създаването, целите и задачите на 
обявените военно-заговорнически организации, с тях се 
оправдаваше масовото арестуване на стотици офицери. 
Въпреки повсеместните арести на опозиционни дейци, 
Обединената опозиция все още съществуваше, нейните 
организации действуваха легално. Вестниците "Народно 
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земеделско знаме" и "Свободен народ" продължаваха да 
излизат. Парламентарната опозиционна група от близко 100 
депутата заседаваше в Народното събрание. При все, че с 
арестуването на Никола Петков Обединената опозиция бе 
обезглавена, присъствието й в политическия живот се 
чувствуваше. Затова твърдението в Обвинителния акт, че 
опозиционният Земеделски съюз преминал към нелегални 
действия и то по разпореждане на Никола Петков бе един 
тревожен знак. Ясно ставаше, че въпросът не се отнася само 
до разправата с неудобните офицери. На прицел се 
поставяха политическите организации, които се явяваха 
сериозна пречка за установяване на еднопартиен режим. 
Съденето на Никола Петков като организатор на въоръжен 
преврат придобиваше много по-широки рамки. Трябваше да 
се очаква, че ударът върху него ще се разшири като засегне 
и политическата организация, която той представляваше и 
ръководеше, т.е. опозиционния Земеделски съюз. Всичко на-
писано в Обвинителния акт за привлечения под съдебна 
отговорност Д.Ц. Иванов говореше в този смисъл. Неговата 
дейност се представяше като резултат от въздействието на 
внушената му от Никола Петков близка переспектива за 
идването на опозицията на власт. Тя се свързваше с уж 
очакваната намеса на чужди сили, които трябвало да се 
наложат на правителството. Тази постановка бе необходима, 
за да обясни по-нататъшната дейност на Д.Ц. Иванов, т:оято 
у*/- ставала все по-активна и се изразявала: 

— във враждебна пропаганда срещу правителството и 
неговите стопански и политически мероприятия; 

— в нападения върху представителите на властта, сабо-
тажи и неизпълнение на нарядите, за да се предизвикат 
повсеместни смутове и ексцесии, с цел да се постави 
правителството в затруднение; 

— в подготовка на кадри за въоръжена борба срещу 
правителството, като търсят начин да се въоръжат; 



— да не се позволява арестуването на привърженици на 
опозицията; 

— във вътрешни безредици, които да станат предлог за 
въоръжена интервенция на чуждите държави. 

Всички тези мерки трябвало да доведат до "събаряне на 
народнодемократическата власт и за идване на ре- акционно-
реставраторското правителство, начело с него — Никола 
Петков — в управлението на държавата". Видима е 
наивността на такива намерения, за да се представят като 
инструкции за вражеска борба против правителството. 
Изложени в такъв отговорен документ, какъвто е 
разглежданият Обвинителен акт, те имаха непосредствено 
практическо значение. Д.Ц. Иванов се обвиняваше, че 
получил първите инструкции за такава дейност от Никола 
Петков и се заел да ги осъществява още през 1946 г. Не 
може да не припомним, че тогава бе времето, през което 
чрез органите на Държавна сигурност и партийните 
комитети в центъра и по места се създаваше една 
организирана сила за борба с опозицията. Ползувай- ки 
предимствата на държавната власт тя бе хвърлена в 
настъпление срещу опозицията. Организациите на опо-
зиционните партии във всички краища се оказаха извед- наж 
под натиска на необузданата политическа пропаганда. Бе 
организирана фронталната атака на това, което се наричаше 
"разобличаване на опозицията". Тя обаче се съ- пътствуваше 
от изпълнението на един прикрит, но строго обмислен план. 
В местните опозиционни организации се изпращаха да 
членуват доверени хора на властта или се вербуваха 
сътрудници между изявените им членове. Те не само се 
използуваха да правят своите информации. Специално 
инструктирани между тях бяха изпращани да разговарят или 
да правят предложения за борба против правителството и за 
противопоставяне на политиката на българската компартия с 
всякакви средства. Като ръководител на партийна 
организация в провинцията по онова време и като сътрудник 
на апарата на Централния комитет сам съм разпореждал да 
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се върши това и изслушвах информации за подбужданите 
настроения в опозиционните земеделски дружби. Така бе из 
цялата страна, защото действувахме въз основа на 
получените инструкции. Организираните провокации 
съпътствуваха вътрешноорганизационния живот на 
опозицията. Дейците й пък, попаднали з ареста или 
изпратени в концентрационен лагер, се подхвърляха на 
обработка, за да бъде сломена морално-политическата им 
устойчивост. Единствено мъченията, на които биваха 
подлагани в следствените килии на Държавна сигурност ги 
сломяваха. Само след такава обработка, която траеше много 
месеци, те се явяваха на съдебни процеси като подсъдими 
или свидетели и слушахме признания за зина, разкаяния и 
декларации за верност към правителствената политика. 
Такъв бе случаят и с Д.Ц. Иванов. Обвиненията, които му се 
предявиха се свързваха и с "влиянието на систематическата 
враждебна пропаганда на редактирания от Никола Петков в. 
"Народно земеделско знаме". На неговото съдържание се 
обръщаше особено внимание и се свързваше с обвиненията 
срещу обявените като заговорници офицери. На тях не само 
им се вменяваше вината, че задължавали своите 
съмишленици да четат този опозиционен орган, но се 
посочваше как бил превърнат в трибуна на "престъпните им 
замисли". След като беше обявено съществуването на 
военно-загозорнически организации, критическите статии 
във вестника се третираха като израз на становищата на 
набедените конспиратори. 
С обвиненията против привлечените под съд офицери и 

заедно с тях и на земеделския деец се считаше, че е доказана 
спойката между уж действуващите военно-фа- шистки 
организации и опозиционния Земеделски съюз. На неговите 
дейци вече се приписваше, че в борбата им против 
правителствените мероприятия използували всякакъв род 
нелегални средства, наказуеми според законите в страната. 
В. "Народно земеделско знаме" се 



обявяваше за "знаме на всички реакционни фашистки сили в 
страната" и "оръдие на заговорниците против за- 
конноустановената власт в България". Подчертаваше се обаче, 
че инструкциите и в двете направления идвали от името на 
Никола Петков или той лично ги е давал. Привличането под 
съд на Д.Ц. Иванов подсказваше вече каква ще бъде съдбата 
на опозиционния Земеделски съюз и на неговия орган 
"Народно земеделско знаме". Твърдението пък, че Никола 
Петков е дал на Д.Ц. Иванов "задача... да разгърне подривна 
диверсионна и терористична дейност, която последният 
практически е вършел до самото му арестуване" допълваше 
обвиненията срещу съ- подсъдимите офицери. Последните 
бяха задължени да доказват, че са се ориентирали към 
заговорническа дейност по внушение на Никола Петков. 
Земеделският деец Д.Ц. Иванов бе задължен да доказва 
подривната дейност, извършвана от членовете на 
опоцицията, вдъхновявани от в. "Народно земеделско знаме". 
Затова подвеждането му под съдебна отговорност се 
обосноваваше по следния начин: "...изпълнявайки задачата, 
дадена му от Никола Петков да предизвика безредици с цел 
да отслаби закон- ноустановената власт и да създаде повод за 
нахлуване на чужди войски на българска територия, е 
пристъпил към подривна, диверсионна и терористична 
дейност". 

Обвиненията за връзки с враждебни страни. Изразът "за 
нахлуване на чужди войски" е използуван в Обвинителния 
акт, за да се поддържа обвинението за действия в полза на 
чуждите разузнавателни служби. Този въпрос е поставен в 
Обвинителния акт в напълно категорична форма. 
Обвинението се поддържаше и с показанията на свидетелката 
Невена Розева, "преводачка от чужди езици", както бе 
наречена. Нейното име стана известно с нашумелия съдебен 
процес през май 1947 г. срещу обявената военно-фашистка 
организация "Неутрален офицер". Тогава тя бе представена 
като връзка на осъдения като ръководител на тази 
организация ген. Иван Попов с представители на някои 
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враждебни страни, както се назоваваха английските и 
американские членове на Съюзническата контролна комисия. 
В случая с Никола Петков, Розева са сочеше пък като връзка 
между него и ген. Попов. Това твърдение даваше да се 
разбере в каква насока ще бъде използуван генерала. 
Тенденцията да се приписват зръзки с чужди страни става 
още по-ясна с приведените примери, в които се посочваха 
имената на ръководни членове на дружбата на опозиционния 
Земеделски съюз от град Смолян. За тях се съобщаваше, че 
преминали гръцката граница и установили връзка с органите 
на гръцкото разузнаване в град Ксанти. За тази тяхна 
дейност в Обвинителния акт е записано: "По искане на 
гръцкото разузнаване... предали на това разузнаване 
шпионски сведения за дислокацията на българските войскови 
части, а така също и сведения за вътрешното политическо 
положение на страната". Още по-категорични са твърденията, 
че същите лица подготвили канал за поддържане на редовни 
връзки със страната и за прехвърляне в случай на нужда 
отделни дейци на Земеделския съюз, подложени на 
преследване. Тук не става дума за единичен факт, отнасящ се 
само до отделен граничен район, какъвто е Смолянският 
край, а за обща линия, провеждана от членовете на 
опозиционния Земеделски съюз и поддържници на Никола 
Петков. Обвиненията срещу посочените лица се използуваха, 
за да се твърди, че всички, които се спасяваха с бягство през 
границата, предлагали услугите си на монархо-фащистките 
кръгове в Гърция. Така се оправдаваше приписаната на 
Никола Петков замисъл, да предизвика чужда военна намеса. 
При това примерът специално с Гърция не бе случаен. Като се 
има предвид, че тогава в тази съседна страна бушуваше 
граж- .данска война, а границата не бе охранявана, много 
преследвани опозиционни дейци търсеха спасение чрез бяг-
ство там. От друга страна, ангажираността на гръцките 
власти в острата вътрешна борба не създаваше никаква 



опасност за България. Обвиненията срещу бягащите в 
Гърция български граждани обаче целяха и нещо друго, 
много по-важно за българските управници. Българското 
партийно ръководство бе ангажирано изцяло да подпомага 
гръцките партизани и чрез посочените обвинения се 
стараеше да отклони вниманието от собствената му намеса 
във вътрешните дела на Гърция. Затова се говореше и 
пишеше за опасност от чужда намеса и изкуствено се 
раздухваше, за да се прикрие насоката, към която се 
тласкаше българската външна политика, диктувана от 
съветските интереси на Балканите. 

Всичко това се свързваше с приписаната заговорниче- 
ска дейност на Никола Петков като лидер на Обединената 
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политическа опозиция. Огромната машина, приведена в 
действие, целеше да го сломи, унижи, и обезличи. Срещу 
нея той се изправи сам и прояви смелост и дръзнове- ние, 
неочаквани от противниците му, но дълбоко всмукани в 
неговия дух и тяло. Още в самото следствие той отхвърли 
без колебание всички обвинения и постави на изпитание 
своите обвинители. 

III. СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ИЛИ ФАРС НА СЪДЕБНА 
ПРОЦЕДУРА 

1. Началото на съдебния процес срещу Никола Петков 
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Трагичната съдба на Никола Петков се разигра в една 
драма, чието първо действие протече с арестуването му в 
залата на Народното събрание и продължи в следствените 
килии на Държавна сигурност. Второто нейно действие 
обхваща съдебния процес срещу него, проведен в една от 
залите на Съдебната палата в София от 5 до 17 август 1947 
г. 

На 6 август партийният орган в. 'Таботническо дело" 
отпечата на своята първа страница громкото заглавие: 
"Вчера започна делото срещу Никола Петков и др. Никола 
Петков разобличен пред съда. Обвиняемите майор Атанас 
х. Атанасов, полковник Борис Гергов и полковник Марко 
Иванов правят пълни самопризнания и разкриват връзките 
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на Никола Петков и опозицията с воен- но-фашистката 
конспиративна организация "Военен съюз". 

Оповестеният по този начин съдебен процес започна 
със спазване на всички формалности. Определеният състав 
на съда от председател, подпредседател и член-съдия 
заеха местата си. Встрани от тях застанаха двамата про-
курори. Налице бяха и защитниците на подсъдимите: 
петима видни адвокати се явиха да защищават Никола 
Петков. Всички те се числяха към Обединената опозиция. 
Тримата подсъдими офицери имаха също своите 



защитници, а петият подсъдим бе подзащитен на двама 
адвокати. В съобщението на вестника се казваше, че в 
"заседателната зала са близките на подсъдимите, много 
журналисти — дописници на български и чужди вестници", 
както и много граждани. Близките на подсъдимите се 
намираха действително между присъствуващите, а също и 
проявилите интерес към процеса журналисти. Не се 
поясняваше обаче какви граждани присъствуваха и как 
повечето от тях се бяха озовали в съдебната зала. Това бяха 
преди всичко подбрани от органите на Държавна сигурност 
подходящи лица да присъствуват на такъв спектакъл. 
Свободният достъп за други бе забранен. 
Кои и защо не бяха допуснати за свидетели. Веднага след 

като съдът даде ход на делото, преди да се пристъпи към 
неговото разглеждане, между защитниците на Никола 
Петков и съставът на съда се появиха някои различия. Един 
от защитниците поиска делото да се отложи за няколко дни, 
за да се даде възможност да бъде проучено по-добре. Втори 
защитник поиска съдът да ревизира определението си, 
според което, някои свидетели, посочени от Никола Петков, 
не се допускаха. И на двете искания се противопостави най-
напред прокурорът. Те не бяха уважени. По въпроса за 
отлагане на делото, становището, което се възприе гласеше, 
че съдебният процес е важен и следва да се разгледа бързо и 
според закона съдът бил длъжен да го приключи в 
двуседмичен срок. Това бе формално позоваване на закона, 
защото въпреки твърдението, че материалът бил постоянно 
и непрекъснато на разположение на защитата, хилядите 
страници, които съдържаше, не можеха дори само да се 
прочетат, а камо ли и да се анализират. От друга страна и 
обвиненията бяха от най-сериозен характер и по тях се 
предвиждаха най-тежки наказания. Съдът обаче имаше 
поръчението да приключи бързо своята работа, затова не се 
съобрази с основателното искане на защитата. 
Много по-сериозно бе второто искане. Никола Петков бе 

посочил да бъдат призовани като свидетели следните лица: 
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проф. Зенелин Ганев, бивш регент и председател на 
регентския съвет след установяване на отечествено-
фронтовската власт; д-р Рачо Ангелов, бивш министър в 
първото отечественофронтовско правителство; Димитър 
Нейков, бивш министър в първото отечественофронтовско 
правителство и един от ръководните дейци на Българската 
работническа социалдемократическа партия, сторонник на 
сътрудничеството с българската компартия; Коста Лулчев, 
главен секретар на Социалдемократическата партия преди 
преминаването й в опозиция, а след това, заедно с Никола 
Петков, един от ръководителите на Обединената опозиция; 
проф. Петко Стоянов, също бивш министър в първото 
отечественофронтовско правителство като независим 
интелектуалец, преминал заедно с Никола Петков в 
опозиция и един от тримата ръководни дейци на 
Обединената опозиция. Всеки един от посочените можеше 
да свидетелствува по най- съществени пунктове от 
обвиненията срещу Никола Петков. Организаторите на 
съдебния процес обаче не искаха да допуснат да бъде 
сторено това. На съда бе наредено да оповести несъгласието 
си като го мотивира, че показанията им "няма да имат 
значение за правилното решаване на делото". 
Основателно ли бе такова становище? 
Всички недопуснати за свидетели бяха видни полити-

чески дейци, които заемаха отговорни държавни или об-
ществени постове през времето, за което бе отнесена 
описаната инкриминирана дейност на Никола Петков. 
Какво би могъл да свидетелствува, например, проф. 

Венелин Ганев? Той не бе комунист и временното му 
сътрудничество с българската компартия бе твърде условно. 
Като противник на прогерманската политика на българските 
правителства през годините на войната той бе убеден от 
Никола Петков да се приобщи към Отече- 



стаения фронт, което направи, както и да бъде назначен за 
член на регентския съвет. Поради авторитетът, с който се 
ползуваше като учен и общественик бе избран за негов 
председател. Проф. Венелин Ганев пожела да свиде- 
телствува и можеше да разкаже много съществени неща, 
които биха оборили обвиненията срещу Никола Петков. По 
един от най-важните пунктове той можеше да бъде особено 
категоричен. Партийната пропаганда твърди и до днес, че 
Никола Петков бил чужд агент. Като доказателство се 
посочват връзките, които имал като замест- ник-министър-
председател на първото отечественофронтовско 
правителство с английските и американски представители в 
Съюзническата контролна комисия. Кимон Георгиев в 
качеството му на министър-председател не можеше да се 
съгласи да свидетелствува в полза на Никола Петков поради 
ангажиментите му към съветската политика, макар заедно с 
проф. Венелин Ганев да е уведомяван за срещите на Никола 
Петков с чуждите представители. В. Ганев обаче бе готов да 
потвърди пред съда, че Н. Петков правел това с тяхно 
знание, т.е. със знанието на председателя на регентския 
съвет и на министър- председателя и ги е информирал за 
водените разговори. Съвършено естествено бе за Никола 
Петков като политик с ранга, който имаше, да поддържа 
такива връзки и след като напусна правителството и 
Отечествения фронт и се обяви в опозиция на политиката на 
българската компартия. Моралът и изискванията на 
партийните ръководители обаче бе друг. Те го обвиняваха 
тъкмо в онова, което сами вършеха всекидневно и раболепно 
със съветските представители. Твърде много са официалните 
сви детелства, показани и в партийната литература, които ги 
разобличават в това какво и защо са го вършели. Стореното 
от Никола Петков не може да се сравни в никаква степен с 
явните и задкулисни действия на най-отго- ворните 
ръководители на българската компартия, за да се оправдае 
прикаченото му прозвище "чужд агент". Тази 
несъстоятелност можеше да бъде посочена в свидетелските 
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показания на проф. Венелин Ганев и затова той не бе 
допуснат да се яви пред съда. 
Другият отхвърлен като свидетел бе д-р Рачо Ангелов. 

Той бе виден комунист. Макар да не заемаше ръководно 
място в партийната иерархия, партийното ръководство го 
използуваше в контактите му с представителите на другите 
политически партии и обществени дейци. Когато от Москва 
бе представена програма за създаване на Отечествен фронт, 
изпълнението на тази задача бе възложена и на партийни 
дейци като д-р Рачо Ангелов. Затова на съдебния процес 
срещу Никола Петков той можеше да свидетелствува, че без 
приобщаването на последния бе немислимо да се афишира 
съществуването на този фронт. Също така можеше да 
разкаже колко активна роля е играл Н. Петков при подбора 
на хората, когато се състави първото отечественофронтовско 
правителство. Свидетелските му показания можеха да бъдат 
особено важни също по други два пункта. Като министър не-
му бе известно какви са истинските причини за масовото 
недоволство на българските войници, изпратени необ-
мислено да се бият далеч в Унгария и Австрия. Прави-
телствената делегация, изпратена на фронта да съдейст- вува 
за усмиряване недоволството на войниците не бе съставена 
от представители на българската компартия, а се оглавяваше 
от Дамян Велчев и Никола Петков и в нея участвуваха и 
други като тях. Д-р Рачо Ангелов бе неудобен за свидетел и 
по друго съображение. Въпреки партийната му 
принадлежност, той би споделил своето убеждение и 
отношение за режима, създаден от партийното ръководство, 
което воюваше с народа и бе предизвикало обособяването на 
Обединената опозиция. 
Ако колебанията на Димитър Нейков в оценката на 

политическата обстановка го правеха нежелан свидетел, още 
по-нежелани бяха Коста Лулчев и проф. Петко Стоянов. 
Появата им в залата на съда означаваше да им се 



предостави трибуна, от която щяха 
да се проявят не само като 
защитници на Никола Петков, но и 
като обвинители против режима, 
който се разправяте със своите 
политически противници чрез 
съдебни процеси. Това не можеше да 
се допусне и не бе сторено. 

Промяната в съдебната 
процедура. Преди да се даде ход на 
делото председателят на съда 
предложи промяна в общоприетата 
съдебна процедура. Той обяви, че 
съдът предпочитал главният 
обвиняем, чието име е първо по ред в 
Обвинителният акт, да бъде 
разпитан последен. Това се 
предлагаше, както се изрази той, "за 
да се даде възможност на 
защитниците на подсъдимия Никола 
Петков да имат целите стенограми ш 
процеса". Не можеше да се избегне 
сравнението на това предложение с 
искането на защитата делото да се 
отлозш, за да й се даде възможност 
да се запознае по-добре с 
материалите, искане, което бе 
отхвърлено. Предложението за реда, 
по който следваше да бъдат 
разпитани подсъдимите не бе 
проява на загриженост за работата 
на защитниците. Предложението на 
съда представляваше една хитро 
замислена маневра, чиито автори не 
бяха съдиите, а те просто 
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изпълняваха план, създаден от 
други. 

В какво се състоеше този план? 
Сред ръководните партийни дейци 

не бе тайна, че от съветска страна 
се настояваме да се избърза с един 
съдебен процес срещу Никола 
Петков. Към май 1947 г. вече бяха 
събрани достатъчно материали от 
следствията на арестувани лица и 
часг от гях бяха направени достоя-
ние през време на проведените 
съдебни процеси. Въз основа на 
такива "доказателства" бе 
инсценирано арестуването на 
Никола Петков на 5 юни. Времето от 
деня на арестуването му до 
изготвяне на Обвинителния акт 
обаче не бе достатъчно, за да бъде 
той съответно обработен от своите 
следователи и Да повтаря послушно 
думите им. Затова по отношение на 
него бе приложена друга тактика. 
Поставен под психологически 
натиск от разпита на 
следователите, върху него се 
въздействуваше чрез не-
прекъснати и множество очни 
ставки с подготвените вече негови 
съподсъдими и други арестувани 
лица. Той не бе подложен на 
физическо насилие в 
предварителното следствие. В 
собственоръчно написаните му 
показания в това следствие е 

43 



отразено изцяло достойното му дър-
жане. В тях няма продиктуван хленч 
и самопризнания в небилици. С тези 
свои показания Петков бе изведен 
пред съда, затова главното 
внимание на състава на съда се 
насочи към организацията на 
съдебния процес. Смущението 
идваше от неизяснения въпрос, как 
би се отразило неговото поведение 
на открито отричане на об-
виненията върху съподсъдимите му. 
С различни средства те бяха 
доведени до състояние да се 
самообвиняват в престъпна 
заговорническа дейност и да 
подчертават връзките си с него. 

2. Разпитът на подсъдимите 

Такива бяха съображенията за 
направената промяна в реда на 
разпита на подсъдимите. Затова 
най-напред бяха извикани 
подсъдимите офицери и пръв беше 
разпитан майор Атанас X. Атанасов, 
участието на когото в приписания 
им заговор бе относително по-
слабо. Последва разпитът на полк. 
Борис Гергов. Най-активният между 
тримата офицери, полк. Мсжо Иванов, 
бе разпитан трети по ред. Едва след 
това бе разиграно действието с 
разпита на Д.Ц. Иванов. И четиримата 
започнаха показанията си пред 
съда с еднакъв тон в гласа, като 
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твърдяха, че се признават за 
виновни. С внушената им 
категорична форма на 
самопризнания всички те 
подсилваха обвиненията, които се 
отправяха срещу Никола Петков. 
Такъв бе замисълът на съдебния 
сценарий. Така ставаше ясно защо бе 
изменен редът на разпита на 
съподсъдимите. Съдии и прокурори 
слушаха изложението на 
разпитваните и бяха спокойни, че 
първите действуващи лица изпъл- 



няваха заучената от тях роля. Още по-спокойни бяха 
представителите на Държавна сигурност, които бяха 
подготвили този сценарен план и обучили определените за 
съподсъдими на Петков. Те следеха старателно като опитни 
режисьори всичко, което ставаше в съдебната зала и можеха 
да бъдат доволни. След всяко заседание на съда те се 
явяваха с поредния си доклад за хо да на съдебната разправа 
с Никола Петков пред отговорните партийни дейци, 
получаваха съответните похвали и инструкции за следващия 
ден. 
Така започна на 5 август и продължи през следващите дни 

второто действие от драмата на Никола Петков. Въпреки 
подробно разработеният сценарен план и старанието на 
съдии и прокурори с предварително взетите мерки да се 
осуети изненадата от държането на Н. Петков пред съда, 
неизбежна бе засечката. Тя се прояви най-напред в 
еднотипността на показанията на съподсъдимите му и не бе 
преодоляна с разпита на многобройните свидетели и дългите 
речи на двамата прокурори. В атмосфера на противоречия 
протичаше съдебният процес срещу Никола Петков, но 
следваше неотстъпно кьм набелязания трагичен край. 
Показанията на майор Атанас X. Атанасов. Делото, по 

което бяха подведени под съдебна отговорност Никола 
Петков и съподсъдимите му се водеше от VI-то наказателно 
отделение на Софийския областен съд с председател Найден 
Райчев. След като се прие, че всички формалности на 
съдебната процедура били спазени, съдът пристъпи към 
разглеждане на делото с разпита на подсъдимия майор 
Атанас X. Атанасов. 
Още в началото на своите показания подсъдимият заяви, 

че се признава за виновен. Той продължи с обяснението как 
и от кого бил привлечен да участвува в тайната организация 
"Военен съюз". Подбудите на тази негова стъпка били 
породени от отлагането на парламентарните избори през 
август 1945 г. и опозиционната дейност на 
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Никола ПЕТКОВ пред съда. 

Внимателно, но с явно презрение слуша 
клеветническите обвинения 



Никола Петков. Въвеждането му в тайната организация 
станало от другия подсъдим полк. Марко Иванов. Под-
съдимият майор се постара да изясни както характера и 
дейността на организацията "Военен съюз", така и дейността 
на политическите лица и организации, на които този съюз се 
опирал. Според него, тя била създадена като заговорническа 
организация за борба против властта и предвиждала като 
едно от средствата държавния преврат. Основната задача на 
"Военния съюз" била да подкрепи със сила оная 
политическа групировка, която е способна да обедини 
всички недоволни елементи от политиката на 
правителството на Отечествения фронт. Такава групировка 
била Обединената опозиция, затова установили контакт с 
нейния лидер Никола Петков. В изпълнение на разработения 
план за държавен преврат дейците на "Военния съюз" влезли 
във връзка с другата конспиративна военна организация 
"Неутрален офицер". След покайването си и признанията, 
майор X. Атанасов заяви, че станал "жертва на своята 
политическа слепота и на дейността на опозиционните 
водачи". Накрая не пропусна да отправи апел към офицерите 
"да дадат своята подкрепа на Отечествения фронт", който 
водел страната по правилен път. 
Показанията на полк. Борис Гергов. Дори и за страничния 

наблюдател е трудно да приеме, че един офицер от 
българската армия, представен като противник на 
отечественофронтовската власт, който по свое убеждение се 
заел с нелегална дейност и се ангажирал в подготовка на 
въоръжен държавен преврат, толкова бързо ще направи 
пълна преоценка на своето поведение и доброволно ще 
признава пълна виновност. Подбудите за такава постъпка 
предизвикват по-голямо съмнение когато видим същата 
схема в показанията на следващия разпитан подсъдим полк. 
Борис Гергов. И той още в началото започна с признанието, 
че се счита за виновен и желаел "да каже пред съда пълната 
истина, независимо от това, 



дали тя ще смекчи или ще увеличи неговата вина". И той бил 
въвлечен към участие в конспиративната военна организация 
"Военен съюз" от други и бил повлиян от становищата на 
Никола Петков като опозиционен лидер. В показанията на 
двамата съществуваше обаче известна разлика. Докато майор 
х. Атанасов твърдеше, че бе повлиян от опозиционната 
дейност на Никола Петков без да е имал личен контакт с него, 
при полк. Гергов фатална роля изиграла срещата му с Никола 
Петков. Ако майор х. Атанасов разясняваше характера и 
задачите на конспиративната организация "Военен съюз" и 
политическите сили, на които разчитала, полк. Гергов бе 
много по- конкретен. Той посочи и примери из практическата 
подготовка на държавния преврат. Ако майор х. Атанасов 
говори за връзките на "Военен съюз" с "Неутрален офицер", то 
полк. Гергов съобщи за среща с ръководителя на тази 
организация, запасния ген. Иван Попов. Показателен за 
отношението към Никола Петков бе въпросът отправен към 
подсъдимия от прокурора Петрински: "Отговорете ясно на 
въпроса — кога решихте да образувате тайна военна 
организация, преди или след разговора с Никола. Петков?" 
Отговорът на полковника бе: "До разговора с Никола Петков, 
аз все още се колебаех. Едва след разговора с Никола Петков 
вече се реших да работя активно за сваляне на правителството 
чрез военна сила и тогава пристъпихме към изграждането на 
конспиративната военна организация". 
Показанията на полк. Марко Иванов. Признанията на 

полк. Гергов съответствуваха на по-високия му ранг в 
сравнение с признанията на майора. Те обаче бяха направени 
в рамките на една обща схема и изказани в еднакъв тон, при 
използуване на различни слова, но с еднозначен смисъл. В 
неговите показания можеше да се констатира, че той по-
пълно очерта "заговорническите намерения". Такава бе 
настъпателната линия, която стигна до своя връх с разпита на 
полк. Марко Иванов, представен като 
инициатор за създаване на конспиративната организация 
"Военен съюз". От него бе поискано да представи повече 
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подробности и го направи със словоохотливост и катего-
рично. Може да се търсят противоречия в показанията на 
тримата подсъдими офицери, но те се изразяват само в 
някои нюанси. Например, полк. Гергов обясняваше как бил 
убеждаван от полк. Иванов и говори за "колебанията, които 
отначало проявявал... за образуването на нелегална военна 
организация". Става ясно, че за такава се е говорело преди 
срещата им с Никола Петков. Полк. Иванов пък заяви: "След 
като с полковник Гергов излязохме от дома на Никола 
Петков, ние разбрахме, че трябва да създадем една 
нелегална военна организация, която да подкрепи 
опозицията да заеме властта, даже и с преврат". Не само в 
това има противоречие в старателно нагласения съдебен 
процес. Не може да се отмине без внимание другия факт. 
Подсъдимите офицери признаваха, че създали нелегална 
организация и в изпълнение на конспиративните й задачи се 
заели да вербуват членове и създали нейна мрежа във 
войсковите подделения в София и гарнизоните в 
провинцията. Полк. Иванов твърдеше това и го допълваше с 
разказа за срещите, които имал с ръководителя на другата 
военна конспиративна организация "Неутрален офицер", 
ген. Иван Попов. И както му бе възложено, според 
възприетата схема, представен каго главен организатор на 
"Военния съюз", трябваше да съобщи и нещо ново. Гова не 
можеха да сторят разпитаните вече двама негови колеги. В 
своите показания полк. Иванов повтори, че посетил ген. 
Кирил Станчев, на когото уж разкрил идеята за създаване на 
конспиративната организация. По такъв начин той напрази 
публично достояние обвинението против ген. Станчев, който 
не само уж одобрил разказаното, но и се съгласил да застане 
начело на "Военния съюз". 
В признанията си пред съда полк. Марко Иванов посо- . 

чи, че разкрил целите на създадената от него организация 



и на полк. Стоян Златев, адютант на военния министър 
Дамян Велчев, който също се съгласил да участвува в нея. 
В така изложената дейност на полк. Иванов също могат да 
се констатират някои несъобразности. Той започнал 
конспиративна дейност, привличал сътрудници, вербувал 
членове на конспиративната организация и разширявал 
нейната мрежа и едва след това стигнал до извода, че 
трябва да формира и неин център, т.е. да създаде 
ръководство на "Военния съюз". По-голяма важност в 
случая придобиват твърденията, че било създадено ръ-
ководство в посочения негов състав. Ген. Кирил Станчев в 
момента се намираше под следствие и неявяването му 
като свидетел или подсъдим показваше, че все още не бе 
подготвен да потвърди обвиненията. Полк. Златев бе 
арестуван още през лятото на 1946 г. във връзка с арес-
туването и съденето на група офицери, обвинени, че съз-
дали нелегалната военна организация, назована "Цар 
Крум". Той обаче бе умъртвен при мъченията, а съдът 
лишен от един възможен ценен свидетел. Затова показа-
нията на полк. Марко Иванов придобиха особено значение 
и той бе представен в много по-голяма роля. Неговите 
показания се нуждаеха от потвържденията поне на още 
един свидетел, който да заяви, че е съществувало такова 
ръководство и, че сам е участвувал в него. Такъв бе 
представен в лицето на майор х. Атанасов. Затова полк. 
Иванов спокойно заяви: "...на една конференция между 
ген. Кирил Станчев, полк. Златев, подсъдимият и майор х. 
Атанасов се установи организационната форма на 
"Военния съюз". 
Всички подробности и уточнения, разказани от полк. 

Марко Иванов обаче целяха да представят ролята на Ни-
кола Петков в подготовката на въоръжен държавен пре-
врат. Той посочи, че в срещите си с Никола Петков уж 
разисквали промените в управлението на страната и в 
ръководството на армията. Своето сътрудничество във в. 
"Народно земеделско знаме" представи като част от 
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дейността на "Военния съюз". Представен като главен 
организатор на "Военния съюз", на подсъдимата скамейка 
стоеше един сломен и нравствено опустошен човек. Този 
толкова активен противник на властта правеше учудващи 
самопризнания. Те бяха необходими не само на съда, но и 
пред обществеността. Чрез тях, например, се 
оправдаваше смъртта на полк. Стоян Златев и аресту-
ването на ген. Кирил Станчев. Описанията пък на уж ста-
налите срещи и разговори с Никола Петков подкрепяха 
обвиненията срещу него. Превърнат в главна фигура на 
съдебната разправа, прокурорите се опираха на показа-
нията на полк. Иванов в своите речи. 
Не може да се разбере смисълът на разпита на полк. 

Марко Иванов пред съда, ако не се припомни обяснението 
му на причините, които, според кзгоаитз думя, "са го 
подтикнали към престъпна загозорническа дейност". Той 
посочи на първо място влиянието, което оказали личните 
срещи с опозиционния водач Никола Петков и неговите 
оценки за политическото положение а страната. Не 
забрави да изтъкне също и ролята на опозиционната 
преса, която го импулсирала за работа против властта. В 
заключение и той говори за дълга да излезs със 
самокритика на дейността си. Това бе един чужд за 
неговата среда и възпитание похват, присъщ на езика на 
парт ийната пропаганда и привнесен в неге знте 
показания от следователите, които го подготвиха за ролята 
му. Твърде театрално прозвуча от устата на един 
подсъдим разкаянието, изразено в такава изкуствена 
самокритика: "Аз действително сгреших първо, по начина 
на водене на борбата, като поех пътя на конспирацията, 
на противозаконната борба срещу народната власт. Аз 
сгреших в преценките на положението". И на него бе 
разрешено да отправи апел към офицерите, като не 
забрави и онези от гях, които се намираха вече извън 
армията. И той го изрази със следните думи: "Не по пътя 
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на конспирацията, не по пътя на противодействието, а по 
пътя на съдей- 



ствието на Отечествения фронт ще 
се помогне на българския народ". 

С такова фалшиво поведение, към 
което бяха принудени да се 
придържат съподсъдимите на 
Никола Петков, съдебният процес 
срещу него се превръщаше в съдебен 
фарс. 

В разпита на подсъдимите офицери 
и в предварително обмислените 
обяснения които бяха задължени да 
дават, може да се търси отговор на 
въпроса, защо бяха изправени като 
съподсъдими на Никола Петков. 
Потвърдената от тях подготовка на 
военен заговор за сваляне на пра-
вителството бе най-същественият 
момент. Затова и тримата подсъдими 
офицери разказваха как се 
свързал:! с Никола Петков и какви 
указания получили от кзго, ши как 
под влияние на неговата 
опозиционна дейност се включили в 
конспиративната организация. 
Друг е въпросът, как бяха доведени 
подсъдимите офицери и един-
ствения земеделски деец до 
състоянието, в което се намираха 
пред съда, за да направят 
признанията, така настойчиво 
посочвани като "пълни и искрени". 
Обвиненията срещу Никола Петков в 
показанията на съподсъдимите му, 
че станал вдъхновител и се 
превърнал и център на 
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легалната военна организация 
"Военен съюз" послужеха за изходна 
точка на всички обвинения срещу нз 
Целият съдебен материал така, 
както бе съчшен обачз не 
убеждаваше, че такава организация 
е съществувала и още по-малко, че 
причината за нейното създаване е 
неговата дейност като лидер на 
Обединената опозиция. 

В такава атмосфера съдът 
пристъпи към разпита на Никола 
Петков. Тя не се отрази ни най-малко 
върху поведението му, но 
поддържаше повече кураж у съдиите 
и прокурорите. Срещу тях стояха 
сред милиционерската охрана 
съподсъдимите му и ги гледаха със 
смутени лица. Предстоеше да се 
разиграе сцената, в която да се 
покаже как се отнема свободата за 
изразяване на политическата 
мисъл на българския гражданин и 
как тя са брани с цената на живота 
на най-виден негов представител. В 
тази сцена се изправи фигурата на 
Никола Петков, който има смелостта 
да заяви против кого и защо се е 
борил и какъв е бил смисълът на 
неговата борба. 

3. Измислените военни 
конспирации 

Конспирацията "Военен съюз".  В 
съдебния процес срещу Никола 
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Петков, съподсъдимите му трима 
офицери, двамата полковници и 
майорът, бяха представени като 
организатори и ръководители на 
тъй наречения "Военен съюз". 
Признанията им пред съда 
потвърждаваха обвиненията. Така 
се създаваше впечатлението за 
правдоподоб- ноетта им, макар да 
нямаше капка истина в тях. Няколко 
въпроса възникват от 
наименованието на посочената 
организация: Какво 
представляваше тя? Съществуваше 
ли някаква организация, наречена 
"Военен съюз" през 1946 г., когато бе 
предприето масовото арестуване 
на офицери от българската армия? 
Защо бе необходимо да се свърже 
обявената й дейност с обвиненията 
срещу Никола Петков? 

За съществуването на "Военен 
съюз" бе обявено най- напред в 
съобщението на партийния орган в. 
"Работническо дело" от 15 февруари 
1947 г. На първата страница на този 
вестник бе напечатан с едър шрифт 
следният сензационен текст: 
"Военно-фаш' тгката конспиративна 
организация "Военен съюз" е 
подготвяла преврат за сваляне на 
властта. Конспираторите 
подготвяли преврат за сваляне на 
властта. Начело на конспирацията 
стоял ген. Кирил Станчев, а негови 
първи помощници са: полковник 
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Марко Иванов, подполковник Златев 
и майор х. Атанасов". През 
предшествуващата 1946 г. бяха 
организирани няколко съдебни 
политически процеси срещу по-
литически и военни дейци, но в 
никой от тях не бяха формулирани с 
такава категоричност подобни 
обвинения. На подсъдимите д-р Г.М. 
Димитров и Кръстю Пасту- 



х.ов  се  вменяваха  във  вина  техни  деяния,  с  които  уж 
оказвали  разложително  влияние  върху  българската  об‐
щественост,  а  също и  за  враждебно  отношение,  както  се 
определяше, към правителството на Отечествения фронт, 
т.е.  към  политиката  на  българската  компартия.  В  малко 
по‐особена светлина бе представен съдебният процес сре‐
щу групата офицери на уж разкритата, а фактически съ‐
чинена  от  следствените  органи,  нелегална  военна  орга‐
низация  ʺЦар Крумʺ. От всички съобщения в печата мо‐
жеше  да  се  констатира,  че  с  обявеното  съществуване  на 
ʺВоенния съюзʺ се цели нещо много по‐важно, но то не се 
подсказваше.  Само  сред  по‐осведомените  партийни 
среди  се  говореше  за  ролята  на  военния  министър  ген. 
Дамян Велчев и за командира на Втора армия ген. Кирил 
Станчев в нея. Не се говореше обаче за същестзуванзто t:a 
заговор, целящ събарянето на властта. Едва в крал ка 1D46 
г.,  пак  в  партийния  орган  в.  ʺРаботническо  дз‐  лзʺ  бе 
съобщено  за  съществуването  на  конспиративни  Е  осния 
организации.  Изненаданата  публика  четеше:  ʺВръзките 
на  Н.  Петков  с  военно‐фашистките  конспирации 
ʺНеутрален офицерʺ и ʺВоенен съюзʺ. Писменият отговор 
на  ген. Иван Попов на Обвинителния акт. Опозк‐  тюнни 
re водачи Петър Коев, Стоил Стефанов и Димитър Г»: iC3 
и  нелегалната  дейност  на  превратаджийския  ʹ  Вое‐  нзн 
съюзʺ.  Връзките  им  с  ʺНеутрален  офицерʺ.  Т?  ка,  в 
съобщението за другата, обявена също за конспиративна 
военна  организация,  наречена  ʺНеутрален  офицерʺ,  се 
правеше  достояние  и  съществуването  на  организацията 
ʺВоенен съюзʺ и се изтъкваха връзките й с Никола Петков 
и други опозиционни водачи. На ʺНеутрален офицерʺ се 
приписваше вече подготовката на заговор за събаряне на 
властта. 
Използуваното  наименование  ʺВоенен  съюзʺ  за  конс‐

пиративна военна орг анизация създаваше обаче известни 
неудобства за организаторите на съдебния процес. Таказа 
организация дейстзително съществуваше сред офицерите 
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от българската армия в миналото. В нейния сложен път и 
участие в политическите борби дейците й заеха различни 
позиции.  Някои  от  тях  скъсаха  с  основните  принципи, 
възприети при нейното създаване и с ролята, която игра 
през  различните  етапи  на  развитието  си.  Други  се 
сближиха  с  българската  компартия  и  я  улесняваха  в 
нейната  антинационална  политика.  Затова  едно  съ‐
общение  за  възстановяване  на  ʺВоенния  съюзʺ  върху 
конспиративни  основи  при  новите  условия  хвърляше 
сянка  и  върху  тези  от  тях,  които  вече  бяха  станали  пар‐
тийни членове. Последваха разяснения, с които се целеше 
да  се  внесе  успокоение  сред  тези  бивши  дейци  или 
поддържници  на  някогашния  ʺВоенен  съюзʺ.  Когато  бе 
направено  съобщението,  че  ʺвоенно‐фашисгката  ор‐
ганизация  ʺВоенен  съюзʺ  подготвяла  преврат  зг.  сваляне 
на  власттаʺ,  то  бе  придружено  от  следната  забележка: 
ʺТая конспиративна организация няма нищо общо с ʺВо‐
енен  съюзʺ  до  9  септември  1944  г.,  освен  името  и  някои 
негови  членове,  които  след  саморазпускането  му  на  9 
септември, преминали на реакционни позиции, са стана‐
ли  членове  на  новата  организация.  ʺВоенен  съюзʺ  до  9 
септември  бе  по  начало  антимонархическа  и 
антифашистка  организация;  стоеше  на  позициите  на 
активно  участие  п  народната  борба  за  народна 
демокрация.  А  сега  разкритата  организация  е 
реставраторска,  антинародна,  пре‐  вратаджийска, 
профан:истка,  тг^републиканска  и  анти‐  славянскаʺ.  В 
това  пояснение  за  характера  на  ʺВоенния  съюзʺ  и 
специално за неговите първи дейци нямаше нищо вярно. 
То  целеше  да  оправдае  само  групата  бивши  негови 
дейци, присъединили се към българската компартия и ги 
успокояваше,  че обвиненията в  заговорни‐ ческа дейност 
не  се  отнасят  до  тях.  Същевременно  им  се  внушаваше 
увереност в по‐нататъшната дейност за преустройство на 
българската  армия  и  унищожаването  на  нейния 
офицерски състав. 
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Първите опити за създаване сред българското офи‐ 



церство на организация, наречена "Военен съюз" бяха 
направени след Балканските войни. Събитията около 
Първата световна война ги прекратиха и организацията бе 
създадена фактически след нея. Подбудите изхождаха от 
желанието да се защитят интересите на военнослу- жащите, 
попаднали под ударите на ограниченията, наложени от 
Ньойския мирен договор, отнасящи се до българските 
въоръжени сили. При правителството на Александър 
Стамболийски, задължено да съблюдава тези ограничения, 
"Военният съюз" или "Военната лига", както бе назован, се 
превърна в политически фактор. С това се обяснява 
решаващото му участие в преврата на 9 юни 1923 г. Това е 
връхният момент в неговата дейност. По време на 
авантюристичната линия, възприета от ръководството на 
българската компартия за въстание и въоръжена борба 
против властта той се превърна в ударна сила на 
правителството на Александър Цанков. През 1928 г. бе 
официално разтурен, но негови призър- женици създадоха 
'Таен военен съюз" с политически секретар Дамян Велчев, 
тогава запасен полковник. Този съюз извърши преврата на 
19 май 1934 г., но последствията не бяха благоприятни за 
него. Между дейците му съществуваха противоречия, които 
наложиха преустройството на неговия ръководен орган, 
Управителния съвет. Опитът за преврат през есента на 1935 
г. го злепостави. Със заповед на военния министър от март 
1936 г. бе обявено разтурването на "Тайния военен съюз". 
Дамян Велчев и неговият пръв помошник майор Кирил 
Станчев се намираха вече в затвора. Новоизбраният 
секретар на този съюз, ген. Владимир Заимов, бе вече 
свързан със съветското разузнаване и стана един от 
организаторите на съветската шпионска мрежа в България. 
По-млади привърженици на "Военния съюз" попаднаха под 
влиянието на българската компартия и приеха да работят по 
указанията на нейното ръководство. Това бяха онези лица, за 
които в кореспонденцията на партийното ръководство със 
Задграничното му бюро в Москва се пишеше, че предлагали 
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да се готви преврат за събаряне на българското 
правителство. 

Отново за организирана дейност на забранения "Военен 
съюз" може да се говори едва след освобождаването на 
Велчев и Станчев от затвора по силата на амнистията, 
дадена във връзка с присъединяването на южна Добруджа. 
Те се съгласиха съмишлениците им да участвуват в 
замисления опит за преврат от д-р Г.М. Димитров в нача-
лото на 1941 г. От тези лица дойде предложението след 
започване на германо-съветската война да бъде организиран 
нов преврат. Когато бе оповестено създаването на тъй 
наречения Отечествен фронт, по предложение на Ки- мон 
Георгиев член на замисления негов Национален комитет 
трябваше да стане и Дамян Велчев. Днес се премълчава 
активната дейност на Велчев в събитията около 9 септември 
1944 г. и тесните връзки на Станчев с ген. Иван Маринов, 
военният министър в правителството на Константин 
Муравиев. Така може да се обясни защо Дамян Велчев стана 
военен министър в правителството на Отечествения фронт, 
а Кирил Станчев командир на Втора армия, която участвува 
във военните действия против германците на Балканите. 
Затова подкрепата, дадена от партийната пропаганда на 
някои дейци на "Военния съюз", след публикуване на 
Обвинителния акт срещу други от тях през февруари 1947 
не бе обоснована. Представянето на този съюз за "военно-
фашистка конспиративна организация" целеше да 
злепостави Дамян Велчев като оп: сен заговорник, а Кирил 
Станчев да бъде изправен на подсъдимата скамейка. И 
двамата получиха генералските си чинове за заслугите им в 
организирания преврат на 9 септември 1944 г. Изведнъж, в 
Обвинителния акт и двамата се рисуваха в образите на 
фашистки конспиратори, които замисляли "преврат за 
сваляне на властта". В същото време се заявяваше, че 
някогашната организация, която те действително 
представляваха в 



миналото, нямала нищо общо с конспиративната органи‐
зация  ʺВоенен  съюзʺ,  поставена  вече  под  ударите  на  за‐
коните  на  новата  отечественофронтовска  власт.  Такова 
противоречие  не  можеше  да  бъде  преодоляно  с  твърде‐
нието,  че някои от някогашните му членове  ʺпреминали 
на реакционни позицииʺ. 
Измислицата  за  създаване  на  нелегална  организация 

ʺВоенен съюзʺ начело с ген. Кирил Станчев бе съчинена в 
следствените  кабинети  на  разузнавателната  служба  към 
щаба на армията. Тя не бе обаче самостоятелно хрумване 
на нейните следователи, а представляваше важно звено в 
един  общ  план  на  политиката  за  съветизиране  на 
страната.  При  неговото  изпълнение  се  осъществяваше 
неотстъпно овладяването на българската армия и превръ‐
щането й  в  армия,  подчинена на партийното ръководст‐
во.  През  1946  г.  започна  унищожаването  на  значителна 
част от стария офицерски кадър. При това не се считаше 
за  достатъчно  само  уволняването  на  старите  офицери. 
През лятото и есента на същата година бяха вече аресту‐
вани стотици офицери. Макар точни данни за броя им да 
не се посочват никъде, но той възлизаше на няколко сто‐
тни души. Още с първия съдебен процес срещу офицери‐
те, обвинени в нелегална дейност против властта, уж обе‐
динели  в  организацията  ʺЦар  Крумʺ,  се  злепоставяше 
ръководството  на  министерството  на  войната  и  преда! 
всичко  Дамян  Велчев  като  военен  министър.  Такъв  бе 
поводът на изявеното недоверие към него, което наложи 
освобождаването  му  от  заемания  пост  и  интернирането 
му.  Застъпничеството  на  неговия  приятел  Кимон 
Георгиев  го  спаси  от  по‐нататъшни  репресии.  Между 
арестуваните  офицери  пък  бяха  подбрани  лица,  с  при‐
знанията,  на  които  трябваше  да  се  доказва  съществу‐
ването  на  заговорническа  организация.  Между  тях  и 
начело  на  група  от  тях  бе  поставен  ген.  Кирил  Станчев, 
един  от  най‐авторитетните  офицери  останали  на  отго‐
ворна  военна  служба. Макар  да  се  намираха  в  различно 

56 



57 

положение —  ген.  Велчев  бе  изпратен  за  пълномощен 
министър в Швейцария, а ген. Станчев арестуван и подло‐
жен на следствие — двамата се оказаха много подходящи, 
за  да  се  използуват  обвиненията  срещу  тях  в  две 
направления.  Първо,  подклаждаше  се  недоверието  към 
всеки стар офицер, останал все още на служба или увол‐
нен.  Второ,  в  продължение  на  повече  от  десетилетие,  не 
бе  тайна,  че  между  Велчев  и  Станчев  и  съмишлениците 
им,  от  една  страна,  и  дейците  на  БЗНС  ʺАлександър 
Стамболийскиʺ,  от  друга,  се  поддържаха  близки  отно‐
шения. Те се проявиха и в преврата на 19 май 1934  г. и в 
събитията  около  9  септември  1944  г.  и  бе  налице  най‐ 
тясно сътрудничество помежду им. 
Никола  Петков,  като  виден  представител  на  БЗНС 

ʺАлександър  Стамболийскиʺ,  бе  свързан  с  тях,  а  отно‐
шенията му специално с Кирил Станчев бяха приятелски. 
Затова  когато  се  подготвяше  съдебният  процес  срещу 
него,  обявената  затворническа  дейност  на  ген.  Кирил 
Станчев  можеше  да  се  използува  в  подкрепа  на 
поддържаните  обвинения.  Такъв  бе  замисълът  на  орга‐
низаторите  на  процеса.  Когато  бе  публикуван  Обвини‐
телният акт  срещу Никола Петков това обвързване  стана 
съвършено  ясно.  Съподсъдимите  офицери,  признавайки 
своята принадлежност към затворническия ʺВоенен съюзʺ 
въвличаха  Никола  Петков  в  мрежата  на  клеветата,  чрез 
която  трябваше  гч  се  постигне  разправата  с  него.  Само 
бързината,  с  която  се  подготвяше  съдебният  процес 
попречи на следствените органи да подготвят ген. Кирил 
Станчев  за  ролята,  предвиждана  му  като  подсъдим. 
Поради  упоритото  си  противопоставяне,  последният  не 
можа  да  бъде  изведен  пред  съда  нито  като  подсъдим, 
нито като свидетел и с показания и признания да показва 
виновността на Никола Петков. Тази бе главната причина 
да  се  появи  на  процеса  като  главен  съподсъ‐  дим  полк. 
Марко  Иванов,  представен  като  главен  организатор  на 
заговорническия ʺВоенен съюзʺ. 



В съдебния процес срещу Никола 
Петков полк. Марко Иванов се 
оказа главният подсъдим, който 
се обвиняваше, че станал 
инициатор за въстановяване на 
"Военния съюз" като нелегална 
организация. И той признаваше, че 
влязъл в лична връзка с Никола 
Петков и въз основа на 
получените насърчения 
активизирал приписаната му 
заговорническа дейност. Другите 
двама подсъдими офицери, полк. 
Борис Гергов и майор х. Атанасов 
бяха включени в обвинението, за 
да доказват съществуването на 
нелегалната организация чрез 
своето съучастие в нея. 
Признанията, които полк. Иванов 
направи при разпитването му в 
съда правеха впечатление със 
своята категоричност и заедно с 
това, изкуствената им нагласна и 
ри- торичност будеха съмнения. 
Широката публика оставаше в 
неведение как този български 
офицер, представен като толкова 
активен и упорит заговорник, се е 
склонил да прави такива 
самопризнания и да порицава 
всичко, което вършил като 
организатор на конспирацията 
"Военен съюз". Само негови близки, 
мнозина от които бяха споделили 
участта му и се намираха в ареста, 
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можеха да разкажат как е бил 
доведен до това състояние. 

Познаващите полк. Марко Иванов 
го представяха като млад, 
интелигентен и амбициозен 
български офицер. Преди войната 
той бил свързан с дейци от 
разпуснатия "Военен съюз". Някои 
си припомняха, че през нощта на 3 
срещу 9 септември 1944 г. се намирал 
в министерството на войната 
заедно със своя колега Борис 
Гергов и съ- действували при 
арестуването на министрите от 
правителството на Константин 
Муравиев. За тази му заслуга бе 
произведен от капитан в чин 
полковник и оставен на служба в 
артилерийската инспекция при 
щаба на войската. За разлика от 
болшинството участници в този 
нощен преврат, Марко Иванов не се 
приобщи към българската 
компартия и остана безпартиен 
офицер. Той считал, че трябва да се 
отдаде на задълженията си в 
армията и да защищава честта на 
военния служител. Той остава 
такъв и до края на 1944 г. когато 
дори ген. Дамян Велчев изяви 
готовност да бъде приет за 
партиен член. Разбиранията на 
Марко Иванов за ролята на 
армията и на нейния команден 
състав го отдалечават от 
партийната политика. Това става 
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забележимо през втората 
половина на 1945 г., когато се 
оформи Обединената опозиция и се 
повежда борба за определяне 
бъдещето развитие на страната. 
Една негова постъпка го направи 
прицелна точка на органите на 
министерството на вътрешните 
работи и на военното 
разузнаване. 

След приключването на войната 
и проведените през ноември 1945 г. 
парламентарни избори следваше 
да се очаква, че страната ще се 
насочи към спокойствие и мир. 
Политическата обстановка обаче 
не бе благоприятна за 
българската компартия като 
главен фактор във властта. Тя се 
преценяваше още по-тревожно от 
съветските окупационни власти, 
които виждаха в Обединената 
опозиция сериозна опасност. 
Такава съществуваше и се под-
силваше от обстоятелството, че 
вътрешното положение все още бе 
в зависимост не само от 
политиката на Съветския Съюз, но 
и от западните му съюзници и 
главно на Англия и Съединените 
Щати. Споразумението в Москва 
между министрите на външните 
работи на великите дър- жави-
победителки за преустройството 
на българското правителство 
чрез привличане на 
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представители на опозицията в 
него, за да му се придаде 
демократичен характер, направи 
тази опасност напълно реална. 
Българската компартия, с 
упражнявания от нейните органи 
терор и непрекъсната намеса във 
всички сектори на живота, 
оказваше своето влияние и сред 
българската армия. Действията 
на партийното ръководство не 
оставаха съмнение сред 
офицерите каква съдба им се 
готви и те чувствуваха 
неувереност за своето 
положение. Мнозина проявяваха 
интерес към опозицията с 
единствената надежда, че тя може 
да ги запази. Тревогата им се 
засилваше от разговорите за 
предстоящи масови уволнения. Те 



бяха напълно основателни, защото още от началото на 
годината най-отговорни партийни ръководители започнаха 
да отправят предупреждения за лошите настроения сред 
офицерския състав и необходимостта от прочистването му. 
Подготвяха се вече списъците на офицерите, които 
предстоеше да бъдат уволнени. Официалните обяснения се 
свеждаха до нуждата от съкращения. Пред партийния актив 
обаче се даваха обяснения, че не трябвало да се допусне 
свързване дейността на опозицията с недоволството на 
старите офицерски кадри. 

Съветското правителство се стремеше да запази своите 
позиции в България. То поиска от българското партийно 
ръководство да предприеме мерки за овладяване на армията. 
В това отношение бяха от значение два случая. В началото 
на 1946 г. бе арестуван лидерът на Социалдемократическата 
партия Кръстю Пастухов. Повод дадоха две негови статии, 
засягащи положението в армията. Той бе обвинен, че 
действувал за разлагане на армията и през юни бе осъден. 
Малко преди това бе проведен процесът срещу група дейци 
на БЗНС начело с бившия негов главен секретар д-р Г.М. 
Димитров. С тези два процеса се поставя открито въпросът 
пред българската общественост, че положението в армията и 
настроенията сред нейния офицерски състав се предизвикват 
от политическата опозиция. Преди процесите стана известен 
един случай, с който бе свързан главният съподсъдим на 
Никола Петков, полк. Марко Иванов. По същото време, по 
повод годишнината на военно-политическия преврат, из-
вършен на 9 юни 1923 г., в органа на групата земеделски 
дейци, сътрудничещи на българската компартия, в. "Зе-
меделско знаме", се печатаха статии, в които се разказваше 
за убийството на Александър Стамболийски. В тях се 
хвърляше вината върху българското офицерство, като се 
посочваха имената на някои офицери, които все още се 
намираха на военна служба. Тенденциозността в тях беше 
явна, защото между главните участници в посочения преврат 
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се намираха Кимон Георгиев и Дамян Велчев. Те обаче 
оставаха министри в правителството на Отечествения фронт. 
Техните имена не се споменаваха. Естествено бе, че такива 
статии увеличаваха смущенията сред старите офицери и те 
се питаха какво ги очаква. Показател за състоянието на 
духовете им бе постъпката на Георги Стоименов, офицер от 
запаса, а в момента Софийски областен директор, като 
представител на "Звено", и на полк. Марко Иванов. При тази 
своя постъпка те не действуват от името на никаква 
организация. Административният служител Стоименов не 
ангажирва- ше Народния съюз "Звено", а полк. Иванов не 
действу- ваше от името на каквато и да било организирана 
група от офицери. Те просто изразиха своето лично 
отношение към започналия вече поход против старите 
офицери. 
Какво бе се случило и какъв бе разултатът? 
Двамата, Георги Стоименов и полк. Марко Иванов, се 

явиха в редакцията на в. "Земеделско знаме" и заявяви- ха на 
редактора му Михаил Геновски, че трябва да прекрати 
печатането на статии, насочени против офицерите. Не е 
безинтересно да се припомни какво представляваше 
бившият земеделски деец и ревностен поддържник на 
политиката на българската компартия в борбата й против 
опозицията през 1947 г., Михаил Геновски. Изправен пред 
опасността да бъде разобличен като сътрудник на старата 
власт и главно зарадг връзките му с някои политически 
дейци в Югославия още преди войната, той бе принуден да 
следва разпорежданията на партийното ръководство. 
Поставен в такова положение, Геновски прояви 
изключителна активност в разлагането на Земеделския Съюз. 
Той се оказа подходящ и за провокиране на военните среди. 
Във отплата, бе назначен временно за секретар на групата, на 
която бе прикачено наименованието БЗНС, стана министър 
на земеделието и главен редактор на в. "Земеделско знаме". 
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За него се отнасяше поместената в опозиционния печат 
статия, озаглавена 



"Кой е Гиневски?". Пред този човек 
бяха изразени протестите против 
посочените статии. Изплашен, той 
побърза да алармира партийното 
ръководство. Не мина много време 
и Марко Иванов и Георги 
Стоименов бяха уволнени от 
заеманите длъжности. Съдбата им 
се оказа еднаква, макар да 
преминаха през разни перипетии. 
Почти веднага след уволнението 
му, Георги Стоименов бе аресту-
ван и следите за него се губят в 
следствените килии, където бе 
убит. Малко след това бе 
арестуван и уволненият полк. 
Марко Иванов. Това стана в края на 
юни 1946 г., а той се появи като 
подсъдим в съдебния процес срещу 
Никола Петков през август 1947 г. От 
достойната му постъпка в 
редакцията на в. "Земеделско 
знаме" до появяването му в съда, в 
продължение на една година и 
един месец, той бе подложен на 
следствие, със средствата на 
което се превърна в послушен 
обвиняем. При разпита му в съда 
повтаряше всичко заучено, на 
което го бяха привикнали 
неговите следователи. 

Един от арестуваните офицери 
заедно с полк. Марко Иванов 
разказва за преживените ужаси 
докато разузнавателният отдел 
към щаба на армията подготви 
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съдебния процес срещу 
измисления заговорнлчески 
"Военен съюз". Денонощните 
следствия, на които подложили 
арестуваните офицери, 
безсънието, гладът и всевъзмож-
ните физически мъчения, 
сломявали волята на всяка от 
набелязаните жертви. С такива 
средства бил смазан и полк. Марко 
Иванов. За да се разбере как е 
реагирал против измислените 
обвинения, трябва да се каже, че е 
оказвал първоначално решителна 
съпротива и не е приемал никое от 
отправените му внушения. 
Изправен пред безизходно 
положение, решил да сложи край на 
живота си, за да не приеме да бъде 
изпълнител на позорната роля, за 
която го подготвяли. По време на 
продължителното и непрекъснато 
следствие направил три опита да 
се самоубие. Той не сполучил да се 
изтръгне по този начин от ръцете 
на палачите си и накрая бил 
смазан до такава степен, че 
следователите направиха от него 
това, което искаха. И той подписа 
показания, в които признава, че 
станал организатор на 
несъществуващия "Военен съюз", 
главен ръководител на който бил 
ген. Кирил Станчев. С това, обаче, 
не се ограничават наложените му 
признания. Полк. Марко Иванов бе 
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задължен да допълни, че 
дейността му на заговорник 
протичала в съгласие с 
Обединената опозиция и по 
указанията на нейния лидер 
Никола Петков. 

Някои от участниците в тези 
трагични събития обясняват 
извеждането на полк. Марко 
Иванов на съдебния процес срещу 
Никола Петков и неизвеждането на 
ген. Кирил Станчев в него със 
следния случай. Според първо-
началния замисъл на 
организаторите на този процес, 
като подсъдим е трябвало да бъде 
включен и ген. Кирил Станчев, за да 
се придаде по-голяма 
правдоподобност и дока-
зателствена сила на обвиненията 
за военен заговор. Арестуваният 
генерал обаче продължавал да 
отрича съучастие в каквато и да 
било заговорническа дейност. Тъй 
като спрямо него не били 
приложени средствата за мъчения 
на активното следствие, той 
останал непреклонен към 
исканията на следователите си. 
Последните инсценирали среща 
между него и подготвените вече с 
признанията си офицери, обвинени 
като ръководители на измисления 
"Военен съюз". Целта била те да 
настоят пред него да се съгласи и 
приеме обвинението, че е главен 
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ръководител на "Военния съюз". 
Разказваше се трогателната 
сцена, разиграла се между ген. 
Кирил Станчев и полк. Марко 
Иванов. На по рицанието, 
отправено му от генерала, че не 
очаквал в неговото лице да види 
клеветник, полковникът се 
разплакал и започнал да моли за 
прошка. Тогава обяснил, че бил 
принуден да напише 
клеветническите си показания и 
заявил, че всичко в тях, отнасящо 
се до генерала не било вярно. 
Такъв обрат в замисленото от 
следствените органи с тази среща 
бил нежелателен и те побързали 
да прекратят нагласената сцена. 
Всички участници 



в нея били върнати в килиите им и подложени на допъл-
нителна обработка. Оказал се отново в ръцете на своите 
следователи, полк. Марко Иванов бил принуден да прео-
долее колебанията си. Резултатът от новата му обработка бе 
изразен в поведението, което имаше на съдебния процес 
срещу Никола Петков. 
Този случай може да бъде отричан официално от съот-

ветните български органи, но остава фактът, че ген. Кирил 
Станчев трябваше да бъде съден дълго след процеса срещу 
Никола Петков и поведението му далеч не бе от желаните, 
според изискванията на следователите му. След осъждането 
му той излежаваше присъдата си в наказателните отделения 
на наказателните затвори в единична килия, изолиран от 
останалите затворници. На такъв режим го оставих в 
Пазарджишкия наказателен затвор при освобождаването ми 
от там през 1956 г. Полк. Марко Иванов пък се появи като 
подсъдим на процеса срещу Никола Петков. Той повтори 
обработените в следствието му показания, които бяха 
допълнени и с признания за връзките му с другата измислена 
и също наречена военно-фашистка заговорническа 
организация, наименована "Неутрален офицер". Един герой 
беше смазан, за да бъде представен в ролята на клеветник. 
В съдебния процес срещу Никола Петков се проявиха 

някои особености, които даваха основания за различни 
тълкувания. В него като съподсъдими на главния обвиняем 
бяха привлечени тримата офицери, но ръководителят на 
създадената уж от тях заговорническа организация "Военен 
съюз" в лицето на ген. Кирил Станчев не се появи, макар 
отдавна и заедно с тях да се намираше в ареста. Тримата 
офицери бяха представени като организатори на тази, 
наричана военно-фашистка нелегална организация, заела се 
уж да подготви преврат за насилственото събаряне на 
правителството на Отечествения фронт. Никола Петков, като 
лидер на политическата опозиция, се посочваше за пряк 
техен вдъхновител, с когото те уж влезли във връзка и от 
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когото получавали нареждания за по-нататъшната си 
дейност. 
Конспирацията ".Неутрален офицер". Още на 15 фев-

руари 1947 г. в печата се появи съобщението, че била 
разкрита военно-фашистката конспиративна организация 
"Военен съюз", изреждаха се имената на ръководителите й 
начело с ген. Кирил Станчев. Той обаче не бе изведен като 
подсъдим по процеса срещу Никола Петков и това 
предизвикваше любопитство и коментарии. Не можеше да се 
обясни как главният ръководител на нелегалната 
организация не е подсъдим наред със своите първи 
помощници. Това бе създало голяма грижа и за самите 
организатори на съдебния процес. Те намериха изход много 
по-късно, едва в края на октомври, когато бе публикуван 
Обвинителният акт против участниците във "Военния съюз". 
Явно, след месец февруари бе станало нещо, което не 
позволяваше да се разиграе набелязаният сценарий за 
съдебния процес срещу Никола Петков, в който 
арестуваният генерал трябваше да доказва обвиненията за 
подготвян преврат. Подобна засечка, не можа да бъде 
избегната и с другия съдебен процес срещу офицерите, 
представени, че организирали военно-фашистката 
организация, наречена "Неутрален офицер". За нея бе 
съобщено за пръв път в партийния орган в. '?а- ботническо 
дело" от 23 януари 1947 г. Следователно, в продължение на 
22 дни се оповестяваше за съществуването на две подобни 
по състав и цели нелегални организации. Подсъдимите бяха 
подбрани между арестуваните през юни и юли 1946 г. 
офицери. Доколкото те бяха с различни схващания за ролята 
на офицерството в политическите борби и само някои имаха 
участие в тях, от това се определяше кой да бъде включен в 
едната или другата организация. Конспирацията "Неутрален 
офицер" бе скалъпена с изтръгнатите насилствено показания 
от онази част арестувани офицери, които считаха, че 
интересите им са свързани преди всичко със задълженията, 
които 



имат като военнослужащи. В общия 
поход за унищожаване на старото 
офицерство, независимо от 
желанието им да проявят лоялност 
към политиката на българската 
компартия и дори да я възприемат, 
те не бяха пощадени. "Неутрален 
офицер", наред с "Военен съюз" бяха 
измислени организации за 
постигане на тази цел. 

Един от участниците в съдебния 
процес срещу "Неутрален офицер" 
разказва как се е стигнало да 
бъде обявен за член на тази 
организация. В началото на 
следствието му било поискано да 
признае, че участвувал във "Вое-
нен съюз". На него му била 
определена роля в преврата като 
командир на бронирана бригада. 
Арестуван през юли, през 
октомври вече бил принуден да 
напише признания не само за 
собственото си участие в 
заговорниче- ската организация, 
но и срещу ген. Дамян Велчев. Той 
разказва и за мъченията, на които 
били подлагани арестуваните 
офицери. Инквизициите започвали 
обикновено към 10 часа вечерта и 
завършвали към 2̶3 часа след по-
лунощ. Чрез изтезания на 
последствените бил подготвен 
процесът против "Военния съюз", 
според него, митическа 
организация, рожба на 
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следователите. В спомените си 
заключва че всичко било лъжа от 
начало до край, но чрез тази лъжа 
компартията овладяваше армията 
и ликвидираше политическата 
опозиция. Неговият случай 
придобива по-голямо значение с 
обрата в следствието му. 
Принуден да прави признания, че 
членувал във "Военния съюз", 
изведнъж бил изненадан при 
подновяване на следствието му с 
въпроса: 'Ти защо скри, че си бил 
член на "Неутрален офицер"? 
Докато се чудел какъв отговор да 
даде, следователите му 
настоявали да каже какво знае за 
тази конспиративна организация, 
в която и той уж членувал. И отново 
трябвало да признава, че по време 
на преврата нему се възлагало да 
командва бронираната бригада, но 
този път от името на "Неутрален 
офицер". Той разбира, че го 
въвличат в още една фиктивна 
офицерска конспирация. 
Недоумява само защо трябва да му 
се приписва участие в две 
конспиративни организации с 
противоположна политическа 
насоченост. Според 
продиктуваните му показания, 
"Военен съюз" бил представен като 
републиканска организация, а в 
новото му следствие "Неутрален 
офицер" се характеризирала като 
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организация, преследваща 
монархически цели. В този втори 
тур от следствието разбира, че 
ударът върху старите офицери не 
цели просто унищожаването им, а 
чрез обвиненията срещу тях да се 
докаже, че Обединената опозиция 
водела престъпна дейност. 

Обвинителният акт на 
подсъдимите, по cъдeб^mя процес 
против "Неутрален офицер" им бе 
връчен още в началото на декември 
1946 г. От него те научават имената 
на своите другари по съдба и че 
техен ръководител е ген. Иван 
Попов. В официалното съобщение 
във в. "Работническо дело" се 
посочваха и целите на 
конспиративната организация, 
които се свеждаха до следните три 
точки: 1. Борба с Отечествения 
фронт; 2. Ратуване за друг ред в 
страната; 3. Подготвяне войската 
за действие и при удобен момент, с 
или без участие на опозицията, да 
се предаде властта на тази партия 
или групировка, на кояго се окаже 
доверие. В него се посочваше и 
съставът на ръководството на 
организацията: за председател ̶ 
о. з. ген, Иван Попов, организатори 
̶ подполковниците Александър 
Смолянов и Кирил Петров, 
разузнавач ̶ подполковник Петър 
Жечев " адютант ̶ Рачо Станимиров. 
Един ден преди това, в същия 
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вестник бе предаден писменият 
отговор на Обвинителният акт, 
представен от името на гег. Иван 
Попов. В него се посочваха връзки-
те, които той поддържал като 
ръководител на нелегалната 
организация "Неутрален офицер" с 
дейците на Обединената опозиция 
и лично с Никола Петков, както и 
сътрудничеството му с участници 
в другата конспиративна 
организация "Военен съюз". Будеше 
любопитство обаче фактът, че 
съдебният процес срещу 
"Неутрален офицер" започна на 22 
януари и завърши на 12 февруари 



1947 г., а главният обвиняем, обявен и като ръководител, 
отсъствуваше на процеса. Обяснението, което се даваше, 
гласеше, че се намирал в болница на лечение. Не се 
съобщаваше нищо за причината на заболяването му. Съ-
дебният процес приключи и макар името на ген. Попов да бе 
между обвиняемите 27 души, той не бе осъден. Едва на 20 
май 1947 г. партийният орган в. "Работническо дело" писа, 
че същият като подсъдим разкрил пред съда връзките на 
превратаджийската военно-фашистка организация 
"Неутрален офицер" с Никола Петков и чуждото 
разузнаване. 

Ген. Иван Попов бе изправен пред съда сам, без други 
съподсъдими, едва на 19 май. Според съобщенията в печата, 
той со признал за виновен. Неговите показания се 
представяха по следния начин: "Говори за "платформата" на 
организацията, която предвиждаше хвърлянето на страната з 
блатото на световната реакция, за връзките с опозицията, 
която е моралният подбудител за техните престъпления 
спрямо народа, за целта на "Неутрален офицер" — да вземе 
на всяка цена властта чрез преврат; за усилията ка 
превратаджиите да спечелят на своя страна младите j±mjepn 
и др." Същественото в показанията му обаче се отнасяше до 
отношенията между хората на Никола Петков, 
организацията "Неутрален офицер" и някои шефозе на 
чуждестранни разузнавателни служби. Тези показания 
придаваха значение на съденето на ген. Попов, като се има 
предвид, че то стана само 15 дни преди арестуването на 
Никола Петков. Процесът продължи само два дни. 
Подсъдимият не бе разпитван, а съдът се задоволи за 
изслуша прочетените от него писмени показания (интересно 
бе, че той прочете само част от тях, а четенето им бе 
продьлженс от прокурора). В тях, генералът о. з. 
съобщаваше за срещите си с представители на чужди 
държави в София и разговорите, които имал с тях. 
Прокурорът прочете и онази част от показанията му, в която 
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той писа за връзките си с Никола Петков. Срещите с него се 
състояли през последните дни на май 1946 г. На 7 май 
Централното ръководство на организацията "Неутрален 
офицер" уж решило да установи връзки с по-видните лица 
на опозиционните партии. На ген. Попов било възложено да 
се срещне с Никола Петков. В изпълнение на това решение 
той се срещнал с него. Генералът пишеше: "Аз му обясних 
целта на желанието ми да се запозная с него, като само му 
споменах накратко за съществуването на нашата 
организация. Той беше въздържан, но с готовност прие 
предложението ми да му дам повече сведения. Втората 
среща стана след два дни в кабинета на Никола Петков... 
Преди да дам подробни сведения за организацията ни, 
помолих го да ми направи един кратък преглед на 
вътрешното и външно положение на страната. Вътрешното 
положение той очерта като крайно натегна- то. "Налага се — 
каза той — да се води организирана борба против 
отечественофронтовската власт, за установяване 
демократично управление по западно-европейски образец". 
Прокурорът продължи четенето с повишен тон: "Дадох му 
подробни сведения за организацията на "Неутрален 
офицер", а именно: организационната схема, цел, задача и 
пр. Именно при тази среща не му съобщих, а само му казах, 
че ще назначим един генерал-щабен офицер при неговия 
щаб за свръзка". 
В такъв ред бяха изложени показанията на ген. Иван 

Попов. С тях Николг ПеткоЕ з вплиташе в изкуствено 
създадения военен заговор за преврат, а конспиративната 
организация "Неутрален офицер" се превръщаше в едно от 
под" ,-ленията на неговата нелегална дейност. За широката 
публика остават неизяснени въпросите, защо ген. Попов не 
бе съден заедно със своите сътрудници в нелегалната 
дейност и защо трябваше да бъде съден еднолично, като 
съдът се задоволи да изслуша писмените му показания. При 
това какво се бе случило с него, за да отсъствува, да не 
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участвува лично на съдебния разпит, за да отговори на 
приписаните му обвинения в тежки 



престъпления? Трябва да се каже, че след неуспешния 
опит на организаторите на съдебните процеси против 
измислени военни нелегални прев ратаджийски органи-
зации да изведат ген. Кирил Станчев като съподсъдим на 
Никола Петков, процесът против "Неутрален офицер" през 
февруари и срещу ген. Иван Попов през май бяха важни 
звена в подготовката на процеса срещу Никола Петков. И 
с ген. Попов обаче следствените органи се сблъскаха с 
неочаквани затруднения. В продължителното му следствие 
с разни средства те го бяха принудили да напише 
показания, в които потвърждаваше, че е ръководил 
конспиративна военна организация. Преди самия процес, 
насрочен за края на януари 1947 г., при изготвяне на 
Обвинителния му акт, от него бе поискано да ги допълни с 
признания срещу Никола Петков. Публикуването им и 
тяхното потвърждаване лично от него пред съда трябваше 
да бъде първият сериозен удар против Обединената 
опозиция и нейния лидер и да напомни също за 
предстоящето съдене на ген. Кирил Станчев. Чрез 
физически тормоз и морално въздействие ген. Попов бе 
доведен до положението да направи исканите признания. 
В последния момент обаче той се решава на отчаян акт, 
към който прибягваха мнозина от арестуваните офицери. 
Малко преди започване на съдебния процес (някои от 
съпроцесниците му твърдят, че само един ден преди това), 
ген. Попов направил опит да се самоубие, като се хвърля 
от втория етаж в Софийския централен затвор. Той 
останал жив, но с два счупени крака и тежка контузия в 
главата. Тази бе причината, поради която следствените 
власти го отвеждат в болница и не можаха да го 
представят в съда. Едва след няколко месеца активно 
лечение стана възможно да бъде привлечен за изпълнение 
на ролята, която му се възлагаше. Случи се така, че 
продължително време прекарахме в една килия в 
Пазарджишкия наказателен затвор. Счупените му крака, 
пристегнати в глезените с високи медицински обувки и 
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преживяното психическо разстройство все още показваха 
последствията си от опита му за самоубийство, за да не 
бъде използуван в жестоките замисли на своите мъчители. 
Затова и личният му съдебен процес премина набързо, от 
него бе поискано да прочете само част от показанията, а 
последната си дума произнесе в няколко слова. 
В писмото си отговор на Обвинителния акт, както и при 

осъждането му, ген. Иван Попов отбелязваше, че бил във 
връзка с един от близките сътрудници на Никола Петков и 
бивш опозиционен народен представител, Петър Коев. 
Последният го поканил да работи във военното бюро, 
създадено от Постоянното присъствие на БЗНС (Никола 
Петков). Това бе друг важен момент от подготовката на 
съдебния процес срещу Никола Петков, който се разкри с 
арестуването и осъждането на Петър Коев. 

"Военният център " на опозиционния Земеделски съюз. 
Името на Петър Коев, бивш народен представител от 
опозиционната група на БЗНС (Никола Петков) във 
Великото Народно събрание, стана известно на българ-
ската общественост най-напред в края на 1946 г. На 29 
ноември бе направена декларация от правителството за 
външната и вътрешната политика. В отговор, лидерът на 
Обединената опозиция, Никола Петков, произнесе голяма 
реч, която бе губликуг а в опозиционния печат под 
заглавие "Коя е спасителната политика за България?". В 
нея, като характеризира вътрешната политика на 
правител^-вото, Петков описа начина, по който са 
принуждавани арестуваните в Дирекцията на милицията 
да правят признания. За да подкрепи своите твърдения, 
той прочете писмо на Петър Коев, който в деня на избо-
рите все още се намираше в ареста и благодарение изби-
рането му за народен представител бе освободен. 

В писмото си Коев, между другото, пишеше: "За разлика 
от обикновената правна наказателна процедура, 



тук ти най-напред си осъден, па 
тогава ти търсят обвинения и 
доказателства. А те се набавят 
чрез терор, който бива: 
физиологически ̶ глад, безсъние, 
жажда; физически ̶ бой, стоене 
прав с дни и нощи, и 
психологически ̶ внушения, че 
близките ти са арестувани, 
интернирани и пр. и пр. Два дена 
след арестуването ми, в 
присъствието на началника на 
отдел "А" ̶ Ганев и инспектора 
Зеев, ми бяха нахвърлени 
всевъзможни обвинения в това, че 
съм одобрил пожара на руския 
памук в Бургас през 1945 г., че съм 
замесен в готвен преврат от 
Дамян Велчев, Кирил Станчев и др. 
и че аз съм връзката между тебе и 
тях. Прочетоха ми саморъчни 
показания на офицери, в които 
"признават" моето и твоето 
участие в заговора". Писмото му бе 
адресирано до Никола Петков и 
завършваше така: "След 90 дни 
арест като в гроб не бях за нищо 
потърсен. Близо два месеца 
преживях морален гнет и бях 
подложен на психологически 
терор. Човек, който за пръв път е 
подложен на този траен терор, 
немислимо е да издържи и да не 
подпише всичко, което му се подне-
се". Писмото носеше дата "29 
ноември 1946 г.'\ Никола Петков 
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прочете в парламента този 
потресаещ документ на 3 декември. 
Правителственото болшинство 
обаче не счете за необходимо да 
вземе отношение към него. Много 
скоро обаче се появиха някои 
многозначителни симптоми. На 11 
декември бе съобщено в печата, че 
"27 висши офицери са подведени за 
съзаклятие срещу властта". 
Назоваваше се името на 
заговорническата организация 
"Неутрален офицер" и се посочваше 
нейният ръководител, генералът 
от запаса Иван Константинов 
Попов, бивш помощник-началник 
щаба на армията. Съдебният 
процес бе насрочен за 30 декември. 
Поради опита на ген. Попов да се 
самоубие, делото бе отложено за 
друго подходящо време. 

Междувременно, в писмо-огговор 
на Обвинителния акт, написано от 
името на ген. Попов, се 
потвърждаваше, че той имал 
връзки като ръководител на 
превратаджий- ската организация 
"Неутрален офицер" с Петър Коев. 
Тези обвинения бяха поддържани 
и в хода на съдебен процес, 
започнал на 22 януари 1947 г. В тази 
връзка про- курорът при 
Софийския областен съд 
Петрински поиска на 4 февруари 
задържането под стража и 
даването под съд на Петър Коев. На 
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следващия ден, 5 февруари, Вели-
кото Народно събрание отне 
депутатския му имунитет. За да се 
покаже, че се спазва правилника 
за вътрешния ред, бе дадена 
думата на Коев за обяснение. Той 
бе научил за това искане на 
прокурора най-напред от публи-
куването му в сутринните 
вестници. Докато се подготвял да 
се отправи към парламента, 
представители на вътрешното 
министерство вече се явяват в 
дома му. Така, макар все още да е с 
правата на народен 
представител, той бе отведен 
фактически под стража в 
заседателната зала, за да се 
изпълни последният акт от 
съблюдаваната процедура преди 
да бъде задържан. Предстоеше му 
да заплати за дръзката постъпка, 
която допусна с оповестеното 
негово разобличително писмо. 
Петър Коев се изкачи на 
трибуната пред смълчаното 
внимание на народните 
представители. Какво можеше да 
каже в своя защита след като 
имаше жестокия опит от първото 
си арестуване? Нему бяха 
известни обвиненията срещу 
подсъдимите по военната 
конспирация "Неутрален офицер" и 
приписаните му и направени 
публично достояние връзки с 
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дейността й, затова не мож; че да 
храни никакви илюзии за своята 
собствена съдба. Ако се 
припомнят днес думите му, казани 
във Великото Народно събрание, 
те могат да се горят необмислени 
и несвързани. В тях обаче имаше 
категорично отричане на 
измислиците за участие в 
някакъв заговор за насилствено 
събаряне на властта. 

Последната реч на Петър Коев 
във Великото Народно събрание 
преди арестуването му е образец 
за достойнството на политически 
деец, който е отдал своя живот в 
борба за правата и свободите на 
народа. В такъв трево- 



жен момент той имаше основание да заяви, че говори за 
последен път и да каже, че вижда слушателите си за пос-
леден път. Затова прозвучаха с особено убедителна сила 
думите му: "Първото нещо, което желая да ви кажа е, че аз 
не се считам виновен и че съм абсолютно убеден в моята 
невинност". И продължи, като заяви, че говори не за да 
защити себе си, а главно да отхвърли обвиненията, които са 
насочени срещу него и чрез него към сърцето на 
Земеделския съюз, както се изрази, към ръководителя му 
Никола Петков. От неговата реч можеха да се научат някои 
данни от политическата му биография като деец в 
земеделското движение, прекараните години в емиграция, 
преживелиците му след завръщането в страната в затвори и 
при интернирвания, както и за сътрудничеството с 
комунистите в нелегалната борба. Неговата мисъл се 
издигна до пророчество, когато се обърна към обвинителите 
си и заяви, че се опитват да ликвидират неговата 
организация и процесът, по който ще бъде съден няма да е 
последен, други ще последват, гъй като целят да унищожат 
най-напред ръководителите на Земеделския Съюз. И отново 
потвърди своята невинност, като декларира: "...аз съм 
напълно невинен пред всички обвинения за конспирация". 
Спирайки се на причините, довели до повторното му 
предстояще арестуване, не се поколеба да заяви, ЧУ знае защо 
искат да бъде арестувал. Той припомни, че през декември 
1946 г., когато Никола Петков прочете неговото писмо, 
описващо ужасите на следствието, водено от органите на 
Държавна сигурност, още тогава министърът на вътрешните 
работи е казал открито, че ще си уреди сметките с него. У 
Петър Коев се криеше някаква титанична сила, която го 
противопоставяше на беззаконията и упражнявания терор от 
властващите. В аналите на българската история ще остане 
записано предупреждението му: "Аз декларирам пред Вас и 
чрез Вас пред целия български народ, че ако след моето 
арестуване се публикуват някакви мои "признания", те няма 
да бъдат мои, нито ще бъдат резултат на моята свободна 
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воля. А декларирам това, защото вече съм бил в ареста и 
зиая как се стига до подписването на такива "признания". Аз 
говоря сега, обръщайки се към всички мои политически 
приятели: Ако Вие видите каквито и да са признания от мен, 
подобни на тези, които аз съм подписал в ареста няколко 
месеца преди, моля, помнете и се опитайте да разберете — 
те ще бъдат изтръгнати при най-тежки, невъзможни и 
непоносими условия". По отношение на съда, който 
предстоеше да го съди, Петър Коев бе наясно, затова каза. 
"И аз мисля, че съдът, който ще ме съди, няма да бъде 
независим съд и аз декларирам, че считам само обвинението 
на свободния български народ ще бъде валидно". С това 
приключи своята реч сред защитните протести на своите 
съмишленици и бе отведен към ареста. 
Съдебният процес против набедената заговорническа 

организация "Неутрален офицер" не бе приключил още. 
През маь предстоеше да се разгледа делото срещу нейния 
ръководител ген. Иван Попов. През това време Петър Коев 
можеше да бъде изведен в единия или другия процес като 
подсъдим или свидетел, но не го сториха. Едва на 25 май 
1947 г. бе публикувано съобщението, че Обвинителният акт 
срещу него бил изготвен. Той се привличаше под съд като 
единствен подсъдим по обвинение за ролята му в обра 
/зането на организацията, наричана "Неутрален офицер". 
Десет дни след това бе арестуван Никола Петков и затова 
последният знаеше вече за прип еаното на своя съмишленик 
и приятел. Според Обвинителният акт, Петър Коев се 
срещал през 1945—1946 г. с подполковник Стефан Аврамоз 
и ген. Иван Попов. Разговорите му с тях "изиграли 
мотивираща роля в поменатите по-горе лица и са ги 
подтикнали към конспиративна дейност". Затова в 
Обвинителния акт, изготвен от прокурора при Софийския 
областен съд, Петрински, се заключаваше: "Въз основа на 
доказа- 



телствата, събрани на предварителното следствие, които по 
неоспорим начин установяват, че обвиняемият е извършил 
приписваните му деяния, прокурорският надзор предава 
Петър Константинов Коев на Софийския областен съд, за да 
бъде съден и признат за виновен по член 1, алинея 1 от 
Закона за защита на народната власт във връзка с член 52, 
параграф 2 от Наказателния закон, като подбудител на 
лицата ръководители и членове на тайната военна 
конспиративна организация "Неутрален офицер", която е 
целяла да свали чрез преврат законно- установената власт". 
На самия процес срещу Петър Коев, който започна на 11 
юни бяха изнесени основните обвинения. От тях ставаше 
ясно, че той бе обявен за ръководител на измислената 
военна секция при Постоянното присъствие на 
опозиционния Земеделски съюз и че като такъв се е срещал 
с различни военни лица. Обвиненията срещу него 
разкриваха целта на основния удар, който се подготвяше със 
съдебните процеси, организирани през 1946 г. и 1947 г. 
Приписваната на Петър Коев дейност се превръщаше в 
свързващо звено между ръководството на Обединената 
опозиция и засегнатите от уволненията офицери. Чрез 
въвличането на висши офицери, на служба и от запаса, в 
съдебни процеси, се представяше, че опозиционните 
организации и лично Никола Петков подготвяли 
насилствено събаряне на властта чрез военен преврат. 
Обвиненията срещу Петър Коев и неговите признания пред 
съда трябваше да се използуват като доказателство срещу 
Петков. 
Един от най-важните моменти в речта на прокурора в 

процеса срещу Петър Коев не се отнасяше толкова до 
военната подготовка на измисления заговор, колкото до 
опорочване на Обединената опозиция. На прицел бе взето 
оповестеното обединение още през 1945 г. на различните 
течения в земеделското движение и специално между тъй 
наречените николапетковисти и гичевисти, т.е. между БЗНС 
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"Ал. Стамболийски", наричан "Пладне" и БЗНС "Врабча 1". 
Подтикът за него се търсеше в някакви внушения, 
направени уж от старите политически и държавни дейци 
Атанас Буров и Стойчо Мушанов. Едва след това 
прокурорът пристъпи към изясняване същността на 
"заговорническата" дейност на Петър Коев. Съвършено 
друго бе поведението на подсъдимия в съда. Времето, 
прекарано под следствие, от арестуването му до появяването 
в съда, го бе преобразило и оправдаваше напълно неговите 
предупреждения, направени в последната му реч във 
Великото Народно събрание, че не ще се счита отговорен за 
"признанията", които би направил пред следователите си. 
Пред съда той повтори исканите признания и потвърди 
заговорническите си връзки с ръководителя на 
конспиративната организация "Неутрален офицер". 
Написаното в неговите показания бе потвърдено от 
подполковник Стефан Аврамов и от ген. Иван Попов, които 
бяха вече осъдени и се намираха в затвора, но доведени от 
там като прокурорски свидетели. Подполковник Аврамов 
разказа между другото как Коев му разяснил, че 
"организацията им не трябвало да бъде масова, а 
конспиративна, сформирана от ядра по тройки". Така в 
негово лице се представяше действителният ръководител на 
конспиративната организация. Ген. Попов, от своя страна, 
допълни, че Коев му предложил да работи във "военната 
секция" към Постоянното присъствие на опозиционния 
Земеделски съюз. Налице бе разликата в показанията на 
двамата прокурорски свидетели. Признанията-показания на 
подполковник Стефан Аврамов имгха много по-голямо 
значение за поддържане обвиненията, отправени от 
прокурора. 
Така, Петър Ко^в бе подготвен за ролята си на един от 

главните прокурорски свидетели срещу Никола Петков. 
Макар по време на съденето на Коев, Петков да се намираше 
в ареста, съдът не счете за нужно да го призове като 
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свидетел, въпреки, че бе поставен в центъра на измислената 
конспиративна дейност, като главна фигура и на- 



беден ръководител на заговора. Обвиненията срещу самия 
Петър Коев обаче водеха своето начало от признанията на 
подполковник Стефан Аврамов в следствието след 
арестуването му. Те предизвикаха първото арестуване на 
Коев. Стефан Аврамов бе принуден да ги признае за верни и 
да ги потвърди като подсъдим в процеса срещу "Неутрален 
офицер". Той ги повтори като прокурорски свидетел и на 
процеса срещу Петър Коев. При всички случаи, в които се 
появяваше, оставаше неизяснено как подполковник Стефан 
Аврамов попадна като подсъдим. 
Сливенската "Военна конспирация". В съдебния процес 

срещу Петър Коев през юни 1947 г. извънредно важно място 
бе отдадено на личността и показанията на подполковник 
Стефан Аврамов. Той бе осъден още през м. февруари в 
процеса против измислената заговорниче- ска организация 
"Неутрален офицер". Неговите показания потвърждаваха 
обвиненията срещу обявените за ръководители на 
нелегалната организация. В един пункт те имаха по-голямо 
значение и той се отнасяше до злепоставянето на Петър 
Коев. С тях се създаде повод да се иска отнемането на 
депутатския му имунитет и да бъде арестуван. 
В признанията, които бе принуден да направи като 

подсъдим, Петър Коев пишеше: "Известно време през 
декември 1945 г. подполковник Аврамов ми каза, че във 
военното министерство между офицерите от генералния щаб 
съществува група враждебна на правителството. Това беше 
гвърде важна новина и аз я докладвах на Никола Петков". И 
той продължава: "Петков каза, че това е твърде интересна 
новина и че аз трябва да продължа да поддържам развитието 
на тези тенденции в армията и да наблюдавам дейността на 
офицерите; че аз трябва да получа необходимата 
информация от моя приятел". Случайният разговор между 
двамата приятели придобива особено важно значение за 
съдбата на лидера на Обединената опозиция. В признанията 
на Коев може да прочетем още следното: "Аврамов замина и 
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когато се завърна от отпуск той ме намери в началото на 
януари... През април Аврамов ми каза, че неговият 
опозиционен кръг е взел формата на тайна военна 
организация, която се готви да свали правителството чрез 
държавен преврат. Той ми каза с голяма сигурност, че 
неговият кръг вече установил едно добре координирано и 
здраво ръководство, в което той също участвувал. В 
следобеда на същия ден, аз успях да говоря с Никола Петков 
и му разказах с известна тревога, че опозиционният кръг не 
се е ограничил само с организирането на опозиционни 
групи, но че той е станал, според Аврамов, тайна военна 
организация, която заговаря свалянето на правителството 
чрез държавен преврат". Отговорът на Никола Петков — 
така както е предаден в показанията на Коев пред съда е 
показателен, като се имат предвид обвиненията, които му се 
отправиха малко по-късно. Той казал, че нямало основание 
за тревога, защото имал възможност да наблюдава 
офицерите и да следи тяхната дейност не само чрез него, но 
и чрез свои канали. И пак го посъветвал да продължи 
работата си с Аврамов. Така нещастният подполковник се 
превърна в една от важните фигури върху шахматната дъска, 
разигравана от следствените органи за вплитането на Никола 
Петков чрез сътрудника му Петър Коев в заговорническата 
мрежа и i гъкването му като ръководител на заговор против 
властта. 
Необходимо е да спрем вниманието си върху личността 

на подпол" овник Стефан Аврамов, за да изясним как се 
стигна до арестуването му и да бъде свързан с дейността на 
Петър Коев. 
В партийния орган в. 'Таботническо дело" от 19 април 

1947 г. бе поместено съобщението 'Т1роцесът на военната 
конспирация в Сливен" и следваха подзаглавията: "И тук се 
разкриват връзките на опозиционните централи с 
конспираторите. Престъпната роля на Петър Коев". На 



делото, разгледано от Сливенския областен съд по тази така 
наречена военна конспирация бяха призовани 14 души 
обвиняеми, между които 12 офицери и 2 подофицери и 120 
души свидетели. Като пръв обвиняем бе разпитан 
подполковник Стефан Аврамов, а задочно бе осъден 
обявеният в неизвестност полк. Методи Чавдаров. Пътят на 
подсъдимия подполковник Аврамов бе трагичен и сложен. 
През 1946 г. той бе преместен на служба в щаба на Трета 
балканска дивизия. По време на масовите арести на офицери 
през лятото на същата година, извършени в София и цялата 
страна, той също бе арестуван в Сливен заедно с група 
офицери от тамошния гарнизон. След продължително 
следствие бе привлечен като подсъдим в процеса срещу 
обявената заговорническа организация "Неутрален офицер". 
Неговите признания бяха използувани като повод за 
арестуването на Петър Коев. Преди да бъде изправен в 
ролята на прокурорски свидетел в съдебния процес срещу 
Коев, той трябваше да се появи повторно като подсъдим в 
Сливен. Тази негова криволичеща, но в една посока съдба на 
подсъдим и прокурорски свидетел остава обикновено 
незабелязана, макар името му да се среща във всички по-
важни съдебни процеси през 1947 г. Той нямаше по-високо 
офицерско звание з сравнение с мнозина от арестуваните 
офицери и не му бе приписана ръководна роля в изкуствено 
създадените военни заговорнически организации. Името си 
обаче остави свързано със съдбата на Петър Коев. Затова 
когато се разкрива сложният механизъм, създаден от 
българските следствени органи, по настояването на 
съветското ръководство подполковник Стефан Аврамов се 
оказа между важните винтове в него. 
Подполковник Стефан Аврамов бе преместен в Сливен 

след като бяха предприети масовите уволнения на офицери 
от армията през средата на 1946 г. Той пристигна в 
потиснато състояние, заживя изолирано и водеше самотен 
живот. Характеристиката, с която бе придружено 
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преместването му не подчертаваше някакво враждебно 
отношение към отечественофронтовското правителство и 
политиката на българската компартия. В противен случай би 
попаднал в някои от списъците на уволняваните офицери. 
По това време бяха арестувани много от старите офицери в 
София. По линия на помощник- командира и на 
разузнавателната секция към щаба на Сливенската дивизия 
също започнаха да се събират сведения за настроенията сред 
офицерите и специално против малкото останали офицери 
от старата армия. Постъпваха донесения за отделни 
разговори, обикновено в столовата на офицерския клуб и за 
изказани случайни реплики. В тях се отбелязваха имената на 
подполковник Аврамов и на полк. Чавдаров. Сведенията се 
тълкуваха, в смисъл че между офицерите от гарнизона 
съществуват опозиционни настроения и следва да се издири 
не се ли поддържат някакви организирани връзки помежду 
им. Други основания не съществуваха. Съмнението обаче бе 
достатъчно, за да подсили желанието да се търси нелегална 
дейност. Вниманието към подполковник Аврамов бе 
привлечено единствено от факта на преместването му. То се 
свързваше с обвиненията, поддържани сред ръководните 
партийни среди, че по такъв начин дотогавашният министър 
на войната ген. Дамян Велчев се стремял да запазва верните 
нему офицери, за да ги използувал в свои по-късни тланове, 
явно против отечественофронтовската власт. Вниманието 
към начал- ник-щаба на дивизията, полк. Методи Чавдаров, 
бе привлечено ~т недобрите отношения, които съществуваха 
между него и командира на дивизията, ген. Васил Любенов. 
Отежняващо обстоятелство за него бе фактът, че през 
годините на войната изпълнявал длъжността на военен 
аташе към българската легация в Румъния. Усилията му да 
покаже желание за приобщаване към българската 
компартия, се възприемаха като неискрени. Неговото 
положение стана по-неизгодно и поради гова, че 



на  ген.  Любенов  бе  предложено  да  стане  партиен  член, 
без  да  се  обявява  открито  това,  според  едно  тогавашно 
решение на Политбюро за случаи като неговия. 
Когато  бе  поставен  въпросът,  че  и  в  Сливенския  гар‐

низон  трябва  да  съществува  опозиционна  група  сред 
офицерите и че тя действува като нелегална организация, 
помощник‐командирът на дивизията полк. Никола Коев 
бе  задължен  да  подготви  материал  за  разкриването  й. 
Тогава  се  стигна  до  твърдението,  че  начело  на  нея  стои 
полк. Чавдаров, а един от активните й членове е подпол‐
ковник  Аврамов.  Такава  бе  ориентировката  на  местна 
почва, подсилвана от напомнянията по линия на военно‐
то  разузнаване  от  София.  За  подполковник  Стефан  Ав‐
рамов още не се знаеше, че бил личен приятел на Петър 
Коев.  Разказвам  тези  подробности  защото  тогава,  като 
ръководител на партийната организация в Сливен участ‐ 
вувах  в  преценките  на  събирания материал и  в  набеляз‐
ването на жертвите за замисляните арести. Предприема‐
нето  на  арестите  обаче  трябваше да  се  съгласува и  да  се 
реши  окончателно  със  съответните  служби  във  военното 
министерство. Двамата  с помощник‐командира на диви‐
зията се озовахме в София в уговорения ден и се явихме 
на  среща  с  тогавашния началник на разузнавателния от‐
дел на военното министерство,  ген. Петър Вранчев. В не‐
говия кабинет в присъствието още на ген. Петър Илиев и 
полк.  Кирил  Игнатов  разгледахме  списъка  на  заподо‐
зрените офицери с кратка характеристика за всеки от тях. 
Твърде  бързо  определихме  кои  следва  да  бъдат 
арестувани най‐напред и ни се препоръча да се завърнем 
веднага в Сливен и да разпоредим арестуването им. 
Така се рода военната конспирация в Сливен. Арестите 

бяха извършени през 1946 г,, а обвинените офицери бяха 
изведени  на  съд  едва  на  18  април  1947  г.  Главният 
обвиняем  следваше  да  бъде  полк.  Методи  Чавдаров,  а 
следващият  по  важност  оставаше  подполковник  Стефан 
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Аврамов. Следствието им се водеше в килиите на стария 
иоенен  затвор  и  като  негов  ръководител  бе  изпратен  от 
София  военният  следовател  Косев.  Предварителният 
план на следствието обаче бе нарушен. Полк. Чавдаров не 
прие  предявените  му  обвинения  и  в  момент  на  раз‐
дразнение се нахвърли върху следователя. Негови близки 
по съдба колеги тълкуват това му действие като решение 
да предизвика мъчителите  си да  сложат край на живота 
му. Няма основание да  се приеме подобно обяснение на 
поведението му  за  вярно,  а  постъпката му  да  се  тълкува 
като  обмислена  и  целяща  фактически  самоубийство. 
Трябва да се приеме за близко до истината въздействието, 
което  оказаха  клеветите,  отправени  против  него. 
Чудовищните  измислици,  че  стои  начело  на  местна 
военна конспирация, организирана от него по нареждане 
на заговорничееки център в София, наруши равновесието 
му и той реагира така остро. Алармираната охрана спаси 
злополучния  следовател  от  възмездието  на 
саморазправата. Полк. Чавдаров бе подложен на зверски 
изтезания, на които неговата иначе здрава физика не мо‐
жа да издържи и той загина в ръцете на палачите си. За 
да оправдаят резултата на своето дело и да прибавят фал‐
шива  документация  към  делото му,  държаха  група му  в 
една  каца  със  заледена  вода  докато  се  реши  какво  да 
правят. Доведените лекари протоколираха, че починал от 
разрив  на  сърцето.  За  да  се  прикрият  следите  на  това 
престъпление бе пусгат слух‐? \ че полк. Чавдаров избя‐
гал  от  ареста  и  се  укривал.  Този  слух  бе  поддържан  от 
местните  партийни,  военни  и  милиционерски  власти. 
Това  бе  съобщено  на  съпругата  му,  и  на  собствения  му 
баща,  които  искаха  да  научат  каква  е  неговата  съдба. 
Гибелта на полк. Чавдаров наложи в съдебния процес на 
военната  конспирация  в  Сливен  да  бъде  изправен  като 
главен подсъдим подполковник Стефан Аврамов. 
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Сливенската  военна  конспирация  не  бе  единствената, 
по която бяха арестувани офицери от провинцията. Още 
през ноември в печата се появиха съобщения за присъди 



на офицери от Врачанския гарнизон, а в Пловдивския 
гарнизон уж била разкрита военно-фашистка конспира-
ция, назована "Цар Симеон". С тях се създаваше впечат-
ление, че сред офицерите от старата армия е създадена 
мрежа от заговорнически организации. Обявената конс-
пирация в Сливен обаче се различаваше от другите по то-
ва, че тя се свързваше с измислената военна организация 
"Неутрален офицер" и се посочваше, че това станало чрез 
генералщабния подполковник Стефан Аврамов. Поради 
прилаганата техника на следствие всеки от арестуваните 
офицери, служил в който и да било гарнизон на страната, 
можеше да бъде обвинен в такива връзки. При случая с 
подполковник Аврамов се появи едно трагично обстоя-
телство със значителни последствия най-напред за самия 
него. Той се оказа близък приятел на земеделския деец и 
опозиционен депутат Петър Коев. Това бе просто находка 
за следствените органи и затова му определиха ролята, за 
която и бе подготвен да я изпълни. 

Такова бе значението иа признанията на арестувания 
подполковник Стефан Аврамов от Сливен в общия ме-
ханизъм, създаден за оклеветяване на лидера на Обеди-
нената опозиция Никола Петков. Приятелските връзки на 
Петков и политическото му сътрудничество с Петър Коез и 
близостта на последния с подполковник Аврамов бяха 
използувани, за да се довърши постройката на фалшивата 
фабула на чудовищната измислица за престъпна 
противонародна и превратадасийска дейност на Никола 
Петков. Материалът за пълнеж бе под ръка и се намираше 
сред уволнените и намиращи се още на служба офицери, 
на първо място между висшите чинове и предимно 
заемащи генерал-щабни длъжности. Като такъв материал 
бе използуван и огромният брой привърженици на Обе-
динената опозиция и най-вече на опозиционния Земедел-
ски съюз, намиращи се под следствие. От него се възпол-
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зуваха съдиите и прокурорите, когато подложиха на раз-
пит Никола Петков като подсъдим. 

4. Разпитът на Никола Петков 

Най-важната част от съдебния процес срещу Никола 
Петков бе разпитът, на който бе подложен самият той 
като главен подсъдим. Неговият разпит започна на 6 
август в следобедното заседание на съда и продължи на 
следния ден, 7 август. Като се има предвид, как Никола 
Петков бе представен в информацията на партийния пе-
чат, може да се разбере, защо разпитът на съподсъдимите 
му предшествуваше неговия. Усилията на партийната 
пропаганда бяха насочени към това да го представи, че 
показал безсилие да възрази нещо сериозно против обви-
нението. Обаче истината е, че Никола Петков потвърди за 
последен път и пред лицето на смъртта правотата на въз-
приетата от него линия на опозиционен лидер и неотстъ-
пен борец против тиранията и защитник на демокрация-
та. Това смути противниците му и те се стараеха да ком-
пенсират своята безпомощност пред твърдата му позиция 
със злобна кампания, насочена лично против него през 
цялото време докато се водеше процесът. 

Коментариите във в. "Работническо дело". Докато в 
съдебната зала се показваше една пародия на правосъдие, 
обект на която бе Никола Петков, на партийния орган в. 
"Работническо дело" бе възложена задачата не само да 
дава тон в нападките срещу него, но и да създава 
атмосфера, стимулира-да небл- овидната роля на съдии и 
прокурори. Това се правеше чрез уводните му статии, 
които според начина на списване на този орган, изразя-
ваха станови дата и преценките на Политбюро на Цент-
ралния комитет на компартията. Те се пишеха за обра-
ботване на общественото мнение, но в тях се разкриваше 
действителния организатор на съдебната разправа. 
Припомнянето на някои от тези уводни статии показва 
значението, което им се придаваше. Така например, два 
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дни преди да започне съдебният процес, на 3 август, увод-
ната статия бе озаглавена: "Представител и проводник 



на  фашистката  реакцияʺ.  В  нея  се  твърдеше,  че  Никола 
Петков  нямал  нищо  общо  ʺ  с  трудещите  се  селяни  и  с 
широките  народни  маси  изобщоʺ,  духом  и  тялом  той 
принадлежал  към  обществените  среди,  които  подхран‐
вали и крепели реакцията и фашизма. Доколко несъстоя‐
телна  бе  подобна  характеристика,  която  му  се  правеше, 
може  да  се  види  при  съпоставянето  й  с  фактите.  Нито 
Никола Петков, нито някой от съподсъдимите му можеха 
да  се  свържат  с  това,  което  на  езика  на  партийната 
пропаганда се наричаше ʺреакция и фашизъмʺ. Всички те 
през годините на войната сътрудничеха с компартията и 
за  тази  им  дейност  не  е  нужно  да  се  припомня.  Тя  се 
знаеше от мнозина, тъй като не бе покрита с давност, а бе 
извършена  едва  две‐три  години  преда  подготвянето  на 
процеса. Въпреки това благоприятно обстоятелство, то бе 
забравено, а уводната статия заключаваше:  ʺПод съд е не 
привърженик,  а  злостен  враг  на  демокрацията,  който  е 
употребил  престъпни  средства  а  безогледната  си  борба 
против  народната  властʺ.  Такава  бе  характеристиката  на 
партийното  ръководство  за  Никола  Петков.  В  нея  обаче 
не се съобщаваше как така за по‐малко от година той се бе 
превърнал в подобен враг. При липсата и на елементарна 
логика  се  заключаваше:  ʺКато  наложи  заслуженото 
наказание  на  тоя  престъпник,  съдът  ще  допринесе  за 
изкореняване  останките  на  фашизма  в  странатаʺ. 
Заключението  на  уводната  статия  звучеше  като  за‐
клинание, изречено в стила на партийните директиви. 
В  една  от  следващите  уводни  статии,  поместена  в  съ‐

щия  вестник  на  другия  ден  след  разпита  на  съподсъди‐
мите на Никола Петков, на 7 август, още от заглавието й 
се разбираше вложената в нея тенденция. Тя е озаглавена: 
ʺНикола Петков разобличен напълноʺ. От нея научаваме 
какво  е  било  поведението  на  подсъдимия  в  хода  на 
следствието  му,  в  килиите  на  Държавна  сигурност. 
Записано  е  следното:  ʹТ1ри  наличността  на  толкова  и 
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такива изобличения,  глупави и напразни  са  усилията на 
Никола  Петков  да  отрича  престъплението  сиʺ.  Пот‐
върждение се търсеше в признанията пред съда на един о 
г подсъдимите, полк. Борис Гергов, които се припомняха: 
ʺПодсъдимият ... изказал пред съда възмущение от опита 
му  при  очните  ставки  да  отрече  очевидни  факти...ʺ  По 
този  начин  още  в  самото  начало  на  разпита  на  Никола 
Петков  ставаше  ясно,  че  той  отхвърлил  отправените  му 
обвинения в предварителното  следствие. А  с  тази статия 
партийното ръководство правеше достояние становището 
си,  което  бе  възприето  преди  още  съдът  да  се  е 
произнесъл и то единствено въз основа на признанията на 
съподсъдимите му. То е записано дословно така: ʺНо явно 
е,  че  още  в първите  заседания  на  съда  той  е  разобличен 
напълно  и  е  установено  безспорно  участието  му  като 
подбудител  във  военно‐фашистката  конспирация  за 
подготовка  на  насилствен  държавен  преврат  против 
народната властʺ. Заключението пък не оставяше никакво 
съмнение  за  тълкуване,  защото  е  формулирано  по 
следния начин: ʺБез съмнение, толкова изобличителни ще 
бъдат доказателствата и за другите негови престъпления в 
служба  на  реакцията  и  фашизмаʺ.  Така  продължаваше 
подчертаването  на  общия момент,  че  той  е  организатор 
на  подготовката  за  държавен  преврат  в  полза  на 
ʺреакцията  и  фашизмаʺ.  Затова  ставаше  още  по‐любо‐
питно да се дочака края на разпита на Никола Петков и 
да  се  види,  как  той щз  се отнʹ  ‐о  към толкова категорич‐
ните обвинения, които му се предявяваха. 
Току‐що бе приключил двудневният разпит на Никола 

Петков и  в партийния орган  се  появи  на 8  август  уводна 
статия,  озаглавена  ʺБезсилие  пред  фактитеʺ.  Тя  бе  пре‐
дизвикана  от  отговорите,  които  Никола  Петков  даде  с 
пределна яснота на зададените му от председателя на съда 
въпроси.  Още  в  самото  й  начало  е  отбелязано:  ʺПри 
разпита, на който е бил подложен в съда, Никола Петков 
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отрича  всичко.  Отрича  безспорни  факти,  дава  отговори, 
които предизвикват смях. Преди всичко, не се признава 



за виновен". Статията е написана явно с цел да представи в 
неверна светлина поведението на подсъдимия в съда при 
разпита му и по възможност да го злепостави лично. Ето как 
е представен той в нея: "Безсилен да възрази нещо сериозно 
против обвинението, Никола Петков трепери пред 
съкрушителните факти и ги отрича от страх пред присъдата, 
която го очаква. Жалко падение на престъпен, но фалирал 
политик". Това твърдение, със своята безапе- лационност, 
изразяваше само желанието на партийното ръководство, но 
не може да издържи съпоставката с фактите, защото не им 
съответствуваше. 

"Не, аз не се признавам за виновен!". Дори и на при- 
съствуващите партийни репортьори бе забранено да от-
печатат отговора на Никола Петков, който той даде на 
въпроса, зададен му от председателя на съда, дали се 
признава за виновен. На него той отговори веднага и без 
колебание: "Не, аз не се признавам за виновен!.." И намери 
за необходимо да поясни като продължи: "Аз не съм 
участвувал в никаква конспиративна или подривна дейност 
против правителството на Отечествения фронт, в което също 
съм участвувал". Отговаряйки на въпроса, който последва, 
да изясни фактите и обстоятелствата изложени в 
Обвинителния акт, думите му изразяваха достойнството на 
политика-демократ: "Обвинението оспорва моята дейност 
като член на парламента, за която, според конституцията, аз 
съм отговорен само пред моята съвест и пред моите 
избиратели". Какво бе впечатлението от тези му отговори 
може да се съди по спомените на някои от присъствуващите. 
Един от тях пише следното: "С желязна логика и 
неоспорими доказателства, с присъщата на рода Петков 
почтеност и решителност, Петков отрече и не само 
опроверга всичките пргписани му обвинения, но на много 
места стана самият той обвинител, прекъсван от 
председателския звънец..." 
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Разпитът на Никола Петков не даваше и най-малкото 
основание да се твърди за "безсилие пред фактите", кик- то 
това се правеше от партийната пропаганда. Самите уводни 
статии на в. "Работническо дело", официалната информация, 
която бе печатана в другите вестници, намират "и се под 
партиен контрол, специалната книга за процеса, издадена на 
чужди езици, за да се оправдава ор- ганизипаната съдебна 
разправа, не можеха да прикрият изкуствената нагласа на 
всичко написано за неговото поведение. Пред съда не 
сгоеше изправен треперящ и объркан подсъдим, както се 
твърдеше официално. Не такъв подсъдим можеше да 
произнесе словата в защита на собствената си дейност и за 
отговорността си пред земеделското дви/:ение. През време 
на разпита, който бе устроен на Никола Петков в съда той 
прояви изключителна смелост и жертвоготовност. Своята 
дълбока привързаност към демокрацията прояви, когато 
декларира, че дейността му като главен секретар на БЗНС и 
главен редактор на съюзния орган в. "Народно Земеделско 
знаме" и политическата дейност, която водил била в рамкит^ 
на законите на страната, в духа на идеологията на 
земеделското движение и винаги е провеждана под контрол 
на съюзното ръководство. 
В продължилия близо два дни разпит, председателят на 

съда и двамата прокурори напрягаха всичките си умствени 
възможности, за да го затруднят и въвлекат в противоречие 
при някои от изказванията му. Те започнаха с признанията 
на съподе* димите му полковници, спряха се на ролята на 
Петър Коев в опозиционния Земеделски съюз и използуваха 
признанията на другия подсъдим, Димитър Ц. Иванов. 
Признанията на първите им бяха необходими, за да твърдят 
за наличието на заговор, а на последния, за даваните уж 
инструкции за диверсионна дейност. Председателят на съда 
не пропусна да му постави въпроса да изяснял ролята на 
свидетелката Невена Розева, с явната тенденция да 
подчертае обвинението за връзки с представители на чужди 
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разузнавателни служби. Не бе забравен и бившият главен 
секретар на 
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БЗНС, д-р Г.М. Димитров, заради неговата политическа 
дейност в чужбина, след като бе принуден да емигрира. В 
отговор на поставения му въпрос за отношението, което има 
към него, Никола Петков не се поколеба да го защити, като 
заяви: "Д-р Димитров се счита за член на съюза, тъй като с 
нищо не се е провинил против него". 

В разпита на Никола Петков в съда, той не показа със 
своите отговори, че е изпаднал "в пълно противоречие", 
нито "в пълно объркване". Единственото очебиещо 
противоречие бе между неговите показания, дадени както в 
предварителното следствие, така и пред съда, и издек-
ламираните самопризнания на другите подсъдими. То 
можеше да се обясни с различните средства, приложени от 
следствените органи към него и сьподсъдимите му и с 
несполучливия опит на съда да построи разпита му като се 
постарае да го злепостави. Всички други съподсъ- дими бяха 
принудени да направят своите признания и да ги поддържат 
пред съда след продължително следствие, при което бяха 
използувани средствата, описани от Петър Коев в писмото 
му прочетено във Великото Народно събрание. По разни 
причини, Никола Петков трябваше да бъде изведен на съд 
във възможния най-кратък срок след арестуването му и 
върху него не бе упражнено физическо насилие. Той обаче 
бе наясно от момента, в който се озова в ареста, че процесът, 
който се подготвя ще бъде само една формалност. Затова 
очакваше като неизбежна най-тежката присъда. Тя бе 
необходима на политическите му противници, за да 
оправдават жестоките административни мерки, които се 
предвиждаха за задушаване на широкото народно движение, 
предизвикано от неговата решителна борба против терора и 
надвисналата опасност от установяване на тиранията, под 
която изпадаше българският народ. В залата на съда пред 
него вече витаеше призракът на смъртта, а той стоеше сам, 
изправен и горд и даваше своите, изпълнени с достойнство 
отговори. Случаят с поведението му, при което отричаше 
обвиненията и заявяваше, че е невинен, не бе първият. 
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Преди него същото направи друг един достоен представител 
на демокрацията, лидерът на опо- шционната 
Социалдемократическа партия Кръстю Пастухов. Пред съда 
той също отхвърли отправените му обвинения и посочи 
политическите цели, преследвани от гези, които го бяха 
поставили на подсъдимата скамейка. Същото направиха и 
групата подсъдими на процеса срещу д-р Г.М. Димитров 
през 1946 г. Разликата между гези случаи и поведението на 
Никола Петков при разпита му като подсъдим обаче бе 
значителна. Обвиненията срещу всеки подсъдим от 
посочените процеси нямаха толкова клеветничестки и такъв 
всеобхватен характер, както тези, които бяха формулирани 
срещу него. За никой от тях не се искаше и не се 
предвиждаше най-големият размер наказание. При техните 
процеси не бе осъществена такава широка организация, в 
мрежата на която попаднаха, може би, близо две хиляди 
арестувани. Не бе използувсн и такъв усъвършенствуван 
механизъм на изтезания за изтръгване на самопризнания с 
цел да се оклеветят набелязаните жертви, а и те сами да 
наклеветят други. При това, за всеки от предшествуващите 
случаи се изхождаше от конкретни факти и извършени дея-
ния, които се обявяваха за инкриминирани и поради това се 
считаха подсъдни, Обвиненията срещу Кръстю Пастухов се 
свързваха с две нег^-и статии, печатани в опозиционния в. 
"Свободен народ", а обвиненията срещу подсъдимите по 
процеса срещу д-р Г.М. Димитров се свързваха съ- 
съвместната им дейност с последния. 

5. Разпитът на свидетелите 

Последвалият разпит на различните категории свидетели, 
прокурорски и на защитата, разкри до каква степен бе 
използувана клеветата, за да се постигне унищожаването на 
Никола Петков като главен и най-опасен 



противник на установяваната еднопартийна диктатура в 
страната. По начина, по който се водеше разпитът про-
зираше и желанието да се отмъсти за поведението му 
пред съда. 
Разпитът на свидетелите бе вторият важен момент в 

изпълнение на разработения злополучен, но трагичен сце-
нарий. Защитата и обвинението търсеха потвърждение на 
своите позиции в показанията на свидетелите. Мнозина от 
последните щяха да се видят в това им качество едва в 
съдебната зала. За публиката пък имената им й съдър-
жанието на онова, което разказаха ставаше достояние само 
чрез кратките информации в официалния печат през 
следващите дни. Във всички заглавия биеше на очи груба 
тенденциозност. Тонът се даваше от партийния орган в. 
"Работническо дело". 
Разпитът на свидетелите започна на 7 август и продължи 

три дни. За показанията на първите от тях във вестника бе 
отпечатано следното съобщение: "Свидетелите разкриват 
напълно престъпната противонародна дейност на Никола 
Петков. Под ръководството на Никола Петков 
опозиционната група около него се отклони от идеологията 
на БЗНС и дейността й се изроди в противонародни прояви 
— нападения, палежи, хвърляне на бомби, пущане 
зловредни слухове, саботажи и доноси пред чужденци". На 
следващия ден бе поднесено друго подобно твърдение, което 
гласеше: "Гнусно национално предателство и шпионаж под 
влиянието на опозицията и опозиционната преса". 
Показанията на последните от разпитаните свидетели бяха 
използувани, за да се даде изопачена характеристика на 
самия Никола Петков, както бе записано: "Интриганг и 
двуличник, чужд на народа и са- ботьор в Националния 
комитет на Отечествения фронт преди 9 септември, Никола 
Петков е бил винаги враг на партизанското движение и 
въоръжената съпротива против фашизма". На 10 август във 
в. "Работническо дело" бе публикувана друга статия, 
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озаглавена "Съкрушителните показания на свидетелите", в 
която се обобщаваха исички показания, за да се мотивират 
основните пунктове на обвинението. В нея е записано: "В 
светлината на свидетелските показания се очертава напълно 
фигурата на Никола Петков. Отдавна той е бил свързан с 
представители на реакцията и фашизма... Никола Петков е 
бил в центъра на военните конспирации за подготовка на 
държавен преврат и от него са изхождали подбудите за из-
мяна и позорно предателство". 

Бяха ли наистина така безспорни показанията на най- 
важните свидетели на обвинението и доказваха ли вината на 
Никола Петков като главен обвиняем? 
Съставът на свидетелите бе твърде пъстър и позволяваше 

да се констатират някои интересни моменти. През съдебната 
зала преминаха и дадоха своите показания 57 души. 
Съществената част от казаното, с което се подкрепяха 
обвиненията обаче не се придружаваше от представени 
материали или документи. Всичко се свеждаше до устни 
показания, записани в следствените протоколи, репетирани 
дълго и след това повторени в съда. Анализът на 
свидетелските показания налага да се обърне внимание на 
лицата, които ги даваха. В това отношение не може да не се 
отбележи, че най-категорични твърдения се произнасяха 
преди всичко от арестуваните офицери и земеделски дейци. 
Първите поддържаха легендата за подготвяния уж от тя.с 
преври, за сваляне на отечественофронтовското 
правителство. Не може да се пренебрегне фактът, че тази 
група прокурорски свидетели се намираха в зат ора. 
Мнозина бяха осъдени по процеса на "Неутрален офицер", а 
други бяха включени като подсъдими в подготвяния процес 
против "Военен съюз". Няколко висши военни служители 
бяха призовани да свидетелствуват, но те говореха яе за 
нелегална дейност на подсъдимите, защото не им бе 
известна такава. Всеки от тях се спираше на влиянието на 
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опозиционната пропаганда, водена главно чрез 
опозиционната преса, върху 



настроението на офицерството. Не малък брой прокурорски 
свидетели бяха членове и местни дейци на Земеделския 
съюз от различни краища на страната: от Свищовско, 
Смолянско, Карнобатско и Варненско. Те също бяха 
осъдени и свидетелствуваха, че изпълнявали директиви, 
предадени им от името на ръководството на опозиционния 
Земеделски съюз и лично от Никола Петков за извършване 
на терористически актове. На трето място бяха 
прокурорските свидетели, които разказваха за връзките на 
опозиционни дейци с чужди представители, на които уж 
предавали сведения, предназначени за техните 
разузнавателни служби. Особено значение се придаваше на 
показанията на появилия се като прокурорски свидетел след 
осъждането му, бивш народен представител Петър Коев и на 
земеделския деец от Карнобатска / околия, също вече 
осъден, Гочо Стефанов. Насочена лично срещу Никола 
Петков бе характеристиката за неговата дейност през 
годините на втората световна война, направена от Кирил 
Драмалиев, член на Централния комитет на българската 
компартия. 
Какво разказаха осъдените офицери, призовани като 

прокурорски свидетели. С разпита на прокурорските 
свидетели от групата осъдени офицери се целеше да се 
потвърди обвинението срещу еъподсъдимите на Никола 
Петков грима офицери. Тази част от показанията им се 
свеждаше до това, че уж "ръководството" на заговорни- 
ческата организация "Военен съюз" обсъждало още през 
1945 г. въпроса за предстояща правителствена промяна и 
възможността Никола Петков като опозиционен лидер да 
стане министър-председател. Свидетелят майор Рачо 
Станимиров разказваше как му било поискано да даде 
мнение за кандидатурите на лицата, които да заемат 
висшите длъжности в армията при очакваната промяна. 
Тогава му било разяснено, че инициаторът за въотановя- 
ването на "Военен съюз", полк. Марко Иванов, поддържал 
връзка с водачите на опозиционните групи и съгласувал с 
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Никола Петков необходимостта от тези промени. Друг 
свидетел, подполковник Петър Желев, намиращ се също в 
затвора, осъден като един от организаторите на така 
наречената конспиративна организация "Неутрален офицер", 
разказваше за връзките на ръководителите на тази 
организация с "Военен съюз". Той твърдеше, че в 
изработената платформа на "Неутрален офицер", която така 
и не бе показана в съда, била предвидена връзка с 
опозиционните групи и главно с групата на Никола Петков. 
Тази платформа се покривала напълно с платформата на 
Обединената опозиция. Друг прокурорски свидетел, 
подполковник Стефан Аврамов, осъден по военната 
конспирация в Сливен и по процеса против "Неутрален 
офицер" в София разказваше за връзките си с опозиционния 
народен представител Петър Коев. Така той показваше, че 
съществувала непосредствена връзка между дейци на 
опозицията и главно на земеделски дейци и военните 
конспиратори, както бяха наричани офи- прите, представени 
като организатори и участници в "Неутрален офицер" и 
"Военен съюз". Той бе задължен да поддържа едно от 
важните обвинения като съобщи, че бил уведомен за 
съществуването на специална военна секция при 
Постоянното присъствие на БЗНС с цел уж да разширява 
влиянието на опозицията сред висшите офицери, за да може 
в удобен момент чрез тях да бъде хвърлена зойскат- з акция 
за сваляне на отечественофронтовската власт. 
Така продължи цикълът от показанията на намиращите се в 

затвс а, вече осъдени или в очакване да бъдат съдени офицери. 
Другите прокурорски свидетели от тази категория 
свидетелствуваха в потвърждение на казаното преди тях. Един 
твърдеше, че бил вербуван за член на "Военен съюз". Друг 
признаваше каква задача му е възложена при един преврат. 
Той бе подтикнат да разкаже за готвения уж преврат с въпрос, 
зададен му от председателя на съда: 



"Говорихте ли, че се готви преврат и стана ли въпрос, 
кога да стане този преврат?" 

Последвалите реплики разкриват грубата тенденция, 
заложена в самия съдебен процес. Свидетелят повтори 
бързо заучения отговор: 

"Говорихме... Превратът трябва да стане веднага след 
изтегляне на руските войски, но в краен случай може да 
стане и сега, въпреки че ще се дадат повече жертви". 

Председателят на съда продължи да задава въпроси на 
подсъдимия: 

"Не стана ли дума, какви ще бъдат последиците?" 
"Ще стане нещо като междуособица у нас и би се пре-

дизвикала намеса на някоя чужда сила", пак така бързо 
отговори подсъдимият. 

"В какъв смисъл намеса? Да дойдат окупационни вой-
ски? — продължи да пита председателят. 

'Така, да окупират нашата страна" — последва отго-
ворът. 

"И с това режимът да бъде сменен?" — последва с из-
куствено очудване въпросът, на който бе даден очаква-
ният отговор: 

"Да, да бъде сменен режимът". 
Такива сцени се разиграваха между подневолните про-

курорски свидетели и съдиите и прокурорите. Сценарият 
обаче не можеше да се счита за достатъчно добре разра-
ботен и изпълнен, ако се ограничеше само с такъв разпит. 
Бързите и категорични отговори, в които се съдържаха 
самообвинения и обвинения, без каквито и да е колебания 
или противоречия от страна на разпитваните можеха да 
предизвикат съмнения в достоверността им. Затова бе 
прибавена и друга сцена. Тя бе наблюдавана, например, 
при разпитването на прокурорския свидетел капитан 
Васил Таралежков. Изпълнявайки възложената му роля 
той трябваше да отговори на въпроса, как е давал 
показанията си при следствието и как прави това в мо-
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мента пред съда, а и как го е сторил на процеса против 
"Неутрален офицер", по който бе осъден. Недвусмислените 
му думи бяха: 

"По отношение на това, как съм дал моите показания, 
мога да кажа, че съм ги дал доброволно, без никакъв 
натиск. Държането на следствените власти бе прекалено 
коректно". 

Капитан Таралежков бе допуснат да свидетелствува в 
съда след достатъчно осезателна подготовка в следствието, 
която продължи няколко месеца. За него бе преценено, че 
не ще се реши да разкаже как се е чувствувал, когато е 
бил хзърлен с вързани ръце в тясната ниша «а 
помещението, ползувано от РО на ул. "Александър I" или да 
лежи по лице между поставените два гардероба след 
нанесения му пореден побой. Нито пък, че ще обясни как 
са обработвани от следователите показанията му и 
задължаван собственоръчно да ги пише и преписва. След 
преживяното в следствието "без натиск" той не можеше да 
заяви какви признания са искали от него, когато го 
обявяват за участник във "Военен съюз", как са изменени 
и нагласени след това, за да го изправят като прокурорски 
свидетел в процеса срещу Никола Петков. 

От всички прокурорски свидетели бе поискано да раз-
кажат за влиянието на опозиционната преса. Те направи-
ха това с подчертано единодушие. Един от тях, капитан 
Георги Николов, разказа, че полк. Марко Иванов му 
препоръчал да чете органите ~а БЗНС, в. "Народно зе-
меделско знаме", и на БРСДП, в. "Свободен народ". Това се 
определяше не просто като опозиционна политическа 
дейност, а като целенасочен замисъл на провъзгласените 
заговорници. 

Показанията на офицери на действуваша служба като 
прокурорски свидетели. Особено внимание бе отделено на 
въпроса за влиянието на опозиционната преса в пока-
занията на други двама свидетели, които не се намираха 
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между осъдените или все още не бяха задържани и под 
следствие. Това бяха генералите Христо Стойков, който 



когато се яви като свидетел изпълняваше длъжността 
началник на Военното училище "Васил Левски" и Крум 
Лекарски, помощник-министър на войната. Пълното съв-
падение на казаното от тях с показанията на разпитаните 
вече прокурорски свидетели разкриваше, че всичко бе 
съгласувано от едни и същи автори. Например, ген. Стойков 
говори за зловредното влияние върху дисциплината и 
боеспособността на войската, оказвано от статии, поместени 
във в. "Народно земеделско знаме" и засягащи живота и 
вътрешния ред във войската. Ген. Лекарски пък приведе за 
пример една среща с бившия министър на войната Дамян 
Велчев, на която Лекарски му заявил: "Ние имаме 
отговорност за печатането на тези зловредни статии и 
историята няма да ни оправдае, ако не вземем мерки да се 
прекрати печатането им!". Двамата генерали обаче не 
обясниха, че се явяват пред съда вече като членове на 
българската компартия и даваха своите свидетелски 
показания след съгласуването им с партийното ръководство. 
Ген. Лекарски се позова на станалата среща, но не поясни, че 
тя е обмисляна в Политбюро, за да се упражни натиск върху 
военния министър и представляваше важен момент в общия 
план за създаване на обвинителен материал, както срещу 
Дамян Велчев, така също и срещу старите офицери в 
българската армия. Тя стана по времето, когато се 
подготвяха масовите им уволнения и арести. Ген. Лекарски 
бе един от активните проводници на този план. Като зла 
ирония на съдбата, случи се така, че той трябваше да си 
припомня тези свои деяния, когато сам бе арестуван и 
подложен на жестоко следствие. 
Нагласата в показанията на прокурорските свидетели из 

средите на офицерстзото бе очевидна. Те нямаха до-
казателствена сила, но предназначението им бе съдът да се 
позове на тях, а партийната пропаганда да ги използува при 
обработката на общественото мнение. 
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Показанията на земеделски дейци, призовани като 
прокурорски свидетели. Призованите на съдебния процес 
срещу Никола Петков прокурорски свидетели из средите на 
офицерството бяха затворници, осъдени вече, други 
арестувани и все още намиращи се под следствие, 
трети, заемащи висши длъжности в армията. Няколко 

ноеннослужащи бяха прпзовани, за да направят лична 
характеристика на съподсъдимите на Никола Петков. Всички 
те бяха разпитани и разказваха за зловредиото влияние на 
Обединената опозиция и нейната преса върху дисциплината 
и боеспособността на българската армия. В една или друга 
степен изтъкваха и ролята на Никола Петков като 
опозиционен лидер за това влияние. По този начин се 
считаше, че се показва мястото му на подбудител и 
ръководител на заговорническата дейност против 
правителството. Доколкото обаче той бе най-авторитетният 
представител на опозицията, организаторите на съдебния 
процес срещу него целяха нещо повече. Желанието им бе да 
свържат наличието на заговорническа дейност сред 
офицерите с нелегална и подривна дейност на членовете на 
опозиционния Земеделски съюз, извършвана по указание на 
Никола Петков. Затова като негов съподсъдим бе привлечен 
земеделският деец Димитър Ц. Иванов. Обвиненията срещу 
него се потвърждаваха от голяма гругга свидетели из средите 
на Земеделския съюз. Друга група от същите среди доказваха 
различни обстоятелства от Обвинител :ия акт, гасочени 
лично срещу Никола Петков. 
На първо място, трябва да се отбележат прокурорските 

свидетели, ,емеделски дейци, които бяха вече осъдени и се 
намираха в затвора. Подобно на осъдените офицери 
подборът и на тази група свидетели изхождаше от принципа 
на съветската следствена практика, че обвиненият в 
политически престъпления не признавал своята вина докато 
се намира на свобода. Трима членове на опозиционната 
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земеделска дружба в свищовското село Хаджи- димитрово 
разказваха в подсилен убедителен тон за из- 



вършената от тях саботажна и 
терористична дейност. Те 
твърдяха, че пристъпили към нея 
въз основа на нарежданията, 
получени чрез Димитър Ц. Иванов, 
които им ги предавал като 
"нареждания от горе", т.е. от Никола 
Петков. Също така категорично бе 
казаното от разпитаните 
земсисти от Свищов. Те 
подчертаваха, че насърченията 
към енергична съпротива 
получавали от Постоянното 
присъствие на БЗНС и лично от 
Никола Петков. Показанията им се 
допълваха от осъдени членове на 
Земеделския съюз във Варна. За 
такава дейност говореха и осъ-
дени земеделски дейци от Смолян и 
Смолянско. За тях се гвърдеше, че 
създали шпионска група, която 
събирала сведения от военен 
характер в полза на съседна Гър-
ция. Твърде наивно и нагласено 
прозвучаха думите на един от 
членовете на тази група, когато 
разказваше за срещата му с гръцки 
генерал в гр. Ксанти, на когото пре-
дал поверителни военни сведения. 
Този гръцки генерал веднага 
осведомил случайния беглец от 
България за гръцките 
териториални претенции и му 
наредил след завръщането си да 
предаде на опозиционните водачи 
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в Смолянско в какъв дух да 
работят. Всичко това се свър-
зваше с дейността на опозицията, 
за да се сгъстят краските на 
обвиненията срещу Никола Петков. 

Показанията на прокурорските 
свидетели от Свищовско, Варна и 
Смолянско засягаха частично 
дейността на Обединената 
опозиция и само косвено нейния 
лидер. Онова, което те не можеха да 
направят в полза на обвинението 
бе предоставено да го сторят 
много по-важни прокурорски 
свидетели. Появата на Петър Коев 
пред съда в качеството му на 
прокурорски свидетел бе своего 
рода сензация. В продължение на 
седемте месеца от появата му във 
Великото Народно събрание до 
извеждането му на съд, в 
поведението му се показа 
очебийна промяна. От 
разобличител на беззаконията и 
необоснованите репресии, той, в 
качеството си на подсъдим прие да 
поддържа предявените обвинения. 
Това бе истинско превъ- площение, 
тайната на което оставаше скрита 
в следствените килии на Държавна 
сигурност. Истината може да се 
гьрси в неговото писмо, 
прочетено в парламента и в речта, 
която произнесе преди решението 
да бъде отнет депутатският му 
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имунитет. Инквизиторите му го 
отведоха на съдебния подиум като 
прокурорски свидетел срещу 
Никола Петков, защото 
обвинителите имаха нужда от 
неговите показания, за да бъдат 
улеснени в тяхното желание да 
придадат по-голяма убедителност 
на твърдението си за подготовка 
на военен заговор. Появяването 
на Петър Коев като свидетел с 
признания за заговорническа 
дейност стана още по-необходимо 
и поради факта, че Никола Петков 
не се призна за виновен. 

Извеждането на Петър Коев като 
прокурорски свидетел бе още едно 
доказателство за изкуствената 
нагласа на обвиненията срещу 
Никола Петков. Процесът, в който 
сам Коев бе осъден се гледа през 
средата на юни, непосредствено 
след арестуването на Никола 
Петков. Показанията, които даде 
като свидетел срещу последния 
направи на 8 август. В този 
промеждутък от време бе видима 
разликата в поведението му и в 
признанията, които правеше в 
двата случая. Като подсъдим 
призна, че докладвал на Никола 
Петков за съществуването на 
нелегална военна организация 
"Неутрален офицер". Последният не 
му дал никакви указания, а се 
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задоволил да каже, че и той бил във 
връзка с висши военни лица. Като 
прокурорски свидетел Петър Коев 
вече твърдеше, че докладвал 
всичко, което научавал за не-
легалната дейност сред 
офицерите на Никола Петков и 
получил нареждането да продължи 
връзките си с тях. Разликата в 
показанията му е по-значителна 
по въпроса за съществуването на 
военна секция при Постоянното 
присъствие на БЗНС. На процеса 
против "Неутрален офицер" Петър 
Коев бе представен като 
ръководител на тази измислена 
секция. Като прокурорски 
свидетел на процеса срещу Никола 
Петков поясни, че последният 



не се нуждаел от нея. Тази разлика не целеше да намали 
вината  на  Никола  Петков,  защото  се  представи,  че  под‐
държал  пряка  връзка  с  ръководителя  на  другата  заго‐ 
ворническа  организация  ʺВоенен  съюзʺ,  ген.  Кирил 
Станчев. 
Признанията на Петър Коев бяха необходими на съда в 

онази им част,  в  която  той изказа предположението или 
убеждението, с което останал от разговорите си с Никола 
Петков  за  връзките  му  с  най‐отговорните  лица  на 
заговорническата  организация.  В  този  смисъл  те  имаха 
значение доколкото се допълваха от показанията на други 
свидетели.  Въпросите,  които  бяха  поставени  на  Коев  от 
прокурора  засягаха  обединението  на  земеделските  сили, 
тъй  наречените  ʺпладняриʺ  и  ʺгичевистиʺ,  провъзгласено 
през  1945  г.  Петър  Коев  подчерта  ролята  на  Димитър 
Гичев,  както  и  влиянието  на  такива  политически  дейци 
като Атанас Буров и Стойчо Мошанов  за постигането на 
това  обединение.  От  него  бе  поискано  да  отрече 
авторството  си  на  писмото,  прочетено  във  Великото 
Народно  събрание  и  да  опровергае  публично,  че  новите 
му  показания  са  давани  по  принуда.  Сцената  с 
последвалите въпроси протече при съответна нагласа: 
ʺСлед  отнемане  на  депутатския  Ви  имунитет  и  след 

повторното Ви арестуване, правено ли е върху Вас някакво 
давление  да  дадете  едни  или  други  показания?ʺ,  запита 
прокурорът. 
ʺСлед арестуването ми бях отведен веднага  в  затвора и 

от тогава до края на моето дело и до сега върху мен не е 
упражнявано  никакво  давление,  по  какъвто  и  да  било 
начин!ʺ,  отговори  бързо  Коев.  ʺСегашните  си  показания 
давам свободно и по съвест!ʺ, заключи той. 
Считаше се, че по този начин се придава правдивост на 

показанията.  Мнозина  граждани  обаче  знаеха,  че  няма 
никаква разлика дали арестуваният е отведен в Дирекция 
на милицията на Лъвовия мост или в  затвора. Еднакво и 
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на  двете  места  се  извършваха  следствия.  Различните 
перипетии,  през  които  мина  Коев,  за  да  се  появи  като 
свидетел срещу Никола Петков са резултат от промяната 
на  ролята,  която  му  се  предоставяше.  Всичко  за  него 
можеше  да приключи  с  осъждането му  по  обвинения  за 
връзки с измислената организация ʺНеутрален офицерʺ и 
отказ  от  авторството  на  разобличителното  му  писмо. 
Невъзможността да бъде изведен на съдебния процес ген. 
Иван  Попов,  както  и  отказът  на  ген.  Кирил  Станчев  да 
признае, че застанал начело на другата измислена органи‐
зация  ʺВоенен  съюзʺ,  предизвикаха  изменения  в  наложе‐
ната нова роля на Петър Коев. Той ставаше един от глав‐
ните  прокурорски  свидетели,  от  когото  се  искаше  да 
разкаже,  че  Никола  Петков  е  бил  в  центъра  на  подгот‐
вяния  заговор.  На  неговите  показания  се  придаваше  по‐ 
голямо значение и поради факта, че бе член на Постоян‐
ното присъствие на БЗНС. 
На един друг прокурорски свидетел, Гочо Стефанов, бе 

отделено също значително внимание, макар и да не бе от 
величината  на  Петър  Коев.  ʹПредседателят  на  съда  се 
възползува  от  неговия  разпит  и  се  обърна  към  Никола 
Петков: 
ʺВие чухте какви показания дадоха за Вас. Сега може да 

коригирате преценката си!ʺ. 
ʺНяма  какво  да  коригирам!ʺ,  последва  достойният 

отговор. 
Какви  въпроси  засегна  в  своите  показания  Гочо  Сте‐

фанов? 
Той бе активен земеделски деец от Карнобатска околия. 

Осъден  във  връзка  с  дейността  и  обвиненията  срещу  д‐р 
Г.М.  Димитров,  следствените  органи  имаха  достатъчно 
време  да  го  обработят  и  подготвят  за  ролята  му  на 
прокурорски  свидетел.  Показанията  му  пред  съда  се 
оказаха  благоприятен  материал  срещу  Никола  Петков. 
Чрез  тях  се изтъкваше приемственост  в дейността на по‐
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следния с тази на д‐р Г.М. Димитров. Гочо Стефанов раз‐
каза за своите срещи с д‐р Димитров още в края на 1944 г. 



и за инструкциите, получени от него 
за борба с комунистите и за 
самостоятелно вземане на властта 
от БЗНС. Също така твърдеше, че му 
било разяснено желаното из-
менение във външната политика на 
България, която трябвало да се 
откъсне от Съветския съюз и да се 
ориентира към западните 
демократични страни. 
Следователно, онова, което не бяха 
поискали да каже Петър Коев, бе 
казано от него. Така 
провинциалният деец Гочо Стефа-
нов се представи попаднал във 
водовъртежа на висшата политика. 
Запознал се посредством д-р Г.М. 
Димитров с Никола Петков, от 
показанията, които даде можеше да 
се заключи, че и двамата споделяли 
всичко с него. Тъкмо с тази цел бе 
подготвен от своите следователи 
за прокурорски свидетел. Най-
важният момент от показанията му 
обаче се отнасяше до признанията 
за нареждания, които уж получил да 
организира нелегална дейност на 
местните опозиционни земеделски 
дружби. Той свиде- телствуваше, че 
било наредено да подготви 
опозиционе- рите от Карнобатска и 
Сливенска околии да преминат в 
акция против властта. Директивата 
гласяла: "Да се премине към 
съвместна нелегална работа с 
военните с оглед подготовка на 
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въоръжен преврат". За нейното 
изпълнение трябвало да се отпочне 
с въоръжаване и обучаване на 
земсистите и да се подготви канал 
за преминаване през турската 
граница. Това твърдеше Гочо 
СтефаноЕ. Не съм забравил обаче как 
бяха арестувани групи младежи от 
Сливен, обвинени в изпълнение на 
тази несъществуваща директива. 
Началникът на Държавна сигурност 
в града бе възложил на свой 
секретен сътрудник сред зем-
систите да разговаря с някои от 
тях, като им предложи да създадат 
нелегална група за борба против 
властта. Някои от тях дали 
съгласието си или по-точно 
изказали одобрение на такава една 
идея, но не предприели и не били 
готови да предприемат никакви 
действия. Всички те именно бяха 
арестувани, подложени на 
следствие и представени за 
нелегална група. Подобни случаи 
бяха вписани в показанията на 
Гочо Стефанов. 

Изповедта на Гочо Стефанов, че 
опозиционерите около Никола 
Петков се отклонили от 
идеологията на Земеделския съюз и 
той разбрал, че дейността им се 
насочила към противонародни 
бандитски действия, не прозвуча 
убедително. 
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След разпита на Петър Коев и Гочо 
Стефанов нямаше други значителни 
показания на прокурорски 
свидетели из средата на осъдени 
или арестувани лица, които да об-
виняват пряко Никола Петков. 
Представляват интерес обаче 
показанията на Стефан Тончев и 
Георги Трайков, и двамата министри 
в правителството начело с Георги 
Димитров и обявени за видни дейци 
на земеделското движение. 

Показанията на министри в 
правителството на Отечествения 
фронт като прокурорски 
свидетели. Стефан Тончев бе 
разпитан пръв. В момента, в който 
даваше показанията си 
изпълняваше длъжността министър 
на железниците като представител 
на групата, подбрана от ръ-
ководството на българската 
компартия с присвоеното й 
наименование на БЗНС. Бе му внушено 
да заяви пред съда, че влизането на 
Никола Петков в Земеделския съюз 
било плод на големия капитал, 
оставен от брат му Петко Петков, 
убит като народен представител 
през 1925 г., а не на дела извършени от 
самия него в полза и в интерес на 
земеделското движение. 
Свидетелят министър Стефан 
Тончев обаче говореше онова, което 
му бе продиктувано. Истината за 
Петко Петков е, че бе безпартиен, но 
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избран за депутат с гласовете на 
голяма част от поддържниците на 
Земеделския съюз. В опозиционната 
си дейност против правителството 
на Александър Цанков 
сътрудничеше с комунистите и в 
това се криеха причините за 
гибелта му. Неговият брат Никола 
Петков се прояви в земеделското 
движение в края на 20-те години и с 
дейността си през 30-те години 
създаде за себе си свой собствен 
капитал на политически деец. 



Без каквато и да било свен този прокурорски свидетел 
продължи да говори, че още през 1932 г., както се изрази, 
"ние не закъсняхме да изключим Никола Петков". Той 
поясни, че то станало "за неговото противо- българско 
държане и противобългарска политика" и сам се 
постави между онези, които уж изключили Никола 
Петков от членство в БЗНС. При това посочи 1932 г., 
когато именно групата "Пладне" бе вече обособена и 
Никола Петков се прояви като един от активните й съз-
датели. По силата на инерцията, зададена от общия тон 
за разобличаване на Никола Петков, Стефан Тончев се 
спря най-напред на тъй нареченото 4-то постановление 
на Министерския съвет, прието през декември 1944 г. и 
останало като важно събитие в началната история от до- 
могванията на българската компартия да завоюва ръко-
водно положение в правителството. Приемането и отме-
няването на това постановление бе първото събитие, в 
което се прояви противоборството между политическите 
сили, участвуващи в Отечествения фронт и съставящи 
неговото правителство. Доколкото Никола Петков 
заемаше по това време длъжността на заместник-
министър- председател, през време на съдебния процес 
срещу него, този факт се свързваше с дейността му по-
късно на опозиционен лидер. Затова от Стефан Тончев 
бе поискано и той да заяви, че според него, 
"постановлението е дело на д-р Г.М. Димитров, 
осъществено от Никола Петков в министерския съвет". 
Своето обяснение той свърза с факта, че макар 
министерският съвет да отмени постановлението, 
Никола Петков отказал да говори на митинга в София, 
устроен по този случай, когато бил поканен за това. С 
такива показания се поддържаше легендата, създадена 
около "четвъртото постановление", което бе едно 
обмислено решение на правителството. Сега се твърдеше 
че то бе престъпен, едва ли не заговорнически акт и се 
включваше в обвиненията срещу Никола Петков. 

 

106 



 

107 

Показанията на прокурорския свидетел Стефан Тон-
чев бяха нужни на съда и по друг важен въпрос. Той се 
отнасяше до началните стъпки, довели до формирането 
на Обединената опозиция. Неразбирането, което прояви 
самият Тончев и неумелата нагласа от страна на 
неговите ментори направиха неговите показания по този 
въпрос нелогични и противоречиви. Според този 
свидетел, инициативата да се образува опозиционен 
Земеделски съюз е била лично на Никола Петков. Но в 
разясненията си допусна наглед малък пропуск. Когато 
съобщи за изготвено по този случай окръжно, отправено 
до местните дружби, Стефан Тончев предаде и свой 
разговор с Петков, в който го попитал дали е верен този 
факт, и получил категоричния отговор: "Това е лъжа, 
това е измислица!". Макар изнесеното за такова 
окръжно, да не се потвърждава от наличието, дори и на 
един екземпляр, твърдението на Тончев даде основание 
за известно тълкуване. Обръщението на ръководството 
на БЗНС към дружбите за тяхното обявяване в опозиция 
на правителствената политика, направлявана от 
ръководството на българската компартия, бе направено 
официално от ръководството на БЗНС и следователно, 
не можеше да става дума за създаване на "нов 
опозиционен Земеделски съюз". В показанията на 
Стефан Тончев бе прибавено и друго, за да се придаде на 
този важен политически акт характер на някаква 
антинародна дейност. Той твърдеше, че когато се явил 
на другия ден след толкова категоричното опровержение 
на Никола Петков вече с доказателства за наличието на 
окръжното, получил отговора: 'Това се иска от друго 
място. Трябва да стане!". Така обявяването на БЗНС в 
опозиция се представяше като наложено по внушение на 
чужденци и за чужди интереси. Именно на Никола 
Петков се приписваше, че е изпълнил тези желания. 
Такива бяха показанията на Стефан Тончев пред съда 

по някои най-важни въпроси, свързани с дейността на 



Никола Петков. 
Георги Трайков, в качеството му 

на министър на земеделието и 
подготвян вече като подставено 
лице за главен секретар на онова, 
което все още се нарича БЗНС, бе 
задължен да изпълни друга 
задача. Като прокурорски 
свидетел той трябваше да 
представи Никола Петков като 
политически деец през времето, 
през което изпълняваше 
длъжността главен секретар на 
БЗНС преди да напусне 
правителството и да се обяви в 
опозиция. Георги Трайков каза: 
"Борбата на Никола Петков срещу 
Темето бе привидна, защото след 
като стана главен секретар, той 
се очерта като много по-голям 
геметовец, отколкото самият 
Геме". Според него, линията на 
двамата била да продадат 
България и българските 
национални интереси на 
империалистическите сили. Като 
повтори казаното от Стефан 
Тончев за отношението на Никола 
Петков към- 4-тото постановление 
на министерския съвет, Трайков 
го допълни с личен пример, като 
заяви, че лично Петков му 
забранил да участвува в 
митингите за отменяване на това 
постановление. През време на 
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този разпит Никола Петков се 
намеси като постави на 
свидетеля няколко въпроса. 
Изправен пред такава 
своеобразна публична дискусия 
със своя противник, който стоеше 
на подсъдимата скамейка, Георги 
Трайков се обърка. Той загуби за 
момент дадените му ориентири и 
забърка заучените показания. 
Въпросите на Петков бяха: "Дали и 
той (Трайков) някога не е 
споделял разбиранията на д-р 
Димитров, и дали не си спомня 
дадената писмена препоръка от 
същия за да бъде назначен за 
областен директор?". След като се 
поокопити, Трайков отново влезе 
в ролята си на прокурорски 
свидетел. Нишката на неговите 
показания обаче бе нарушена. Той 
ги приключи с преценката, че 
смятал настоящата политика, 
която водели д-р Г.М. Димитров и 
Никола Петков за фалирала и 
предателска. 

Нямаше разлика в духа на 
показанията, дадени от двамата 
прокурорски свидетели, които се 
явиха в доспехите на министри и 
бяха обявени за видни земеделски 
дейци. По-голямо значение се 
отдаваше на казаното от Георги 
Трайков. В момента той 
преживяваше превъплъщението в 
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комунизиран земеделец, защото 
вече бе оформил партийното си 
членство при секретаря на 
областния комитет на 
българската компартия във Варна. 
Такава бе солидната основа на 
политическата кариера, която бе 
от- почнал. Заслугите му бяха 
зачетени и той зае последова-
телно постовете като министър, 
главен секретар на БЗНС, 
подпредседател на министерския 
съвет и накрая, председател на 
президиума на Народното 
събрание. Не е тайна обаче, че 
приобщаването му към 
българската компартия се 
дължеше на две обстоятелства. 
Той бе брат на македонския деец 
от крилото на протогеровистите, 
Пе- цо Трайков, който изпълняваше 
длъжността на заместник-
ръководител на това крило, т.е. бе 
пръв помощник на известния в 
македонските среди Перо 
Шанданов. Тази група дейци на 
македонското движение бяха уста-
новили връзки и сътрудничеха с 
представители на Ко- минтерна и с 
ръководството на българската 
компартия наскоро след 
убийството на Александър 
Протогеров, когото обявиха за 
свой патрон. През годините на 
втората световна война мнозина 
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от тях се предоставиха на разпо-
ложение на съветското 
разузнаване в страната. Затова и 
Пецо попадна в затвора. След 
промяната на 9 септември 1944 г. той 
стана член на компартията и 
повлия на брат си да се 
активизира в Земеделския съюз. 
Второто обстоятелство е 
свързано с шантажа, на който 
станаха обект някои земеделски 
дейци във връзка с организирани 
срещи, които са имали с видния 
югославски политик Драголюб 
Иванович, който бе арестуван и 
съден в Югославия след войната. В 
българския опозиционен печат от 
онова време се появи кратка 
бележка, озаглавена "Кой е Ги- 
невски?". На ръководството на 
опозицията и лично на Никола 
Петков бе известно, че зад това 
погрешно запи- 



сано име стои д-р Михаил Геновски, който още преди войната 
бе свързан с Драголюб Иванович и пропагандираше неговите 
идеи. При проучване на документите, останали в архивите на 
бившата Дирекция на полицията служителите на новата 
Държавна сигурност се бяха натъкнали на този факт. За тях бе 
естествено да търсят идентифицирането на Гиневски. Те се 
спряха на фамилните имена на Геновски и на братя Гиревски, 
както се наричаха братята Пецо и Георги Трайкови. Макар да 
бе установено, че се отнася до д-р Михаил Геновски, не бе сне-
то съмнението и върху Георги Трайков. Така се ускори 
обвързването му с българската компартия и той бе из- ползуван 
като най-послушен проводник на нейната политика за 
овладяването на БЗНС. Затова Георги Трайков стана подходящ 
и за прокурорски свидетел и бе изправен пред съда, за да 
съдействува за съдебната разправа с Никола Петков. 

Показанията на Георги Трайков нямаха доказателствена 
сила. Те бяха голословни декларации за виновността на Никола 
Петков. 
Съратници на Никола Петков като свидетели. На съдебния 

процес срещу Никола Петков се явиха като прокурорски 
свидетели и като свидетели от страна на защитата и друга 
категория лица. Те не бяха осъдени, нито се намираха под 
следствие. По политическа принадлежност бяха действително' 
дейци на Земеделския съюз, но стояха на различни позиции. 
Между тях се намираха и бившите министри от първото 
правителство на Отечествения фронт Ангел Держански, Асен 
Павлов и Борис Бумба- ров, както и членовете на Постоянното 
присъствие на опозиционния Земеделски сьюз Асен 
Стамболийски, Недялко Атанасов и Димитър Стоянов. Поради 
този им състав, показанията, които трябваше да дадат пред съда 
се очакваха с интерес. Те всички бяха и депутати във Великото 
Народно събрание. При проследяване на показанията им, 
можеха да се констатират двете противоборству- ващи се сили 
вътре в земеделското движение. Едно при- помняне на 
съществените моменти от онова, което разказаха улеснява 
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разграничаването им. От друга страна, различното отношение, 
проявено към тях от председателя на съда и от прокурорите, 
подкрепя тази им характеристика. 

Най-напред бе разпитан Ангел Держански, един от че-
тиримата министри, представители на Българския земеделски 
народен съюз "Александър Стамболийски" в правителството, 
образувано на 9 септември 1944 г., бивш народен представител 
и член на Постоянното присъствие на този съюз. Той отхвърли 
категорично твърденията на разпитаните преди него 
прокурорски свидетели, които доказваха тенденциозно 
съществуването на заговор за сваляне на правителството. 
Неговата преценка бе, че те не са обосновани и не се подкрепят 
от никакви други факти, освен с признанията на тази категория 
свидетели. Въпреки че бе прекъсван от прокурорите и пред-
седателя на съда, Держански не позволи да бъде поставен в 
противоречие, нито да бъде смутен. Само на един от въпросите 
на прокурора Петрински, дали счита, че д-р Г.М. Димитров 
води предателска дейност в чужбина, той отговори 
утвърдително. Този негов отговор обаче не можеше да ползува 
обвинението, защото не бе свързан пряко с обстоятелствата, 
които се привеждаха, за да се поддържа обвинението срещу 
Никола Петков. Ангел Держански отхвърли всички нападки, 
отправени против организацията, представлявана от Никола 
Петков и даде достоен отпор на опита да се отрече ролята й 
като обединителен център на политическата опозиция. 

Особеното внимание, което бе отделено от съда на разпита 
на Недялко Атанасов целеше предоставянето на допълнителни 
сведения за връзките на Никола Петков с неговия съподсъдим 
Д.Ц. Иванов. Поради неговото минало на дългогодишен 
земеделски деец, министър от кабинета на Александър 
Стамболийски, емигрант след 9 



юни 1923 г., той бе търсен от 
ръководството на българската 
компартия за сътрудничество. 
Като бивш народен представител 
във Великото Народно събрание и 
член на Постоянното присъствие 
на ръководения от Никола Петков 
БЗНС той се считаше за примамлив 
обект. Въпреки бързо поставяните 
му въпроси, целяхци да получат от-
говори в потвърждаване на 
обвиненията, че Никола Петков 
предал инструкции на Д.Ц. Иванов 
за провеждане на саботажна и 
диверсионна дейност, старият 
земеделец даде отрицателни 
отговори. Показанията на Недялко 
Атанасов бяха представени в 
неверна светлина в партийния 
печат, а самият той като объркан и 
смутен. Съдът обаче не получи 
желаните резултати и не само, че 
бе недоволен от него, но си и 
отмъсти. Изненадващо бе реше-
нието да бъде подведен под 
съдебна отговорност под 
претекста, че дал неверни 
показания. Отнасяше се до не- 
гозото твърдение, че в село Хаджи 
Димитрово, свищовско, нямало 
опозиционна земеделска дружба. 
Това твърдение оборваше най-
съществената страна от 
обвинението, че Никола Петков 
дал директива за провеждане на 
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активна дейност против 
правителството чрез палежи и те- 
рористически актове и тя била 
осъществена от Д.Ц. Иванов чрез 
членовете на земеделската 
дружба в това село. 

Свидетелите от тази категория 
бяха разпитвани по два 
съществени за съдебното дирене 
въпроси. Почти от всички се 
искаше да изкажат своето мнение 
за подсъдимия Димитър Ц. Иванов. 
Те бяха единодушни, че той е 
честен и безкористен човек. 
Болшинството слушатели, които 
присъствуваха в съдебната зала, 
а и читателите на ежедневния 
печат, даващ информация за 
съдебния процес, недоумяваха от 
тази възхвала на личните 
качества на Иванов. Още при 
разпита на Недялко Атанасов 
пролича, че това е общо убеждение. 
На последния бе поставен въ-
просът, щом познавал добре 
Димитър Ц, Иванов, може ли да 
допустне, че е измислил всичко, 
което признава пред съда? На този 
въпрос най-добре можеха да 
отговорят неговите следователи, 
а донякъде и председателят на 
съда. Свидетелят, от своя страна, 
се задоволи да свие рамене и да 
каже, че съдът знае по-добре това. 
Тъй като между подсъдимите 



единствен Димитър Ц. Иванов при-
знаваше, че получил инструкции 
за саботажна и терористична 
дейност, то показанията, дадени 
за него от прокурорските 
свидетели бяха необходими на 
съда, за да се поддържат 
обвиненията срещу Никола Петков. 

Другият въпрос, на който бе 
отделено внимание, се отнасяше 
до писмените оставки на група 
народни представители от 
опозиционния Земеделски Съюз, 
намерени при обиска в дома на 
Никола Петков. От свидетеля Ди-
митър Стоянов бе поискано да 
обясни, как се е стигнало до 
изготвянето на писмените 
оставки. Този факт се приемаше от 
съда като грубо нарушение на 
парламентарната практика и бе 
използуван за подсилване на 
обвиненията срещу Никола 
Петков. Тълкуваше се, че му били 
необходими, за да упражнява 
натиск върху народните пред-
ставители и ги държи в 
подчинение. За същото бе разпи-
тан и призованият като свидетел 
Асен Стамболийски, син на 
Александър Стамболийски, член 
на Постоянното присъствие на 
опозиционния Земеделски Съюз и 
бивш народен представител. 
Неговите показания бяха недву-
смислени и той потвърди, че 
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такава била практиката, 
въведена за народните 
представители на БЗНС и при не-
говия баща, който също държал в 
своя кабинет писмените им 
оставки. Разбира се, че не Петков 
бе измислил това, а неговите 
пързи сътрудници и всички 
членове на Постоянното 
присъствие бяха настоявали да се 
приложи тази практика от 
миналото на БЗНС. 

Двама от разпитаните 
свидетели, Асен Павлов и Борис 
Бумбаров, и двамата бивши 
министри заедно с Никола Петков 
в правителството на 
Отечествения фронт, бивши 
народни представители и членове 
на Постоянното присъствие 
дадоха показания, които бяха в 
значителен контраст с онова, 
което говореха другарите им по 
съюзна и 
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опозиционна  дейност.  Още  в  началото  на  разпита  му 
Асен  Павлов  заяви,  че  всички  опозиционни  земеделски 
дейци  водели  политически  разговори  с  Никола  Петков, 
той лично  ги осветлявал по политическото положение  в 
страната и задачите на Земеделския съюз и им давал ин‐
струкции. Показанията му се различаваха от твърдението 
на  Никола  Петков  и  улесняваха  съда  да  констатира 
противоречия  между  казаното  от  подсъдимия  и  свиде‐
теля, приемайки за вярни показанията на последния. На 
друг  въпрос,  за отношението на опозиционния Земедел‐
ски съюз към създаването на кооперативните земеделски 
стопанства, Асен Павлов изказа също така свое различно 
мнение.  Той  заяви,  че  добре  разбраната  политика  на 
Земеделския  съюз  не  би  могла  да  бъде  против  тяхното 
създаване. 
При  големия шум  вдигнат  от  партийната  пропаганда 

по време на съдебния процес срещу Никола Петков, про‐
изнесената смъртна присъда и екзекутирането му, както и 
между  показанията  на  многото  свидетели,  казаното  от 
Асен Павлов като че ли остана незабелязано. Постигнала‐
та  го  наскоро  съдебна  разправа  помогна  то  да  остане  в 
още  по‐голямо  забвение.  В  интерес  на  истината,  обаче, 
трябва да се каже, че казаното от Асен Павлов в съда не бе 
случайно.  Твърде  обмислени  бяха  показанията  му  и 
съвършено  ясно  бе  противоречието  им  със  заявеното  от 
Никола  Петков.  Един  опозиционен  земеделски  деец  от 
ранга на Асен Павлов не можеше да говори с убеждение 
това, което той каза, независимо от различието в мнения‐
та, които е имал по един или друг въпрос от съюзната по‐
литика. Други опозиционни дейци не  го направиха като 
свидетели. Причините, които накараха Павлов да го стори 
се  криеха  в  оная  зависимост  от  органите  на  Държавна 
сигурност, под каквато бе попаднал. С това се обяснява и 
появяването му в съда да свидетелствува, при което явно 
подкрепи обвиненията срещу Никола Петков. Затова той 
не бе прекъсван с кръстосани въпроси от председателя на 
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съда  и  прокурорите.  Той  бе  запитан  само  от  един  от 
прокурорите: 
ʺВодено  ли  е  следствие  и  има  ли  сега  заведено  срещу 

Вас дело за укривателство и снабдяване с фалшива лична 
карта на един дражамихайловиет, осъден от югославските 
власти,  който  е  казал  да  предадете  поздрави  на Никола 
Петковʺ. 
ʺДознание  се  води,  но  дали  е  заведено  вече  делото,  не 

зная!ʺ, последва очакваният лаконичен отговор. 
Ставаше ясно, че Асен Павлов вече е бил обект на раз‐

следване и това бе достатъчно за шантажирането му, за да 
се постави в услуга на Държавна сигурност. Не може да се 
каже,  дали  този  е  бил  първият  повод  за  неговото 
превръщане  в  секретен  сътрудник  на  тази  служба.  По‐
ведението му като свидетел обаче го представи като човек, 
който  съблюдава  доста  строго  изискванията  на  своите 
ментори. 
В  същия  дух  бяха  и  показанията  на  Борис  Бумбаров, 

бивш  министър  и  бивш  народен  представител,  както  и 
член  на  Постоянното  присъствие.  Съществената  част  от 
неговите  показания  бяха  допълнение  на  разказаното  <?т 
Асен Павлов. Като  един от  близките  сътрудници на Ни‐
кола  Петков  в  редактирането  на  съюзния  орган  в.  ʺНа‐
родно  земеделско  знамеʺ,  той  свидетелствува  за  посе‐
щенията на подсъдимия полк. Марко Иванов в редакци‐
ята  на  вестника  и  за  близките  му  контакти  с  Никола 
Петков. Много прозрачни  със  своята  тенденция бяха по‐
казанията му, че по време на отлагането на изборите през 
август  1945 г.  срещнал  Марко  Иванов  на  улицата  край 
дома на Никола Петков, и като го запитал, Марко Иванов 
му  казал,  че  отива  при  последния.  Такива  показания 
оборваха твърдението на Никола Петков, че познанството 
му с неговия съподсъдим било случайно. 
Борис  Бумбаров  не  бе  случаен  деец  в  земеделското 

движение. Неговата политическа дейност започва от вре‐
мето на самостоятелното земеделско управление през 



1920̶1923 г. Още тогава с него се 
свързват лица от специалната 
комисия, създадена от 
ръководството на българската 
компартия за водене на 
разузнавателна дейност. През 1922 г. 
вече е активен сътрудник на 
партийното разузнаване. Кога 
точно и по какъв повод е станало 
това днес е трудно да се установи. 
За тази му роля от онова време е 
посочено в книгата-спомени на 
Йордан Панов- Шемшето "Наричаха ни 
конспиратори". Известно е, че след 
събитията през 1923 г. Бумбаров се 
оказа емигрант в Австрия. Малко 
известно е обаче, че там подпомага 
дейността на своя родственик, 
македонския деец Тодор Паница, 
който бе активен сътрудник на 
намиращите се във Виена органи на 
Коминтерна. След завръщането му в 
страната, от Бумбаров не е поискано 
да напусне Земеделския съюз и да 
стане партиен член, както сториха 
някои други земеделски дейци. Той 
се прояви като един от 
ръководителите на БЗНС 
"Александър Стамболийски" и се 
нареди между най-близките 
сътрудници на д-р Г.М. Димитров, а 
след това и на Никола Петков. След 9 
септември 1944 г., и като министър, и в 
опозиция, бе свързан с органите на 
Държавна сигурност. Дълго време е 
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получавал указания лично от 
тогавашния нейн директор Георги 
Ганев. 

Свидетели като Асен Павлов и 
Борис Бумбаров бяха крайно 
необходими, за да се доказва вината 
на Никола Петков. Без пряко да го 
уличават в приписаната му за- 
говорническа дейност, те косвено 
доказваха нейното съществуване. И 
без техните показания той щеше да 
бъде осъден, а ръководеният от него 
Земеделски съюз разтурен. С 
тяхното участие обаче се 
подпомагаха усилията на 
организаторите на съдебния 
процес да бъдат противопоставени 
на главния подсъдим някои от най- 
близките му сътрудници, които все 
още се намираха на свобода и той да 
се почувствува политически изоли-
ран. Показанията на Асен Павлов и 
Борис Бумбаров имаха определена 
насоченост и подпомагаха пряко об- 
иинението. Поведението на онези 
свидетели, които бяха доведени в 
съда направо от затворническите 
килии и правеха признания за 
заговорническа дейност или за 
извършена друга престъпна 
дейност, можеше да се обясни с 
продължителното им следствие и 
упражнените насилия върху тях. 
Това не се отнасяше до Асен Павлов 
и Борис Бумбаров до момента на 
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появяването им да сви- 
детелствуват. Техните показания, 
които имаха пряката цел да 
подкрепят обвиненията срещу 
Никола Петков означаваха обаче и 
нещо друго. Те бяха доказателство 
за разложителната дейност, 
направлявана от ръководството на 
българската компартия вътре в 
земеделските среди. 

Специално призовани 
прокурорски свидетели. На съ-
дебния процес срещу Никола Петков 
показания дадоха като 
прокурорски свидетели и други 
четирима души. Те не доказваха с 
нищо обвиненията за приписаната 
на подсъдимия заговорническа 
дейност, но имаха значение за 
подкрепа на политическата 
характеристика, която му се даваше 
в Обвинителния акт и която 
прокурорите щяха да разширят в 
своите речи. Тези свидетели бяха 
Борис Копчев, Петко Стайнов и 
Георги Костов. Последен между тях 
бе Кирил Драмалиев. 

Най-напред бе разпитан ген. Борис 
Копчев, член на Централния комитет 
на българската компартия. Той бе 
повикан да свидетелствува срещу 
Никола Петков поради факта, че в 
началото на 1941 г. бе заедно с него 
известно време в 
концентрационния лагер "Гонда 
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вода", а по-кьсно, през първата 
половина на 1944 г. бе натоварен да се 
срещне с него в Свищов. Копчев 
предаде впечатленията си от 
Никола Петков, като заяви, че в конц-
лагера останал с убеждението, че 
нямало причини да бъде интерниран 
и то се затвърдило у него, защото 
наскоро бил освободен. Тези му 
твърдения не могат да се обяснят с 
други причини, освен, със 
задължението, което му налагаше 
партийната дисциплина. Заедно с 
Копчев бях- 



ме арестувани в София и откарани в концлагера "Гонда 
вода". Там заварихме вече група дейци на Земеделския съюз, 
числящи се предимно към "Пладне" (БЗНС "Ал. 
Стамболийски"). Малко след това бе доведен и Никола 
Петков. Имаше ли причини, наред с други ръководни дейци 
на "Пладне" и той да бъде арестуван и интерниран? Такива 
имаше и те бяха свързани с опита на д-р Г.М. Димитров да 
организира съпротива на подготвяното присъединяване на 
България към тристранния пакт. Този опит не сполучи и д-р 
Димитров бе принуден да напустне страната, за да избегне 
ареста. Във връзка с тази негова дейност група пладненци се 
озоваха в концлагера. Между тях бе и Никола Петков. Може 
да се припомни, че неговото освобождаване не бе 
единственото. То стана в навечерието на германо-сьветската 
война, когато бяха освободени всички други интернирани, 
освен групата комунисти и известният Лазар Поповски. 

Копчев свидетелствуваше още, че по нареждане на 
Главния щаб на въстаническите войски получил задачата да 
се яви при Никола Петков, който през първата половина на 
1944 г. "пребивавал в Свищов и да направи усилия да го 
активизира и извади от състоянието на бездействие". Борис 
Копчев отбегна да разкаже обаче истината за своите срещи. 
Той представи Никола Петков, че бил възбуд ен и давал явно 
израз на неприятността, която му причинявали тези срещи, 
като желаел час по-скоро да се освободи от неговото 
присъствие. Най-важното в случая бе премълчано. Първо, че 
Никола Петков не се намираше в Свищов по свое желание, а 
бе интерниран там. Неговото бездействие бе на човек 
поставен под полицейско наблюдение. Второ, Копчев не 
посочи към какво трябвало да активизира интернираният 
Никола Петков. Днес не е тайна, че неговата мисия в 
Свищов бе свързана с авантюристичното решение на 
ръководството на българската компартия, наложено му от 
съветската политика, да организира въоръжено въстание в 
страната през пролетта на 1944 г. В тази връзка се 
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подготвяше и създаването на нелегално правителство на 
Отечествения фронт. Тъкмо въпросът за въоръжена борба 
предизвикваше най-съществените различия между 
ръководството на българската компартия и малцината 
политически дейци, които бяха изявили готовност да й 
сътрудничат. Те бяха приели по принцип обявената 
програма на Отечествения фронт, но не одобряваха водената 
самостоятелно от компартията партизанска борба и още по-
малко можеха да се съгласят за обявяването на въстание за 
сваляне на правителството, като необмислен и 
неосъществим акт. Между тях бе и Никола Петков. Затова и 
мисията на Борис Копчев в Свищов не даде резултат. 
Решението за въоръжено въстание остана неосъществено, 
защото не бе съобразено с българската действителност. 
Партийната пропаганда и днес премълчава този факт. 
Неговото разискване поставя остро въпроса, при наличие на 
такива различия, съществувал ли е по онова време 
Отечествен фронт като организация, със свои средства и 
методи на борба и свой ръководен орган. Трудно може да се 
приеме и изказаното впечатление от свидетеля, че Никола 
Петков не желаел среща с него. Нали последният, макар и 
интерниран, не е отказал едната и втората среща с него, 
когото познаваше и знаеше, че в момента е нелегален със 
задочни смъртни присъди? 
Прокурорът се възползува от положението на Борис 

Копчев като висш военен служител и го запита за влиянието 
на опозиционната преса върху чиновете във войската. 
Стереотипният отговор за вредното й влияние Копчев 
допълни с примери за разслабването на военната 
дисциплина след появилите се във в. "Народно земеделско 
знаме" статии за войската. С такива допълнителни въпроси и 
предварително подготвени отговори се търсеше подкрепа на 
обвинението. 
Вторият разпитан от тази категория прокурорски свидетел 

бе проф. Петко Стайнов, бивш министър навънш- 



ните работи в първото отечественофронтовско правителство. Неговият избор бе 
обмислен. Проявил се като политик в средите на партията на народниците, член 
на семейната индустриална фирма "Братя Стайнови" в Казанлък и зет на 
видния деец на Народната партия, Михаил Маджаров, през 30-те години той 
измина сложен път. Приобщил се към инициаторите на 19-томайския преврат 
през 1934 г., в отплата получи поста пълномощен министър в Париж. През 
втората половина на 30-те години се прояви в опозиция на безпартийния 
режим, а в парламентарните избори през 1940 г. бе избран за народен 
представител. В Народното събрание заедно с Никола Мушанов 
представляваха опозицията на правителствената политика. Макар да бе 
установил връзки с мапочисления кръг "Звено", Стайнов не скъса с Народната 
партия. През месец август и в навечерието на преврата на 9 септември 1944 г. 
придружава лидера на тази партия Атанас Буров в срещите му с 
представителите на демократическата опозиция. Получи се така, че докато 
Буров участвува в правителството на Муравиев, то Петко Стайнов стана 
министър в кабинета на Кимон Георгиев. За него бе известно, че е бил един от 
най-добрите информатори на служителите в съветската легация за на-
строенията в управляващите и опозиционни среди. С това може да се обясни и 
включването му в първото отечественофронтовско правителство. 

Политическата биография на проф. Петко Стайнов го направи подходящ за 
прокурорски свидетел срещу Никола Петков. Той бе призован като такъв, за да 
разкаже за начина на заминаването на д-р Г.М. Димитров в чужбина. По този 
случай можеше да даде пълни сведения министърът на вътрешните работи и 
член на Политбюро на Централния комитет на българската компартия, Антон 
Югов. Ръководените от него органи бяха най-добре осведомени, защото на тях 
бе възложено до поставят д-р Димитров под домашен арест и да подготвят 
материал за интернирането или съденето му. Той обаче успя да избяга и се укри 
в дома на един английски дипломат, а след това се прехвърли в дома на 
американския представител. Благодарение застъпничеството на западните дип-
ломати д-р Димитров получи редовен паспорт и му бе разрешено да напусне 
страната. Всички тези подробности не бяха удобни за разказване пред съда. От 
проф. Стай- нов бе поискано да потвърди само, че е оказана закрила на д-р 
Димитров от западните дипломати. То бе необходимо на съда, за да подкрепи и 
обвинението срещу Никола Петков като чужд агент, който продължил линията 
на д-р Димитров в БЗНС. Така показанията на чуждия, но съветски агент, проф. 
Петко Стайнов, се използуваха срещу главния подсъдим в съдебния процес. 
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Следващият разпитан от тази категория прокурорски свидетел бе народният 
представител във Великото Народно събрание, Георги Костов. Изборът му 
също не бе случаен. Сам висш партиен функционер в миналото и бивш 
политически емигрант в Съветския съюз, той не бе доволен от предоставеното 
му място в партийната иерар- хия и се стремеше без оглед на средствата да 
пълзи към върховете й. Като важно средство му служеше свидетелството срещу 
Никола Петков. При това Костов имаше по-дълга парламентарна практика в 
сравнение с други свои колеги поради факта, че през управлението на Народния 
блок също бе народен представител. На него бе възложено да характеризира 
поведението на Петков във Великото Народно събрание. Костов бе оставил 
впечатление у собствените си другари на празен дърдорко, но имаше 
предимството на приближен към кръга на Васил Коларов. И тези негови 
качества го правеха подходящ за изпълнение на възложената му задача. Според 
неговите показания, основната линия на опозицията в парламента, определяна 
от Никола Петков, била при всички случаи и с всички средства да саботират 
строителството в страната и законодателната дейност. 



На Георги Костов бе възложено 
да порицае Никола Петков за 
отношенията му с опозиционните 
водачи в страните, които подобно 
на България бяха попаднали в 
сферата на съветското 
господство. На пръв поглед не 
можеше да се обясни защо той 
трябва да говори за отправените 
приветствия от Петков до 
Миколайчик в Полша и до Маниу в 
Румъния. В увлечението си Костов 
приведе примера, че по време на 
разискванията на условията за 
мирен договор с България през 1946 
г. Маниу изпратил меморандум, в 
който искал Южна Добруджа да 
бъде предадена на Румъния. 
Такова обвинение целеше да 
представи Петков като политик, 
който действувал против 
националните интереси на 
България. Свидетелят направи 
това изявление, макар да му бе 
добре известно, че сам Никола 
Петков подкрепи исканията, 
представени от българското 
правителство пред Парижката 
мирна конференция. Костов 
твърдеше неистини, защото с тях 
се поддържаше преценката на 
съветското правителство, че 
опозицията в 
източноевропейските страни, 
включително и в България, се 
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превърнала в банди от диверсан- 
ти, терористи, саботьори и шпиони. 
В специална статия, поместена 
във в. "Народно земеделско знаме" 
Никола Петков отхвърли подобни 
клевети и сега компартията му се 
отплащаше за проявената 
дързост. 

С показанията на тримата 
прокурорски свидетели ̶ ген. 
Борис Копчев, проф. Петко Стайнов 
и народния представител Георги 
Костов ̶ се обхващаше най-важни- 
ят период от политическата 
дейност на Никола Петков. Това бе 
времето, наситено с най-
драматични събития в съдбата на 
България. 

Особено внимание бе отделено 
обаче на показанията на 
четвъртия прокурорски свидетел 
от тази категория, на д-р Кирил 
Драмалиев. В момента, в който се 
яви пред съда, той бе член на 
Централния комитет на българ-
ската компартия и на 
Националния комитет на Отечест-
вения фронт. Поради участието му 
в опитите да бъде създадена 
организация и ръководен орган 
на Отечествения фронт след 
обявяването на неговата 
програма от Москва през 1942 г. 
партийното ръководство прецени, 
че той е най-подходящ да обоснове 

123  



обвиненията срещу Никола Петков 
с примери от дейността му през 
онова време. И той се постара да 
доказва, че още с привличането му 
в Отечествения фронт, Никола 
Петков останал чужд на неговата 
програма. В показанията на д-р 
Драма- лиев обаче бе допуснато 
едно противоречие. Той заяви, че 
по основните въпроси на 
отечественофронтовската 
програма нямало никакви 
спорове, а поддържаше, че Петков 
останал чужд на нея. Той заяви още 
нещо, което бе твърде важно за 
съда, като каза: "Петков не беше 
съгласен с основната линия, че с 
въоръжено въстание и пар-
тизански борби властта ще бъде 
завзета. Той беше за военен 
преврат". От това ставаше ясно, че 
Никола Петков не е бил против 
завземането на властта, но 
оспорвал средствата, с които да 
се постигне. Въпросът за въоръже-
ната борба обача не е поставен в 
програмата на Отечествения 
фронт и практиката на 
въоръжената борба бе прилагана 
самостоятелно от българската 
компартия. Това важно 
обстоятелство бе отминато без 
внимание в показанията на д-р 
Драмалиев. Именно тактиката на 
въоръжената борба не се 
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приемаше от дейците, които 
сътрудничеха с българската 
компартия, между които бе и Ни-
кола Петков, и събитията 
показаха, че са имали право. 

В показанията на д-р Кирил 
Драмалиев бяха засегнати 
въпроси, които най-добре можеха 
да бъдат осветлени от отговорни 
партийни дейци и членове на 
Политбюро. Това не бе сторено от 
тях, за да се прикрие, че срещу 
Никола Петков е организиран 
партиен съд и че е подсъдим 
единствено за 
противопоставянето му на 
партийната политика. Желанието 
бе той да бъде представен като 
интригант и двуличник, който се 
противопоставял на всички 
инициативи на Отечествения 
фронт. В показанията на 
Драмалиев имаше един съществен 
пункт, който 



подпомагаше съда да поддържа формулираните обвинения. 
Той подчерта, че Никола. Петков настоявал за завземане на 
властта чрез военен преврат. Като подсъдим той бе изправен 
да отговаря за организиране на такъв преврат против 
правителството на Отечествения фронт, контролирано от 
ръководството на българската компартия. По такъв начин се 
създаваше връзка между някогашната му дейност и това, 
което му се приписваше като лидер на Обединената 
опозиция. Тази клевета срещу него бе използувана като факт 
в речите на двамата прокурори. 

6. Обвинителните речи на прокурорите 

Речите на двамата прокурори на съдебния процес срещу 
Никола Петков най-добре показаха до каква степен бе 
достигнала изкуствената нагласа на обвиненията. Те 
свидетелствуваха, че вече не съществува независим съдебен 
орган, а партиен апарат, който спазва само външните белези 
на съдебната процедура. Веднага след произнасянето им 
партийният орган в. "Работническо дело" избърза да ги 
представи, че съдържали "огромен обвинителен материал", а 
"Никола Петков бил смазан под тежестта на фактите". В тях 
действително се правеше опит да се обоснове обвинението, 
като се използуват допълнителните сведения от разпита на 
прокурорските свидетели по други съдебни процеси, в които 
бяха подсъдими политическите съмишленици на Никола 
Петков и други лица. Всичко това, наричано от партийната 
пропаганда "грамада от обвинителен материал" обаче нямаше 
реална стойност. Само в прокурорските речи на него му се 
придаваше особена тяжест. 

Речта на прокурора Петко Петрински. Обвинителната реч 
на прокурора Петко Петрински следваше една основна 
линия. Той се постара да докаже, че Никола Петков подготвял 
и организирал държавен преврат по подобие 
на преврата, извършен на 9 юни 1923 г. Такава бе изходната 
му позиция и затова твърдеше, че последният тръгнал "по 
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пътя на кръволока Цанков чрез противонародни заговори 
към фашистка реставрация". На това основание се осмели да 
обяви поръчаното му искане за най- високото наказание. В 
тази позиция на Петрински се криеше и най-съществената й 
слабост. За него аналогията с преврата на 9 юни 1923 г. бе 
необходима след като заяви, че на 9 септември 1944 г. 
българският народ съборил фашистката диктатура и станал 
господар на собствената си съдба. Макар и голословно, по 
този начин се стремеше да създаде фиктивна връзка между 
Никола Петков и проф. Александър Цанков. При това 
съзнателно се преиначаваха два важни момента. Първият се 
отнасяше до преврата, извършен от името на Цанков през 
1923 г. и последствията от него. Както е известно, мнозина 
тогавашни политически дейци се дистанцираха от преврата. 
По-късно дори и някои от участниците в него търсеха да се 
оправдаят за своите действия. Въпреки всички заклинания, 
които се отправяха, политическият режим, установен след 
този преврат и особено след преживените събития през 
есента на 1923 г. и пролетта на 1925 г., не може да се нарече 
фашизъм в класическия смисъл на това понятие и още по-
малко да се идентифицира с по-кьсния национал-социализъм. 
При този режим се съблюдаваха конституционно-
парламентарните принципи и се запази многопартийната 
система. Вторият момент се отнася до преврата, извършен на 
9 септември 1944 г. С него не бе съборена от власт някаква 
"омразна фашистка диктатура". От власт бе отстранено 
демократическото правителство начело с Муравиев, 
съставено от представители на трите традиционни 
демократически партии: БЗНС "Врабча 1", Демократическата 
партия и Народната партия. 

След като изреди в 20 пункта стореното от отечест-
венофронтовското правителство, което той нарече "за-
воевания на нашия народ" и "исторически", прокурорът 



Петрински поясни: "С тия и редица 
други реформи и законодателни 
мероприятия, във всички области 
на нашия живот се реализира в по-
голямата й част, отечествено-
фронтовската програма, така, 
както бе прокламирана тя на 17 
септември 1944 г. и се постави 
здравата основа на народната 
демокрация в нашата страна". 
Всичко това бе казано, за да се 
подчертае, че то не се харесвало 
на "разбитите фашистки остатъци", 
както и на спекулант- ските и 
паразитни слоеве в страната. 
Тази била причината, така 
наречените "фашистки остатъци и 
реакционни елементи" да 
започнат да мечтаят за 
реставрация на миналото. С 
такива силни изрази се дразнеше 
слуха само на лековерните, 
неосведомените или 
заинтересованите. В тях липсваше 
дори правдоподобие и те не можеха 
да се свържат с дейността на 
Никола Петков. Единственото, 
което целяха бе да се сломят 
моралните сили, които под-
хранваха неговата непреодолима 
съпротива и като подсъдим. Почти 
всички обяснения, дадени от 
прокурора нямаха никакво 
значение и не бяха свързани с 
онова, което стимулираше 
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опозиционната дейност на Никола 
Петков. Обединената опозиция бе 
оформена организационно и 
признаваше единодушно Никола 
Петков за свой лидер. Тя черпеше 
сили не от "фашистките остатъци и 
реакционни елементи", а се 
опираше на такива политически 
организации, които бяха доказали 
предаността си към 
демократическите принципи. 
Достатъчно е да се припомни 
миналото на Българския 
земеделски народен съюз и ролята 
на Българската работническа со-
циалдемократическа партия, 
които съставяха Обединената 
опозиция. Съподсъдимият на 
Никола Петков, земеделският деец 
Димитър Ц. Иванов и големият брой 
прокурорски свидетели, както и 
свидетелите на защитата не 
принадлежаха към тази категория, 
за която говори прокурорът. 

Този вид твърдения, макар и 
голословни, бяха необходими на 
прокурора за неговата 
софистична диалектика, с която 
се стараеше да оклевети 
дейността на Никола Петков и 
дейността на бившия главен 
секретар на БЗНС, д-р Г.М. Димитров. 
На последния се приписваше, че 
след завръщането си в страната 
давал инструкции на своите 
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съмишленици да приемат за 
членове на Земеделския съюз 
"разгромените фашистки остатъци 
и реакционни елементи". 
Прокурорът не можеше да докаже 
това с действителни факти, но му 
бе наредено да използува 
измислици и като дисциплиниран 
член на компартията той го стори. 
Така бе обяснено оформянето на 
политическата опозиция, като не 
се забрави за това и ролята на 
"международната реакция", която 
уж оказала своето влияние. 

Прокурорът Петрински се 
нахвърли срещу Никола Петков, 
заявявайки, че той и неговите 
съмишленици се опитали да 
оправдаят своите действия, както 
се изрази, "с лъжлив и смешен 
предлог за някакво си вмешател-
ство от страна на Работническата 
партия-комунисти, във 
вътрешните работи на 
организацията им". Искаше се на-
истина известна доза нахалство 
при използуване на словесната 
еквилибристика, за да се нарече 
неопровержимото вмешателство 
"лъжлив и смешен предлог". Тъкмо 
случаят с организирането на 
съдебния процес срещу Никола 
Петков, с подбора на подсъдимите 
и на свидетелите го доказваше 
най-добре. Затова не можеха да 

128 



129 

очудват и по-нататъшните 
твърдения в прокурорската реч. 
Тя бе изпълнена с примери от 
недалечното политическо минало 
и борби, които нелогично се 
свързваха с дейността на Никола 
Петков. Остри нападки бяха 
отправени срещу него, защото не 
възприел съветската версия на 
тълкуване решенията на 
Московската конференция на 
министрите на външните работи на 
великите сили от края на 1945 г. да 
бъдат включени представители на 
Обединената опозиция в 
правителството на Отечествения 
фронт. Веднага след това бе 
обвинен, че не подбирал 
средствата за борба против 
народната власт, като се 
припомняше противопос- 



тавянето му, например, на изоставения закон за конфис-
куване на незаконно придобитите богатства. Позоваването 
на този закон, явно, разчиташе на евтин ефект, тъй като 
не бе тайна, че и от гледна точка на партийното ръ-
ководство той се преценяваше за необмислен. 

Друга цел имаше казаното от прокурора, че Никола 
Петков се обявил против ликвидирането на монархията. С 
това се изтъкваше, че скъсал с републиканските традиции 
на Земеделския съюз и заветите на Стамболийски. 
Искането на Н. Петков да бъде изоставен въпросът за 
премахването на монархията като ненавременен бе 
представено в неверна светлина. Неговата позиция бе 
напълно в духа на традициите, заложени от най- видните 
представители на земеделското движение, които и когато 
се бореха против политиката на цар Фердинанд, не 
издигаха като принципно искане премахването на 
монархическия институт. Твърде преиначено бе изпол- 
зуван и примерът с тъй наречената Радомирска република 
от есента на 1918 г., а Стамболийски превърнат в автор на 
тази идея. Никола Петков се обяви против злоупотребата с 
този въпрос за тясно партийни цели. В същата неверна 
светлина се постави и отношението му към Търновската 
конституция. Когато нарече "кощунство" подготвяното й 
заменяне, той изхождаше преди всичко от опасността, че 
ще се узакони системното нарушаване на правата и 
свободите на народа. Затова стана инициатор 
Обединената опозиция да изготви свой проект за нова 
конституция. Прокурорът нарече този проект "една 
политическа програма за реставрация на фашизма и 
ликвидация на демократическите свободи, както и на 
самата народна република". Фалшът в прокурорските 
твърдения изпъкна когато той подчерта, че "основната 
черта на правителствения проект за конституция е 
издигане върховенството на народа, респективно на 
Народното събрание", че партийното ръководство подготвя 
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конституция, за да разполага с литературно произведение, 
на което да се позовава, когато му е необходимо. 
Върховенството на Народното събрание и в оня момент не 
бе повече от декоративен елемент на еднопартийната 
власт, която се укрепваше. Именно против тази 
надвиснала опасност се изказа Никола Петков. 

Значително място бе отделено на отношението му към 
външната политика на правителството. Прокурорът Пет- 
рински цитира онази част от правителствената програма, 
обявена на 17 септември 1944 г., в която се излагаха 
нейните насоки. Тя гласи: "Сърдечно приятелство със 
СССР и вечна дружба с братския руски народ. 
Установяване на приятелски отношения със западните 
демокрации и великата американска република. Най-
тесни приятелски връзки с нова Югославия и другите 
балкански народи за окончателно и братско споразумение 
на балканските държави по всички спорни въпроси и 
т.н.". Днес всичко това звучи като анахронизъм, но в 
съдебния процес Никола Петков бе обвинен, че имал за цел 
да скара страната и да я изолира от славянските народи, 
от Съветския съюз и другите демократични страни. Така 
прокурорът отново демонстрира противоречие с полити-
ческата действителност. По време на съдебния процес от 
тази възхвалявана външна политика бе останал непокла-
тим само принципът, изразен в лозунга за "сърдечно при-
ятелство със СССР и вечна дружба с братския руски на-
род". Враждебността, проявявана вече към западните 
демократични страни, включително и към Съединените 
щати, ставаше все по-осезателна. Тя не бе наложена от 
Никола Петков. Не той бе причина за изостряне на от-
ношенията и с южните съседни страни Гърция и Турция и 
за зреещия вече конфликт с Югославия. Каквито и 
слабости да му се приписваха заради позициите, които 
поддържаше по въпросите на външната политика на пра-
вителството, в момента, в който се отправяха обвини-
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телните речи срещу него като подсъдим, изолирането на 
България в международен мащаб и на Балканите става- 



ше неопровержим факт. Разобличителната сила на неговата 
критика бе крайно нежелателна и при невъзможността да се 
обори с повече или по-малко основателни доводи, срещу 
него се използуваха измислицата и клеветата, за да се 
опорочи пред обществеността. 

В тази част на своята реч обаче прокурорът Петрински 
направи несъзнателно един пропуск. Той си позволи да 
цитира показанията на Никола Петков, написани от него в 
предварителното следствие. Те се отнасяха до дейността на 
д-р Г.М. Димитров, който, според него, както бе записал, "не 
е имал друга външна политика, освен тая на БЗНС, в която е 
дадено предпочитание на отношението със Съветския съюз". 
За да отхвърли всякакви злоумишлени тълкувания на 
отношенията им като най-отговорни дейци на БЗНС, той бе 
допълнил и прокурорът прочете следното: "Отношенията ни 
с д-р Г.М. Димитров, лични и политически, след 
завръщането му в България, са били много близки. 
Конфликт между мене и него не е имало. Не ми е известна 
сега дейността му в чужбина, но съм сигурен, че не може да 
бъде друга освен политиката на БЗНС". Така Никола 
Петков, макар и поставен в трудните условия на 
полицейското следствие, отхвърли опита да бъде 
противопоставен на общата линия, към която се 
придържаше Земеделският съюз като политическа 
организация и отказа да порицае дейността на д-р Г.М. 
Димитров. С това той показа, че бе верен на собствените си 
принципи на политическа борба, възприети от момента на 
участието му в Земеделския съюз и поддържани и пред съда. 
Той разбираше целта на прокурора, защото бе ясна: да се 
постави знак на равенство между дейността на д-р Димитров 
като политически емигрант и него, като лидер на 
Обединената опозиция в страната; Прокурорът посочи гази 
връзка с видима удовлетвореност. В същото време се показа 
неподготвен за изпълнение на толкова непосилната му 
задача. Твърде късогледо бе партийното му виждане, за да 
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обезоръжи с логически доводи подсъдим като Никола 
Петков. 
В такъв ред от противоречия и непоследователност изнесе 

своята реч прокурорът Петрински. Същият характер имаше 
тя и в онази част, в която той направи опит да характеризира 
борбата на Никола Петков против политиката на 
правителството като посочи средствата, използувани от 
него. Тази част от речта му представляваше сърцевината на 
доказателствата, с които Никола Петков се представяше за 
ръководител на приписания му заговор. Той се постара да 
докаже, че в борбата против наричаната от него законно 
установена народна власт били използувани "всички 
възможни средства — легални и нелегални". Другото, 
твърде важно обвинение гласеше, че Никола Петков "станал 
ръководен център на подготвяния удар върху държавата". 
Пресата, устната пропаганда и парламентарната трибуна 
бяха посочени като легални средства. Дадените примери се 
ограничаваха преди всичко в кръга на материалите, 
поместени във в. "Народно земеделско знаме". Първото 
обвинение, което прокурорът отправи, той свърза със 
статията "Двете диктатури", поместена в броя от 4 декември 
1945 г. От нея той цитира следния пасаж: "След 9 септември 
1944 г. Централният комитет на Българската работническа 
партия (комунисти) като успя да постави ръка на всички 
ключови позиции в министерствата, установи в страната 
еднопартийната си диктатура. Този диктаторски режим по 
нищо не се различава от режима, който българският народ 
познава от годините на фашистката диктатура. И единият и 
другият вървят по един и същ път". Никола Петков не бе 
написал някаква измислица, а само сложил пръст върху 
раната и бе назовал извършеното от българската компартия с 
точното му име: диктатура, т.е. упражняван жесток терор, 
отнети права и свободи на народа, системното му ограбване. 
Той не бе казал нищо повече, освен да посочи онова, което 
бе налице и се понасяше от целия български народ. Такава 
бе самата истина. Каза 



го и го повтаряше не само в своите 
статии, но и от трибуната на 
Народното събрание с присъщата 
му категоричност и смелост. 
Твърденията му не можеха да 
бъдат оборени и затова бе 
изправен като подсъдим и в 
такова положение принуден да 
слуша театрални възклицания на 
възмущения. 

В съдебния процес се 
изкористваше силното, убедител-
но и въздействуващо слово на 
Никола Петков, за да бъде 
представен като подбудител на 
борба за сваляне на 
правителството. Такъв бе 
смисълът и на цитирания пасаж от 
статията "Долу ръцете от 
светинята на българския народ ̶ 
Търновската конституция", 
носеща неговия подпис. В нея бе 
казано: "Той (българският народ) 
ще мине в открита борба и ще 
наложи волята си на отговорни и 
неотговорни фактори, така, както 
я наложи на един монарх и го 
принуди да абдикира". Без да раз-
бира смисълът на написаното, 
прокурорът го използува като 
заяви, че в статията "се прави 
открита алюзия за подмолна и 
въстаническа дейност". До тук се 
простираха познанията му, 
почерпени от повърхностните 
писания на партийните автори 
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върху не толкова отдавнашните 
събития от политическата 
история на страната. За разлика 
от него, на Петков бе добре 
известно, че никой не призова 
недоволните български войници 
на въстание, когато те се 
разбунтуваха в края на първата 
световна война. Той също така 
добре знаеше, че българският цар 
Фердинанд се повлия от този бунт 
в решението си да абдикира, макар 
то да му бе наложено поради 
поражението на България във 
войната и като едно от условията 
за приемане на примирието в 
предстоящите мирни преговори. 
Основната мисъл, от която се 
ръководеше Никола Петков в по-
ведението си на опозиционен 
водач се определяше от 
фактическото положение на 
отечественофронтовската власт. 
Според него, тя бе създала режим, 
"загубил доверието на народа", 
който "не може да загуби нищо по-
вече, защото е загубил всичко" и 
"неминуемо трябва да си върви, ако 
не трябва да се струпа върху него 
народният гняв". В тези думи се 
съдържаше предупреждение, а не 
подстрекателство. Те обаче не 
бяха благоприятни за 
властвуващите. В тях се 
оглеждаше горчивата истина на 
българската действителност и 
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затова авторът им се за-
клеймяваше като заговорник. 

Когато прокурорът се позова на 
тези и други статии, печатани във 
в. "Народно земеделско знаме", 
явна бе тенденцията му да покаже, 
че Никола Петков използу- вал 
пресата, за да подтиква ония 
граждани, които били недоволни 
от властта на Отечествения фронт 
към нелегална дейност. В речта на 
прокурора имаше и такъв пасаж: 
"При това трябва да се отбележи, 
че тия статии са поместени във 
вестника на Никола Петков по 
времето, когато той е имал редица 
срещи с офицери и е водил раз-
говори с тях относно ролята, 
която трябвало да играе войската 
за събарянето на законната власт 
на Отечествения фронт. Всеки 
разумен човек може да си 
представи какво влияние са 
оказали тези провокационни 
статии върху тези офицери". По 
такъв начин се търсеше да се 
установи така наричаното от 
прокурора съчетаване на 
легалната политическа дейност 
на Никола Петков със скритата му 
уж нелегална дейност чрез 
търсене контакти с готовите да 
заговорничат против властта 
офицери. В случая, използувайки 
словесния арсенал на партийната 
пропаг анда и със съвършено 
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чуждите понятия от органи-
зационните принципи на 
комунистическите партии се 
обясняваха действията на Никола 
Петков. Подготовката и насоката, 
по която протичаше съдебният 
процес правеха неизбежен такъв 
похват. Прокурорът прибегна съ-
що до противопоставяне 
политическата дейност на Никола 
Петков на принципите и 
традициите на Земеделския съюз, 
които бяха чужди и отрицание на 
всяка нелегална дейност. За да 
бъде по-убедителен прокурорът 
използува следното съждение: 
"Няма преврат, който да е извършен 
само от техници. Всички преврати 
имат преди всич- 



ко свой политически център. На 9 
юни такъв политически център бе 
създаден около цар Борис и 
Цанков. Сега ролята на 
направляващ и обединяващ център 
играят Никола Петков и неговите 
сподвижници". Той обаче не 
допълни това свое изказване с 
примера на военно-поли- тическия 
преврат на 9 септември, за да се 
види кои са били тогава 
политически център и кои 
изпълняваха ролята на техници, 
т.е. извършителите на самия 
преврат. Крайно неизгодно би 
било и припомнянето, къде се 
намираха в момента на воденето 
на съдебния процес голяма част 
от тях. 

Примерът с преврата на 9 
септември 1944 г. не бе припомнен, 
защото би опровергал упорито 
повтаряното твърдение, че 
Никола Петков и сподвижниците 
му замисляли заговор за сваляне 
на "законно установената власт 
на Отечествения фронт". 
Прокурорът не можеше да докаже, 
че с нощния преврат, извършен на 8 
срещу 9 септември властта на 
Отечествения фронт бе устано-
вена по законен начин. Нему 
наверно не бе дори известен 
фактът, че правителството на 
тази нова власт при- бегна до 
узаконяването си чрез подписа 
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на арестуваните вече регенти на 
стария режим. Това бе сторено, за 
да се придаде никому ненужната 
привидност и фалшиво дока-
зателство за спазване на 
някакъв конституционен ред. 
Неопровержимата историческа 
истина е, че властта на 
Отечествения фронт бе донесена 
върху щиковете на нахлулата 
съветска армия и предоставена 
на българската компартия. 
Подборът на лицата при 
съставяне на първото 
отечественофронтовско 
правителство се извърши пре-
димно между политически дейци, 
на които се разчиташе, че ще 
съдействуват за установяване на 
съветското господство над 
страната. Малката група 
самостоятелни политически 
дейци, които бяха включени в 
правителството и регентския 
съвет бяха необходими за 
прикриване ролята на 
компартията, за да се придаде 
някаква видимост на 
представителен характер на 
властта. Тази историческа 
истина отхвърля твърденията за 
законното установяване на 
властта на Отечествения фронт, 
наричана още претенциозно и 
народна. Затова именно бяха 
положени толкова големи усилия 
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за провеждане на парламентарни 
избори през ноември 1945 г. и през 
октомври 1946 г., с които се целеше 
да бъде заличен споменът от 
неотдавнашния нощен преврат. За 
да придаде убедителност на 
обвинението, че Никола Петков 
подготвял държавен преврат на 
прокурора бе необходимо да 
поддържа, че властта на 
Отечествения фронт била законно 
установена. 

Не по-малко неоснователно бе и 
обвинението за "ролята, която е 
трябвало да играе войската в 
борбата за събарянето на 
законната власт на Отечествения 
фронт". Най-добро доказателство 
за това бе положението, в което се 
намираха съподсъдимите на 
Никола Петков офицери и 
обвиненият като ръководител на 
военната конспирация 
"Неутрален офицер", ген. о.з. Иван 
Попов. Времето, през което те бяха 
оставени в редовете на 
българската армия след 
завършването на втората 
световна война бе кратко. Онези 
от тях пък, които се намираха на 
военна служба до арестуването 
им, заемаха такива длъжности, че 
нямаха никаква възможност да 
използуват военни подделения за 
каквито и да било против 
оправителст- вени планове. 
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Съществува обаче и друг много по-
важен момент, който отхвърля 
изцяло обвинението за замислен 
заговор чрез използуване на 
армията. 

Още през първите дни след 
преврата на 9 септември 
ръководството на българската 
компартия обърна особено 
внимание на преустройството на 
армията и военното 
министерство. Създаденият 
помощник-командирски институт 
внасяше нов дух, съответствуващ 
на партийните интереси. 
Набирането на помощник-
командирите се извършваше от 
партийните комитети и между 
проверени партийни членове. В 
щаба на войската бяха назначени 
на най-отговорни постове с 
прикачени им най-висши чинове 
приобщилите се към компартията 
офицери. Военният 



министър не се ползуваше с доверието на партийното ръ-
ководство и съветското командване и бе поставен в по-
ложението на пленник. Освен това завръщащите се в страната 
политически емигранти, офицери от съветската армия, се 
назначаваха на отговорни длъжности. Когато се оформи 
Обединената опозиция в българската армия съществуваше вече 
съвършено нова обстановка, която правеше невъзможно 
използуването й за сваляне на правителството. Не трябва да се 
забравя и наличието на главния фактор. Все още в страната 
пребиваваше многохилядна съветска армия като окупационна 
сила, която имаше предназначението да предвардва 
поддържаната от нея власт от изненади. 

Наивно е да се мисли, че тази обстановка не бе позната на 
Никола Петков. Затова остава необосновано твърдението на 
прокурора Петрински, че Петков подбудил съ- подсъдимите си 
полковници Марко Иванов и Борис Гергов да формират 
нелегална заговорническа организация. Същият характер има и 
обвинението, че срещите му с обявения за един от главните 
заговорници, ген. о.з. Иван Попов, имали елемент на 
извършителство, което според пояснението на прокурора, било 
по-тежко наказуемо от подбудител ството. 

Обвиненията се разширяваха, когато с позоваване на статии 
за положението в армията, печатани в опозиционния в. 
"Народно земеделско знаме" се твърдеше, че с тях се целяло да 
се намали боеспособността на армията и да се улесни една 
чужда намеса. Прокурорът освен това заяви: "Почти във всички 
статии е изтъкнато, че отечественофронтовската власт и по-
специално представителите на Работническата партия 
(комунисти) си поставили за цел да опартизанят и обсебят 
войската за себе си". И той възкликна: "Това не отговаря на 
истината!". Тези думи бяха произнесени в момент, в който бе 
сторено вече всичко щото българската армия да бъде поставена 
напълно под партиен контрол. Като че ли прокурорът 
Петрински не знаеше, когато произнасяше тези думи, че вече 
няма случай, при който кандидат за военно училище, военна 
школа или курсове да бъде приет без да е представен с 
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характеристика от местните партийни комитети и окончателно 
да е одобрен от специална комисия, назначена от Централния 
комитет. Също така не ,бе тайна, че никой български гражданин 
не можеше да получи офицерско звание, без да е член на 
българската компартия или на някое от нейните подделения. 

При наличието на такива противоречия и несъобразности в 
речта на прокурора Петко Петрински, той настоя за наказание 
на изправения на подсъдимата скамейка Никола Петков, като 
се обърна към съда с искане за осъдителна присъда. За да 
укрепи увереността в преднамереното решение той заяви, че 
"никой не би могъл да хвърли във везните на правосъдието 
нито едно смекчаващо вината обстоятелство". Като изкуствена 
демонстрация на обективност прозвуча изказаната от него ре-
зерва, която се отнасяше до обвинението в извършител- ство, 
като предостави на съда да реши дали е налице такова. Той 
завърши своята реч с апел, че щели да се намерят достатъчно 
основания, за да се наложи на Никола Петков най-тежкото 
наказание, като се провикна: "По- добре край за един, 
отколкото край на общежитието!". 
Речта на прокурора Борис Минковски. Прокурорът Петко 

Петрински не направи конкретно предложение за присъда, но 
то бе сторено в речта на втория прокурор, Борис Минковски. 
Той заяви, че съществували "обилни и достатъчно 
доказателства и обстоятелства", които отекчавали крайно 
вината на Никола Петков и затова поиска да му бъде 
присъдено най-тежкото наказание — смърт. Вторият прокурор 
Борис Минковски се постара да допълни своя колега Петко 
Петрински, но и неговата реч бе построена на същата фалшива 
основа. И според него, за вдъхновителя и организатора на 
"тъмните фашистки заговори", терористически действия, 
смутове, убий- 



ства и шпионаж можело да се иска 
само най-тежкото наказание. 
Партийният орган в. 
"Работническо дело" представи 
речта му под заглавието: "Никола 
Петков не заслужава никакво 
снизхождение". 

Прокурорът Борис Минковски 
поддържаше, че Никола Петков се 
отцепил от Отечествения фронт 
под влияние на активизиращите 
се международни реакционни си-
ли. Подкрепа на това си твърдение 
търсеше в показанията на 
прокурорските свидетели 
министър Стефан Тончев, 
миналият през изпитанията на 
следствията Гочо Стефанов и на 
подсъдимия Димитър Ц. Иванов. 
Позовавайки се на речите му във 
Великото Народно събрание и на 
някои статии, печатани в 
редактирания от него в. "Народно 
земеделско знаме" той обвини 
Никола Петков, че давал 
"съзнателно лъжливи и изопачени 
преценки за вътрешното и 
международното положение на 
страната". Прокурорът не се 
съобразяваше, че посочените от 
него речи и статии бяха проява на 
открита публична и парламентар-
на дейност, протекла през 1945̶1946 
и началото на 1947 г. и в тях нямаше 
нищо инкриминирано. Те обаче се 
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сочеха в потвърждение на 
казаното от прокурора, че 
разкривали противоречията в 
позицията на Никола Петков, 
което уж позволило да бъдел 
"демаскиран политически, 
разобличен морално". Такава бе 
словесната маневра, за да се 
покаже, че подсъдимият 
изоставил позициите на 
легалната борба и възприел курс 
на активна съпротива срещу 
властта, като в същото време 
давал указания и директиви на 
най-близките си сътрудници да 
саботират правителствените 
мероприятия. Саботажите се 
изразили в неизпълнение на 
нарядите и реквизициите и в 
терористически действия, с цел 
да бъдат предизвикани безредици 
и смутове, които да отслабят 
властта и да предизвикат чужда 
намеса, за да се улесни един въ-
оръжен преврат. 

Прокурорът Борис Минковски 
отиде и по-нататък като посочи 
конкретни данни, доказващи уж 
наличието на нелегална дейност. 
Той заяви: "При направените 
разследвания по разкритите още 
от 1945 г. насам конспиративни 
организации, терористически 
банди, от извършените 
терористически и саботажни 
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действия, метежи и други 
престъпления, насочени срещу 
установената власт, се събраха 
положителни и безспорни 
доказателства, от които се 
установява, че Никола Петков е 
съчетавал легалната 
политическа борба с нелегалната 
конспиративна работа". И той 
приведе примери на нелегална 
дейност, която, ако не била 
инспирирана от Никола Петков и 
най- близки негови поддържници, 
винаги се оказвала свързана с 
него. В старанието си да го 
представи за главен виновник и 
подбудител, прокурорът се 
стремеше да внуши, че всички 
посочени нелегални групи и 
извършени саботажни действия, 
станали през лятото и есента на 
1945 г. са свързани със създаването 
на Обединената опозиция. Както 
често се случва и при най-добре 
обмислените фалшификации, малък 
негов пропуск разруши обаче 
изкуствената постройка. 
Примерите за разкритите уж 
конспирации говореха на 
осведомените за активната дей-
ност, провеждана от органите на 
Държавна сигурност да създаде 
нелегални организации от 
привърженици на опозицията със 
съдействието на свои секретни 

140 



141 

сътрудници. След това те биваха 
"разкривани", въвлечените в тях 
арестузани и подложени на 
следствие и чрез показанията им 
се създаваше обвинителен 
материал срещу Никола Петков. 
Такъв характер имаха обявените 
за въстановени на нелегална 
основа организации на ВМРО и на 
Съюза на българските национални 
легиони, както и нашумялата 
въоржена група, наречена "Отряд 
Г.М. Димитров". 

На прокурора Борис Минковски 
бяха добре известни съдебните 
процеси срещу участниците в 
тези нелегални групи. За 
извършеното уж от тях се 
предаваше и кратка информация в 
печата. Показанията на голяма 
част от подсъдимите, както и 
разпита им в съда му бяха познати. 
Въпреки това, той се позова на 
тях. Първият негов 



пример бе със съдебния процес 
срещу ВМРО, за която организация 
каза: "През декември 1945 г. някои от 
членовете на Централния комитет 
на ВМРО ̶ Иван Михайлов, начело с 
Владо Куртев и Жоро Настев, както 
и някои от по-активните 
македонски деятели напуснаха 
дълбоките си скривалища и 
решиха да въстановят организа-
цията, да съберат силите й, да 
реорганизират кадрите й и да 
отпочнат терористическа и 
саботажна дейност за сваляне на 
властта. Бяха организирани 
бойни групи в София, Горна Джумая, 
Свети Врач и пр.„". На съдебния 
процес обаче повечето от 
обвиняемите не се признаха за 
виновни и разказваха с какви 
средства на мъчения били 
принудени да приемат 
приписаните им деяния. За 
прокурора този факт нямаше 
значение. За него не бе от 
значение и искането на 
подсъдимите да бъде изправен 
заедно с тях на подсъдимата 
скамейка и съден представеният 
за техен ръководител Владо 
Куртев, който се сочеше за 
организатор на конспиративната 
ВМРО. Така те разкриха, че той е 
действувал като сътрудник на ор-
ганите на Държавна сигурност, 
като е водил преднамерено 
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разговори с бивши поддържници 
на ВМРО и някои дейци на 
политическата опозиция и това 
бе представено за 
възстановяване на 
организацията. Целият шум около 
македонската конспиративна 
организация, съдебният процес 
срещу която премина през август 
1946 г., бе едно провокационно дело 
на Държавна сигурност. Чрез под-
ставени лица, недоволни от 
режима граждани се въвличаха в 
разговори против властта и в 
някои действия и се обявяваха за 
конспиратори. Прокурорските 
свидетели Лев Главинчев и Перо 
Шанданов, бивши ръководни дейци 
от крилото на протогеровистите 
в македонското движение, 
приобщили се отдавна към 
българската компартия, 
свидетелствуваха срещу 
подсъдимите, като с това 
разчистваха стари сметки на 
съперничество. За да се придаде 
по-голяма тяжест на процеса и се 
подчертае правдо- подобие на 
обвиненията, бяха произнесени и 
две смъртни присъди. 

Такъв бе първият от примерите 
на прокурора Минков- ски. Още по-
неудачен бе вторият му пример, на 
който се позова, за да доказва, че 
пак през есента на 1945 г. въз-
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становили своята фашистка 
организация и легионегате. И те, 
подобно на бившите дейци на ВМРО, 
уж събирали своите кадри, 
организирали бойни групи, 
въоръжавали ги, разпределяли 
страната на райони за действия и 
се готвели чрез терористически 
актове и въоръжена борба да 
съборят властта. В съдебния 
процес срещу тъй наречената 
фашистка легионерска 
организация, обявен през юли 1946 
г., бяха привлечени като 
подсъдими 16 души. За главните 
обвиняеми се посочваше, че 
установили връзки с 
представители на политическата 
опозиция и лично с лидера на 
Социалдемократическата партия 
Кръстю Пастухов. Прокурорът 
Минковски твърдеше, че те 
установили и поддържали връзки 
и с водача на македонските теро-
ристи Владо Куртев чрез главния 
си организатор Петър Петров. За 
ръководните партийни среди 
тогава не бе тайна, че 
легионерски конспиративни 
организации "се създаваха" под 
ръководството на 
разузнавателните органи за 
провокационни цели. Тяхната 
дейност бе повод за конфликт 
между двете разузнавателни 
ведомства: едното, към военното 
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министерство, ръководено от ген. 
Петър Вракчев; другото, към 
Държавна сигурност, в мини-
стерството на вътрешните 
работи, ръководено от Георги 
Ганев. На следствените органи в 
Държавна сигурност бе известно 
кой е Петър Петров, защото през 
време на следствието му той бе 
използуван за нагласяване на 
клеветнически обвинения срещу 
нежелателни лица. Например, 
неговите фалшиви показания 
срещу игумена на Рилския 
манастир Калистрат 
предизвикаха спорове дори и 
сред ръководните служители на 
Държавна сигурност. На Петров бе 
дадена привидно смъртна присъда 
и той бе използуван по време на 
пребиваването му в различни 
затвори да доносничи срещу 
затворници, поставени под 
специал- 



но наблюдение. Ето какво 
представляваха "фашистките 
легионерски конспирации", уж 
разкрити през 1946 г. 

С подобни неудачни примери 
прокурорът Минковски доказваше, 
че Никола Петков съчетавал 
"легалната политическа борба с 
нелегалната конспиративна 
борба". Още по-голямо внимание той 
отдели на един друг факт. Според 
него, през лятото на 1945 г. в 
Кюстендил и околията била 
създадена терористическата 
банда, наречена "Отред Г.М. 
Димитров". Тя действувала в близко 
сътрудничество и съучастие с 
политически привърженици на 
Никола Петков. Партийният печат 
описа на времето с подробности 
извършеното от нея и специално 
нападението на младежкия лагер в 
Осогово и в село Граница, 
Кюстендилско. Партийното 
ръководство твърдеше, че тя била 
създадена под влиянието на 
политическата опозиция и с 
участието на нейни 
представители. Днес е трудно да се 
разкрие до каква степен 
създаването на тази нелегална 
група бе резултат от стихийното 
недоволство на населението от 
този край, породено от теро-
ристичния режим, упражняван от 
органите на властта, и какъв бе 
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размерът от намесата на 
разузнавателните органи, целяща 
да провокира създаването на 
такива групи. Не случайно тя 
възникна в такъв край, където 
влиянието на опозицията бе 
значително, а властта ̶ изолирана 
от населението. Ръководството на 
българската компартия бе 
заинтересовано да се справи с 
всички средства с това 
неблагополучно за него 
положение. Не случайно и сам 
Никола Петков излезе в 
опозиционния печат с 
разобличаване на опита да бъдат 
приписани въоръжените действия 
на групата като дело на 
опозицията. Тогавашната негова 
смелост бе порицана в прокурор-
ската реч, а лично той обвинен, че 
искал "да дава фалшива насока на 
следствието", за да отклони внима-
нието на обществото и властите от 
истинските виновници. 

Такъв характер имаха всички 
други примери, приведени от 
прокурора Минковски. Не мога да не 
се спра обаче на онова, което 
разказа за дейността на 
опозиционните дейци от Сливенска 
и Карнобатска околии. Той се 
позова на показанията, дадени 
пред съда от прокурорския 
свидетел Гочо Стефанов, който 
твърдеше, че през 1946 г. уж получил 
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нареждане да подготви младежи, на-
миращи се под влияние на 
опозицията, за въоръжена борба 
против властта. Двете околии били 
обявени за оперативна зона, 
където щяло да се работи 
съвместно с офицерите от 
Сливенския гарнизон. Примерът, 
който даде с арестуването и 
осъждането на бившия опозиционен 
народен представител Рангел 
Даскалов, трябваше да внуши, че 
опозиционерите от тези две околии 
се готвели за въоръжена борба още 
през 1945 г. Тук пролича поредното 
противоречие в прокурорската 
реч. Според прокурора, 
директивата уж била дадена през 
лятото на 1946 г., а се оказва, че 
изпълнението й започнало през 1945 
г. Поради партийното положение, 
което имах в този край по онова 
време, мога да разкажа колко 
неверно бе казаното от прокурора. 
Той заяви: "...сливенските 
опозиционни водачи и съмишленици 
на Никола Петков ̶ Янко Икономов, 
Георги Топалов, Димитър Тодоров и 
други, отпочнали агитация между 
селяните... като ги, подстрекавали... 
да не изпълняват възложените им 
наряди". Посочи се още, че Янко 
Икономов "отпочнал ор-
ганизирането на бойни групи по 
селата от по 10 души, които да се 
въоръжават и да бъдат готови да 
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вземат властта". Всичко това бе 
съчинено в кабинета на сливенския 
началник на Държавна сигурност по 
план, одобрен от София. Негови 
сътрудници срещаха членове на 
опозиционния Земеделски съюз и 
повеждаха тенденциозни 
разговори. Отразени в докладите 
им, от тях се нагласяваше версията 
за съществуване на нелегална 
мрежа в околията. Що се отнася до 
обвиняемия Янко Икономов, той бе 
местен адвокат и стар привърженик 
на Земеделския съюз. Приписаната 
му дейност като организатор 



на бойни групи бе съчинена в 
продиктуваните му показания по 
време на следствието, на което бе 
подложен. Като повод за неговото 
арестуване, както и това на 
Рангел Даскалов, послужиха 
разискванията, станали в 
събранието на местната 
опозиционна дружба. Секретни 
сътрудници на Държавна 
сигурност бяха инструктирани да 
се изкажат, че комунистите били 
въоръжени и си служели с насилие 
и трябвало да им се окаже 
съпротива. Между посочените 
като сливенски "опозиционни 
водачи и съмишленици на Никола 
Петков" само един от тях можеше 
действително да се причисли 
като такъв. Случаите пък в някои 
от посочените села се дължаха на 
стихийно изразеното 
недоволство на селяните от 
насилственото отнемане на 
земите им за включване в 
кооперативни блокове. 

С приведените примери и 
тълкуването на вината на 
подсъдимите прокурорът Борис 
Минковски целеше да подчертае, 
че съществували "обилни и 
достатъчни доказателства и 
обстоятелства", които 
отекчавали крайно вината на 
Никола Петков. И той завърши 
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своята реч с думите: "Затова, 
господа съдии, ходатайствувам и 
искам на Никола Петков да 
наложите... най-тежкото наказание 
̶ смърт!" Така той се 
солидаризира със своя колега, 
прокурорът Петрински, като 
конкретизира неговото искане за 
най-тежко наказание. Фарсът на 
съдебната разправа с Никола 
Петков обаче не завърши с речите 
на двамата прокурори. 
Предстоеше да се изслушат 
становищата и възраженията на 
защитниците, което 
представляваше друг момент от 
обмисления сценарен план. 

7. Защитата на 
подсъдимите 

На съдебния процес срещу 
Никола Петков бе демонстрирано 
някакво съблюдаване на 
съдебната процедура с 
предоставяне трибуна на 
защитниците на подсъдимите. 
Това бе обаче само привидно. 
Съставът на адвокатите, които се 
явиха в ролята на защитници, 
както и изразените от тях 
становища бяха различни и 
противоположни и то не поради 
някаква самостоятелна преценка 
върху обвинителния материал от 
тяхна страна. Ръката, която бе 
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посочила направлението на 
съдебния процес и в този случай 
изигра ролята на режисьорска 
палка. Защитните речи бяха 
произнесени в такъв ред, че най-
напред говориха защитниците на 
Никола Петков, а след тях се по-
явиха другите, които излязоха в 
ролята на помощници на съда. 

Не бе трудно да се разбере, че 
определените адвокати за 
защитници на съподсъдимите на 
Никола Петков бяха подбрани 
предимно между членовете на 
българската компартия. 
Доколкото пък техните подопечни 
бяха достатъчно добре 
обработени и подготвени още на 
следствието, задачата им бе 
определена. Основната линия в 
тяхната защита се състоеше в 
това, да я съгласуват с 
обвинението. Те го сториха със 
старание и според профе-
сионалната си подготовка, с 
политическа заостреност или 
лична заинтересованост. 
Признанията и демонстрираното 
разкаяние на четиримата 
подсъдими, полк. Марко Иванов, 
полк. Борис Гергов, майор Атанас х. 
Атанасов и Димитър Ц. Иванов, за 
които и те съдействуваха, 
улесняваха тяхната задача. 
Съвършено друга категория 
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представляваха защитниците на 
Никола Петков. И петимата 
адвокати, Никола Бронзов, Йордан 
Ковачев, Петър Братков, Димитър 
Илиев и Петко Търпанов, бяха 
видни дейци на политическата 
опозиция от трите съставящи я 
групировки, земеделци, 
социалисти и независими и бяха 
нейни представители като 
депутати във Великото Народно 
събрание. Те се явиха в съда като 
негови пълномощници и в 
желанието си да изпълнят един об-
ществен и политически дълг. 
Тяхната задача не бе лека. 
Обвиненията срещу Никола Петков 
се поддържаха с авторитета на 
държавната власт, доказваха се 
от признанията на съподсъдимите 
му и се подсилваха от показа- 



нията на голям брой прокурорски свидетели. Защитниците 
му пък се опираха само на последователната линия, 
поддържана от Никола Петков, който при проведения му 
разпит и по време на показанията, давани от мнозина 
свидетели, отхвърляше с една неподправена категоричност 
обвиненията. От защитниците му обаче се изискваше да 
използуват средствата на логиката, за да разкрият 
противоречието на обвинението и неоснователността на 
свидетелските показания. Същевременно те трябваше да 
оборват и това, което бе представено като доказателства. 
Трябва да се каже, че в основни линии, те се справиха с 
задачата, приели я доброволно върху себе си със съзнанието 
за риска, пред който се изправяха. 
Защитнициобвинители. Към какво се свеждаше по-

зицията на защитниците, ако могат така да се нарекат 
адвокатите на съподсъдимите на Никола Петков, които 
направиха разкайващи самопризнания и с тях доказваха и 
неговата вина? 

Всички те приемаха обвиненията за подготовка на военен 
преврат без каквото и да е колебание или отклонение от 
линията на обвинението. Същевременно се позоваваха на 
признанията на своите подзащитни, които определяха като 
"чистосърдечни" и "искрени". В тях сочеха проявило се 
разкаяние. Поради това отхвърляха твърденията на Никола 
Петков, че давали неверни показания, както и 
противоречията и несъстоятелността им, разкрити от 
неговите защитници. Единодушната им молба отправена към 
съда бе, при отмерване на наказанието за всеки от тези 
подсъдими да се признаят крайно смекчаващи вината 
обстоятелства. Никой не пропусна да изтъкне, че неговият 
подзащитен извършил обявената за инкриминирана дейност 
под влияние на опозиционната агитация или под прякото 
въздействие на Никола Петков. Така например, защитникът 
на представения за главен организатор на "Военния съюз", 
подсъдимият полк. Марко Иванов, адвокатът Тумпаров каза: 
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"Марко Иванов е жертва на погрешно виждане на нещата, на 
погрешна преценка на фактите, резултат на неговия 
експанзивен характер, на възпитанието му като военен и на 
пагубното въздействие, което е оказала върху него 
агитацията на опозицията". Защитникът на другия подсъдим, 
адвокатът д-р Сава п. Аврамов пък твърдеше, че показанията 
на неговия подзащитен Борис Гергов били "тенденциозно и 
изопачено цитирани", като се търсели "някакви неточности, 
за да се омаловажи силата на тия показания, изобличаващи 
Никола Петков". Защитникът на подсъдимия майор Атанас 
х. Атанасов, адвокатът Стефан Величков, помоли съда при 
произнасяне на присъдата да се ръководи "единствено от 
степента на вината и извършеното престъпно деяние". 
Причината за въвличането на своя подзащитен в 
приписаните му деяния и той търсеше във въздействието, 
упражнено от опозиционната дейност на Никола Петков и 
влиянието на редактирания от него в. "Народно земеделско 
знаме". Още по-категоричен бе адвокатът Арсени Георгиев, 
тъст на подсъдимия Димитър Ц. Иванов и негов защитник. 
Приемайки, че от него били предадени нарежданията за 
палежи и терористи- чески действия в Свищовска околия, 
той посочи за първоизточник на такова подбудителство 
инструкциите на Никола Петков, които Димитър Ц, Иванов 
изпълнявал като дисциплиниран функционер на Българския 
земеделски народен съюз. Този защитник убеждаваше, че 
Никола Петков можал да убеди своя съмишленик да 
пристъпи към посочената дейност след редица срещи и 
разговори. 
Позицията на тези защитници бе съгласувана с обви-

ненията, които се поддържаха срещу техните подзащит- ни. 
Те приемаха за доказана вината им и се позоваваха на 
признанията, които бяха направили, наричайки ги "искрени" 
и "чистосърдечни", молеха съда за снизхож- дение и 
справедливи присъди. В защитата си те обособяваха съподсъ 
димите на Никола Петков в група от раз- 



каяли се участници в замисления военен преврат и ги противопоставяха на него. В 
старанието си да докажат смекчаващи вината обстоятелства, с еднаква настойчивост 
подчертаваха зловредното влияние на Никола Петков върху тях. Тази позиция бе 
противоположна на доводите на неговите защитници. Отстояването й обаче не 
прибави по-състоятелни и нови доводи. 

Защитниците на Никола Петков. Трудно бе да се прикрие и играта със 
смяната на реда при извикването на защитниците да произнесат своите речи. От 
страна на организаторите на съдебния процес тя бе добре обмислена и 
представляваше важен ход. Това се почувствува вече при произнасяне защитната 
реч от адвоката Никола Бронзов. Още в началото той постави риторичен въпрос, 
отговорът на който се криеше в протеклото вече съдебно дирене: "...без да желая да 
дискутирам по тази точка с господа прокурорите, но аз питам: Какво общо може да 
има между констатациите в преамбула на техните обвинителни речи. с дейността, 
която ни се приписва?". Впечатлението от речта на Никола Бронзов трябваше да 
заличат със своите речи защитниците на разкайващите се подсъдими. 

Адвокатът Никола Бронзов построи своята защита изхождайки от същността на 
обвинението, че Никола Петков не се съди за неговата дейност на политик и общест-
веник, а за това, че е подготвял държавен преврат, като е подбудил създаването на 
една или друга нелегална организация. И той се спря на доказателствата, с които се 
потвърждаваше, както в Обвинителния акт, така и в речите на прокурорите, че това 
било сторено. Обръщайки се към съдиите по повод на репликата на един от про-
курорите, че всички други подсъдими обвинявали Никола Петков в едни и същи 
престъпления, като потвърждавали това и в негово присъствие, а само той ги 
отричал, адвокатът Бронзов запита: "Как се случи така, че тези лица едновременно 
обвиняваха не само Никола Петков, но и сами себе си в престъпление, което е 
подсъдимо, както вие добре знаете, със смъртно наказание?". Припомняйки 
показанията на подсъдимия полк. Марко Иванов, в които той се признаваше за 
главен организатор на "Военния съюз", и че веднага след 9 септември 1944 г. 
определил своето враждебно поведение към политиката на Отечествения фронт и 
замислил създаването на военна конспиративна организация, заключението му бе: 
"Нима сме ние, господа, които го подбудихме за това?". Другото признание на 
подсъдимия полк. Марко Иванов, на което се позова адвокатът бе, че след като 
обмислил своя план, той решил да се срещне с Никола Петков, за да се информира 
от него за положението в страната. Срещата станала и последният направил преглед 
на политическото положение. Въз основа на тези показания Бронзов отхвърли 
обвинението, че Никола Петков извършил престъплението, което му се приписваше 
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и за което бе подсъдим. Същата несъстоятелност бе разкрита и при позоваване на 
показанията, дадени от ген. Иван Попов като ръководител на другата военна 
конспиративна организация "Неутрален офицер". Привеждането им като факт за 
подбудителство се разкриваше също като неоснователно, както и показанията на 
полк. Марко Иванов. Ген. Иван Попов бе изправен на съд и осъден вече като ръко-
водител на посочената организация, която създал обаче преди да има среща с 
Никола Петков. Такова бе противоречието, което съществуваше в самия 
обвинителен материал. Със същата логическа убедителност бяха посочени 
несъответствията в показанията, дадени и пред съда на такива прокурорски 
свидетели, каквито бяха Петър Коев и Невена Розева. 
В своята реч другият защитник на Никола Петков, адвокатът Димитър Илиев, 

разгледа втория съществен въпрос на обвинението, а именно, съществувала ли е 
конспирация и участвувал ли е в нея Никола Петков? Той се обърна към съдиите, 
като запита, имайки предвид са- 



мопризнанията  на  някои  от  съподсъдимите:  ʺЗащо  тези 
хора,  за които е  сигурно установено,  че  са организирали 
конспирация,  вмесват  в  своите  показания  и  при  своите 
обяснения  името  на  Никола  Петков?ʺ.  От  неговото 
предшествуващо  изложение  обаче  ставаше  ясно,  че  сам 
поставяше  под  съмнение  признанията  на  подсъдимите 
офицери  по  този  въпрос.  Според  направения  от  него 
анализ  на  показанията  им,  цялата  конспирация,  така 
както  бе  представена,  е  нещо,  което  не  прилича  на 
конспирация,  а  нещо  случайно,  за  което  се  говорило  от 
1945 до 1947 г., т.е. в продължение на повече от година, а 
нищо не  е извършено  за нейното осъществяване.  Той бе 
прав,  когато питаше,  как може Никола Петков  да  се  от‐
несе с доверие към казаното от подсъдимия полк. Марко 
Иванов.  Нали  последният  посочваше  като  шеф  на  съз‐
дадената  нелегална  организация  ʺВоенен  съюзʺ  ген.  Ки‐
рил Станчев. Точно това бе един от най‐слабите моменти 
в  неговите  признания,  които  нямаха  никаква  доказател‐
ствена  сила.  Както  на  състава  на  съда,  а  още  повече  на 
ония, които бяха превърнали съдиите в главни фигуранти 
на  разиграващите  се  съдебни  сцени,  бяха  много  добре 
известни  връзките  на Никола  Петков  с  ген.  Станчев.  По 
такъв  важен  въпрос,  какъвто  бе  недоволството  сред  зна‐
чителна част от офицерския състав на армията той може‐
ше да се обърне за информация и оценка лично към него. 
Изхождайки  от  такава  съпоставка,  защитникът  Илиев 
направи своето заключение. Според него, показанията на 
подсъдимите  офицери  будеха  съмнение  преди  всичко  с 
твърденията,  че  съществувала  една  добре  организирана 
конспирация, когато и според собствените им признания 
показаната й дейност я прави неправдоподобна. Поради 
това той ги отрече и заяви, че нямат никаква стойност за 
обвинението.  Така  стигна  до  заключението,  че 
признанията  на  подсъдимите  офицери  за  тяхната  ини‐
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циатива да формират ʺВоенния съюзʺ са оспорими. С то‐
ва отново се оборваше обвинението, издигнато срещу 
Никола  Петков,  че  той  ги  е  подбудил  да  създават  неле‐
гална организация. 
След  едно  припомняне  на  истината,  че  4‐тото 

министерско  постановление  от  декември  1944  г., 
представено  в  показанията  на  някои  прокурорски 
свидетели,  като подбудено от Никола Петков,  не бе дело 
на  БЗНС и  на  неговите министри,  защитникът Илиев  се 
спря  на  показанията  на  посъдимия Димитър Ц. Иванов. 
Като  разкри  наличието  на  противоречия  и  в  тях,  той 
принуди  един  от  прокурорите  да  се  намеси.  Това 
предизвика  ново  цитиране,  за  да  се  посочи  по‐точно 
противоречието.  Никола  Петков  се  обвиняваше,  че  дал 
инструкция  на  Димитър  Ц.  Иванов  за  терористически 
актове.  Според  показанията  на  последния,  той  получил 
тези  инструкции  на  23  април,  а  посочваният  пожар  бе 
станал  на  18  април.  Защитникът  настояваше  тези 
показания да не се вземат под внимание при определяне 
на  присъдата.  Неговото  искане  бе  да  се  изходи  от 
сигурните  и  неоспорими  факти,  които  задължават 
подсъдимият да бъде оправдан. 
Такава  бе  позицията  на  защитниците  на Никола Пет‐

ков.  За  разлика  от  становищата,  изразени  в  речите  на 
адвокатите на неговите съподсъдими, те се стараеха да се 
обосноват, правеха  анализ на формулираните обвинения 
и разкриваха несъстоятелността и противоречията в при‐
знанията на съподсъдимите и на прокурорските свидете‐
ли. Така бяха подчертани още по‐ясно двете линии в  съ‐
дебния процес: необоснованата нагласа на обвинението и 
категоричното  заявление  за невинността на набелязаната 
жертва. Тези две лижи бяха изведени до своя завършек в 
последната дума на подсъдимите. 

8. Последната дума на подсъдимите 
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Тя последва  защитните  речи  на  адвокатите и  заемаше 
особено място в  сценарния план  за  съдебната разправа  с 
главния подсъдим. В началото на съдебния процес, при 



разпита на подсъдимите, бе следван един строг ред. В този 
последен акт на демонстрираното съдебно дирене се спази 
същият принцип. На Никола Петков бе дадена възможност 
да произнесе последната си дума, след като това бяха 
сторили преди него всичките му съподсъдими. Очаквайки, 
че той ще продължи да отрича отправените му обвинения, 
организаторите на процеса се страхуваха от въздействие 
върху поведението на другите подсъдими, колкото и да бяха 
подготвени. И те обаче бяха призовани за последна дума не 
по реда, по който стана разпитването им. Пред подбраната 
публика, която присъст- вуваше в съдебната зала, съдът 
разигра една сцена, целяща да заличи пропуските и 
създадените конфузни положения при разпита на 
подсъдимите и свидетелите и противоречията в 
обвинителните речи на двамата прокурори. 
Пръв от обвиняемите бе извикан подсъдимият полк. 

Марко Иванов. Казаното от него в последната му дума се 
свеждаше до следното: "Ще бъда искрен от моя страна, ако 
ви заявявам, че съм надрастнал истината за самосъхранение 
и желая най-тежкото наказание". Трудно можеше да се 
приеме, че такова негово желание е психологически 
обяснимо. То можеше да се приеме само като се има 
предвид общият ход на съдебния процес и перипетиите, през 
които бе преминал лично той по време на предварителното 
следствие. Внушената нагласа в поведението му се прояви в 
декларацията, която направи, като заяви: "Аз не мога да не 
дам израз на един другарски дълг и да ви заявя, че 
действително се чувствувам най-големия виновник за 
увличането на моите другари офицери, като съподсъдими 
тук, така и на останалите за замесването им в конспирацията 
"Военен съюз" и довеждането им на подсъдимата скамейка". 
И той предостави на "почитаемия съд", както се изрази, 
"като вземе предвид намеренията", които е имал, 
"причините", които са го подбудили за "токущо направената 
декларация" да определи наказанието му. Според замисъла 
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на съдебната режисура в заключението на последната му 
дума трябваше да прозвучи разкаяние и жертвоготовност. 
Марко Иванов завърши като каза: "Предвид на това, казвам, 
че съм готов да понаса и най-тежкото наказание между тях, 
моля почитаемия съд да облекчи присъдата на другарите ми 
офицери, съподсъдими по тоя процес". Така той не само 
потвърди вината си и показа разкаяние, но помоли 
снизхождение за другарите си по съдба и пожела най-
тежкото наказание за себе си. По този начин, българският 
партиен съд представяше истинско зрелище за богове, на 
което биха завидели и древните трагици. 
Ако подсъдимият полк. Марко Иванов се представи за 

главен виновник пред другарите си и търсеше оправдание 
пред тях с изявената готовност за саможертва, в друг план 
изрече последната си дума другият подсъдим, 
опозиционният земеделски деец, Димитър Ц. Иванов. Явно 
бе че режисьорите бяха задължени да поработят по- добре и 
с казаното в последната дума на този подсъдим се бяха 
постарали да приключат съдебния процес в по- 
благоприятна светлина за обвинението. Признавайки също 
своята вина, той заяви: "...деяние, което е изложено в 
показанията, които съм казал и пред вас със своето 
заключение и аз не мога вече да го отричам, защото то е 
факт". Димитър Ц. Иванов обаче бе задължен да подходи по 
съвършено друг начин в сравнение с полк. Марко Иванов, 
към очакваното наказание. Като политически деец, от него 
чухме да говори, че той имал вече наложено наказание за 
своето деяние и се поясни: "Има общество, което ме е 
осъдило, особено след като дадох моите показания пред 
почитаемия съд. Това общество стовари върху мен своята 
тежка присъда, която за мен е по- силна и по-тежка от всяка 
друга присъда". И този подсъдим потвърди в последната си 
дума своята вина, показа разкаяние и разкри обществената 
вреда от опозиционната си дейност, която е развивал и която 
уж го е 



довела на подсъдимата скамейка. Такъв бе и замисълът с 
неговото изправяне на съд. Като сътрудник на Никола 
Петков бе необходимо с приписаните му инкриминирани 
действия да се свърже с нелегалната организация на под-
съдимите офицери и да се докаже наличието на широко 
замислен заговор за сваляне на правителството. 

Останалите двама подсъдими, полк. Борис Гергов и майор 
Атанас х. Атанасов декларираха, че направили своите 
показания напълно искрено. И двамата молеха съда за 
справедлива присъда. В техните молби обаче прозираше 
тенденциозно подчертана разлика. Първият молеше чрез 
справедлива присъда да му се дадяло възможност в скоро 
време да излезе на свобода, "за да води една много трудна 
борба" да спечели наново едно честно място, както се 
изрази, "сред ония широки народни маси, където... загубили 
доверие веднъж, трудно наново се получава". Вторият пък 
добави с театрален жест: "И аз, господа, съдии, ви заявявам 
честно и откровено: Готов съм да понеса и най-тежкото 
наказание, ако само за момент във вашето съзнание премине 
проблясък на съмнение по отношение на моите показания?". 
Той завърши последната си дума, като каза, че със 
спокойствие очаква "справедливото решение на българското 
народно правосъдие". С последната си дума те не прибавиха 
нещо пово към казаното от предидущите двама подсъдими. 
В нея изразиха само в еднакъв тон на единодушие признание 
на предявените им обвинения. Като молеха пък за 
справедлива присъда, показваха разкаяние и декларираха 
готовност да понесат наложените им наказания. И 
четиримата подсъдими не допуснаха и най-малкия жест на 
противопоставяне, ако не против необоснованите обвинения, 
то поне на някои пресилени изрази. При това, речите на 
двамата прокурори им даваха такъв повод. В същия стил се 
прояви и защитата на адвокатите им, която се покриваше 
напълно с обвинението. Пълното съвпадение на изразеното в 
последната им дума не можеше да се приеме за нормално. То 
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разкриваше само преследваната цел да се противопоставят 
всички подсъдими на главния подсъдим. Тази цел се 
диктуваше от поведението на Никола Петков, който още от 
самото начало на съдебния процес отхвърли политическата 
характеристика, която му се правеше, а също и обстоятелст-
вената част на Обвинителния акт. По такъв начин налице бе 
един рязък контраст между всичко, потвърждавано от 
четиримата съподсъдими и главния обвиняем. Затова и 
неговата последна дума се очакваше с голям интерес. 

"Преврат не съм готвил, но съм се борил против вас...". 
Никола Петков издържа на моралния натиск, упражнен 
върху него чрез диктуваните и словоохотливо произнесени 
показания на многобройните прокурорски свидетели. 
Мнозина от тях той прекъсваше с конкретни въпроси, като 
посочваше противоречията в казаното от тях и ги поставяше 
в неудобство. С особено внимание изслуша и речита на 
своите защитници. Когато един от тях, адвокатът Димитър 
Илиев, завърши речта си, между председателя на съда и 
Никола Петков бяха разменени репликите: 
Председателят на съда: "Господин Петков, искате ли да 

кажете нещо?". 
Петков: "Когато ще имам последната дума". 
Председателят на съда: "За вашата последна дума ще ви 

бъдат дадени 5—6 минути". 
Петков: "Тя няма да продължи повече от 5—6 минути, 

защото не желая да ви отекчавам с дълги речи. Аз съм 
написал това, което имам да кажа". 
Днес, от разстоянието на времето е много трудно да се 

предаде дословно съдържанието на последната дума на 
Никола Петков. Публикуваното резюме в официалната 
преса на другия ден след произнасянето й представлява 
много кратко изложение и в него смисълът на казаното е 
напълно преиначено в духа на обвинението. В издадената 
пък книга на чужди езици, съдържаща уж протоколи 



от съдебния процес, също не е 
предаден пълният й текст. Тя 
остава скрита в секретните архиви 
и единствената надежда е, че в 
бъдеще ще стане публично 
достояние. А последната дума на 
Никола Петков е документ, който ха-
рактеризира политическите борби 
през времето, което наложи 
произнасянето й и режима, който я 
предизвика. Предавам нейното 
съдържание, спазвайки смисъла, 
вложен в нея, според личните ми 
впечатления от нея, като 
използувах и някои спомени на 
други лица. Тя се състоеше от две 
части. Никола Петков намери за 
необходимо да направи малък увод, 
в който отхвърли твърденията, че 
бил смазан под тежестта на 
обвиненията и се държал гузно 
пред съда. Едва след това прочете 
написаното предварително от него 
кратко изложение. 

Последната дума на Никола 
Петков изразяваше достойнството 
на политик, който съзнава ясно 
своята съдба като подсъдим. Той 
показа разбиране за ролята си 
като лидер на Българския 
земеделски народен съюз и на 
борбата, която' бе повел в защита на 
демократическите права и свободи 
на българския народ. Затова още в 
самото начало отхвърли същността 
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на преднамерените обвинения и 
отрече да е участвувал в каквато и 
да е конспиративна дейност против 
правителството на Отечествения 
фронт след 9 септември 1944 г. Като 
подчерта принадлежността си към 
БЗНС, той посочи неговия характер 
на демократическа организация, 
която се бори за власт чрез 
парламентарни избори и не е 
участвувала в държавни преврати. 
По същия категоричен начин 
отхвърли и обвинението, че 
напуснал правителството на Отече-
ствения фронт и се обявил в 
опозиция под влиянието на чуждата 
реакция. Неговата отставка като 
министър, както обясни, била 
продиктувана от решението на 
Постоянното присъствие на 
неговата организация. С особена 
сила прозвучаха думите му, че не се 
страхува от присъдата, която му се 
готви. Той се позова и на клеветите 
и необузданата кампания, а която 
бе наричан непрекъснато "пре-
дател" и "прислужник на реакцията", 
като заяви: "Никога не съм бил в 
служба на някаква реакция, била 
вътрешна или външна". С подчертана 
гордост припомни участта на своя 
баща като министър-председател и 
на - своя брат като народен 
представител, също наричани 
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предатели, убити в София от 
техните политически противници. 

Последната дума на Никола 
Петков не можеше да изненада 
съдиите и прокурорите. С нейната 
категоричност той не остави и 
най-малкото съмнение и в 
организаторите на съдебния 
процес, за да подхранват някаква 
смътна надежда, че е доведен до 
състояние да измени своята 
първоначална позиция да се 
защищава. Той не го стори и не 
можеше да го стори. Неговият апел 
към съдиите бе да вземат под 
внимание фактите, които са 
положително установени и да се 
ръководят изключително от исти-
ната и собствената си съвест при 
произнасяне на присъдата. Не че 
вярваше в тяхната 
самостоятелност, а защото 
манифестираше собствената си 
непричастност към приписаните 
му обвинения. От това се 
определяше позицията му на 
политически деец, поставен в 
положението на подсъдим. 
Съпоставена със становищата на 
неговите защитници, изразени в 
речите им, тя съвпадаше само в 
тяхната принципиална 
постановка. Еднакво, както той, 
така и защитниците му отрекоха, 
че била предприета от негова 
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страна подготовка за държавен 
преврат и че подбуждал 
създаването на военно-
конспиративни организации. 
Разликата се състоеше в това, че 
Никола Петков изхождаше от 
позициите на политик и 
общественик като ръководен деец 
на Българския земеделски 
народен съюз. Той бранеше 
собствената си правота и 
принципите, които бе отстоявал в 
дългогодишната си политическа 
дейност. Като такъв намери за 
необходимо да изтъкне преди 
всичко мирните и демократични 
средства, които ползува 
неговата политическа 
организация в стремежа си да 
дойде на власт. Затова и отхвърли 
показанията на про- 



курорските свидетели като неверни. По тези причини 
неговите думи: "...преврат не .съм готвил, обаче съм се 
борил срещу вас", останаха запаметени не само от съ- 
мишленице му. За разлика от него, защитниците му, из-
хождайки от формално юридически съображения, приеха, 
макар и условно, показанията на съподсъдимите му за 
верни. Те се възползуваха от самообвиненията на 
подсъдимите офицери, че замислили подготовката на военен 
преврат и изходиха от него като факт в своя разбор на 
обвинителния материал. Това, което отрекоха бе 
приписаното подбудителство и съучастие на своя подза- 
щитен в такъв план. Всеки по свой начин опроверга об-
виненията и показанията на прокурорските свидетели. Тази 
разлика обаче не бе съществена и нямаше никакво значение 
за хода на съдебния процес и не измени размера на 
замислената присъда. 
Присъствуващите на процеса двама френски журналисти, 

П. Вергне и Ж. Бернард, предават атмосферата, сред която 
бе произнесена смъртната присъда над Никола Петков и 
неговата реакция. В своята книга "Делото Петков", издадена 
през 1948 г. в Париж те пишат на стр. 191—192 следното: 

"Що се отнася до присъдата, тя трябваше да дойде след 
миг. Без съмнение, тя е вече приготвена. Тежко мълчание 
притискаше залата. Винаги е така, когато лошо 
предчувствие предшествува лошото дело. Такава атмосфера 
подхожда за съдебно престъпление, което предстои да се 
извърши. 

"Бе 16 август, когато завърши този задушаващ процес. 
Съдиите приключиха своето съвещание. В залата всички 
стават, както обвиняемите и техните защитници. Именно 
сред това трагично мълчание, сред което се извърши най-
жестокият акт, изпълняван срещу хора, председателят на 
съда прочете присъдата с тежък глас: "Никола Петков, в 
името на българския народ, Вие се осъждате на смърт чрез 
обесване!". 
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"На скамейката сред обвиняемите, само за секунда 
осъденият въстанови цялата си смелост на борец. Тялото му 
се сгърчи, сви се в себе си като пред скок, лицето му се 
изчерви от гняв. "В името на българския народ?". Ос-
таналото нямаше значение за него! Но тези думи той не 
можеше да приеме. Той можеше да приеме своето собствено 
осъждане, но не и тези думи, които осъждаха също и 
неговата страна и го оскърбяваха. И със силен глас извика: 

"Не! Не в името на българския народ! Мене ме изпращате 
на смърт по нареждане на вашите чужди господари, тези от 
Кремъл или другаде. Българският народ задушен под 
кървавата тирания, която вие маскирате като правосъдие, 
никога не ще повярва на вашите гнусотии!". 

"Това бе повече от онова, което председателят на съда и 
съдиите можеха да очакват. Това бе повече от онова, което 
българският народ и целият свят трябваше да чуят. Той 
трябваше да замълчи! Той трябваше да замълчи завинаги! 

"Председателят на съда направи знак. Милиционерите се 
нахвърлиха върху Петков и го извлякоха навън от залата". 



IV. ПРИСЪДАТА НАД НИКОЛА ПЕТКОВ 

Съдебният процес срещу Никола Петков и съподсъди- 
мите му се гледа от 5—16 август 1947 г. През последния 
ден, събота след обед, съдът произнесе своята присъда. 
Макар името на Никола Петков да бе произнесено най-на- 
пред при изброяване на подсъдимите, неговата присъда бе 
обявена последна. И петимата подсъдими бяха признати 
за виновни в приписаните им деяния, според съответни 
членове от Закона-декрет за защита на народната власт. 
Полк. Марко Иванов бе осъден да изтърпи 15 години строг 
тъмничен затвор и лишаване от права за срок от 20 
години. Полк. Борис Гергов и майор Атанас х. Атанасов да 
изтърпят по 10 години строг тъмничен затвор и лишаване 
от права за срок от 15 години. Подсъдимият Димитър 
Цветков Иванов получи сравнително малка присъда от пет 
години строг тъмничен затвор и лишаване от права за 
срок от 6 години. Никола Петков бе признат за виновен, че 
"през месеците август и септември 1945 г. в София, 
подбудил полковниците Марко Василев Иванов и Борис 
Иванов Гергов да образуват военна конспирация и с 
фашистка идеология организация "Военен съюз", която си 
поставила за цел събарянето, подравянето или 
отслабването на установената власт в държавата чрез 
въоръжена сила — преврат". Поради това над него бе 
произнесена присъда "смърт чрез обесване" и да заплата 
на държавното съкровище 500 хиляди лева глоба. 

1. Мотивите за смъртна присъда 

Въпреки категоричното отричане от страна на Никола 
Петков на каквато и да е съпричастност в предявените му 
обвинения, наличието на несъстоятелност и противо-
речивост в Обвинителния акт, както и в самопризнанията 
на другите подсъдими и в показанията на прокурорските 
свидетели, посочени в анализа на обвинителния материал, 
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направен в речите на неговите защитници, съдът го 
призна за виновен и произнесе смъртна присъда. 

Мотивите за виновност бяха изложени в седем пункта. 
Освен поддържаното обвинение, че подбудил образува-
нето на военно-фашистката организация "Военен съюз", 
съдът бе приел противоречивите твърдения на съподсъ- 
димите му и прокурорските свидетели, че Никола Петков 
подбудил чрез Димитър Цветков Иванов да бъдат 
извършени "общоопасни престъпления или терористи- 
чески актове", също "с цел да се подрови или отслаби 
установената в държавата власт". За това приписано му 
деяние се присъждаше на 15 години строг тъмничен зат-
вор, лишаване от права за 20 години и да заплати 200 хи-
ляди лева глоба. Следващото му обвинение се отнасяше до 
поместените в редактирания от него в. "Народно зе-
меделско знаме" 11 статии. Според преценката на съда, с 
тях се целяло да се "намали боевата способност и бор-
ческия дух на българската войска, или да се отклони от 
нейната задача". Поради това се присъждаше да изтърпи 
15 години строг тъмничен затвор, лишаване от права за 
срок от 20 години и да заплати 200 хиляди лева глоба. 
Четвъртата присъда му се даваше за това, че с помес-
тените 11 статии в редактирания от него вестник "във 
време на война разпространил неверни слухове и съоб-
щения от естество да подкопае авторитета на военното 
началство и да отслаби дисциплината във войската, или 
пък да внесе смут и колебания в редовете й". Според нея, 
също трябваше да изтърпи 15 години строг тъмничен 
затвор, лишанане от права в срок от 20 години и да 
заплати 200 хиляди лева глоба. По съвкупност на произ-
несените четири присъди, на Никола Петков се определя-
ше "едно общо наказание — смът чрез обесване". 



Тази присъда, обявена в 
решението на Софийския областен 
съд, бе необоснована и 
преднамерена. Тя не бе резултат 
от една свободна преценка на 
представените факти в съдебния 
процес, а представляваше 
завършек на тенденциозно 
воденото съдебно дирене с цел, на 
всяка цена да се докаже, че Никола 
Петков е виновен в най- тежкото 
престъпление ̶ подготовката на 
въоръжен преврат. 
Преднамереността в обявената 
присъда се прикриваше с опит да 
бъде показана някаква 
обективност, от която уж се 
ръководел съда при вземане на 
решение. Така например, след като 
се обявяваше общото наказание ̶ 
"смърт чрез обесване", прибавяха 
се два мотива, в които се 
определяше, че Никола Петков бил 
невиновен. На първо място съдът 
оправдаваше Никола Петков по 
обвинението, че "през месеците 
август и септември 1945 година в 
София е подбудил генерал Иван 
Константинов Попов да възглави 
военната конспиративна 
организация с фашистка 
идеология "Неутрален офицер", 
която си е поставила за цел 
събарянето на установената 
власт в държавата чрез 
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въоръжена сила ̶ преврат". С 
отхвърлянето на това обвинение 
обаче не можеше да се прикрие 
играта на съда да демонстрира 
някаква обективност. Фактически 
се преследваше друга цел: да има 
едно допълнително обвинение 
срещу Никола Петков за подбу- 
дителство и съучастничество в 
организирането на военно- 
фашистка конспирация, в случай, 
ако се получи някакъв провал при 
водене на съдебното дирене или 
от страна на някои от 
съподсъдимите му. От друга 
страна, подбуди- телството за 
създаване на заговорническата 
организация "Неутрален офицер" 
бе вече приписано на осъдения за 
това съмишленик на Никола 
Петков и един от важните 
прокурорски свидетели срещу 
него, Петър Коев. 

Съдът имаше възможност да 
борави с това обвинение според 
хода на съдебния процес: да го 
поддържа или да се откаже от него. 
В случая бе предпочетено 
второто, но с него не се 
изглаждаха противоречията в 
мотивите за определяне на 
смъртната присъда. Тя се 
обосноваваше с 
подбудителството за създаване 
на конспиративната организация 
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"Военен съюз". За неин 
ръководител се съобщаваше, че 
бил ген. Кирил Станчев и 
предстоеше да бъде съден като 
такъв през октомври същата 
година. В обемистия Обвинителен 
акт срещу Никола Петков и съпод- 
съдимите му, както и в предългите 
речи на двамата прокурори, не се 
говореше за връзките му и за 
някаква съвместна дейност с ген. 
Станчев. Подбудителството му се 
приписваше по отношение на 
обявените за негови сътрудници 
в нелегалната дейност, 
полковниците Марко Иванов и 
Борис Гергов. Ръководителят на 
организацията "Военен съюз" 
фактически бе отпаднал от 
полезрението на обвинителите. 
Въпреки това, обвиненията срещу 
Никола Петков се свързваха 
главно с тази организация. И това 
се правеше, когато вече бе обявен 
Обвинителният акт и срещу 
"Военния съюз", а ген. Станчев се 
намираше в ареста, подложен на 
следствие. Макар на пръв план да 
се изтъкваше ролята на Никола 
Петков във "Военния съюз", на 
процеса той оставаше изолиран 
от неговия ръководител. Като 
доказателство се сочеха преките 
му връзки с ръководителя на 
"Неутрален офицер", ген. Иван 
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Попов. Против логиката на 
нагласения обвинителен 
материал, именно тези му връзки 
се омаловажаваха в мотивите към 
присъдата и по тях той се 
оневиняваше. Обяснението може 
да се търси и в различното 
състояние, в което се намираха 
двамата изпаднали в немилост ге-
нерали, представени за главни 
конспиратори в подготвяния уж 
държавен преврат. Следствието 
на ген. Станчев не бе приключено и 
на него все още не можеше да му се 
възложи някаква роля в съдебния 
процес срещу Никола Петков. От 
друга страна, предстоящият 
съдебен процес срещу него 
правеше необходимо да стане 
публично достояние 
съществуването на нагласената 
от следствените органи 
конспиративна организация 
"Военен съюз". Друго бе 
положението на ген. Попов. Сломен 
в проведеното 



му следствие, той бе доведен до състояние да бъде из- 
ползуван с показания срещу Никола Петков. Такъв бе 
сценарият, разработен предварително и представен на 
състава на Софийския областен съд да го разиграе в съ-
дебната зала. Важното бе да се постигне целта като съдиите 
обявят от свое име решението, което им бе продиктувано и 
Никола Петков да бъде осъден на смърт. 
Вторият оневиняващ пункт се отнасяше до обвинението, 

че с обнародването на 11-те статии във в. "Народно земе-
делско знаме" Никола Петков "разгласил обидни кле-
ветнически или неверни твърдения". То представляваше 
само част от мотивите, по които се искаше определяне на 
третата му присъда. Оставаше в сила обаче обвинението, че 
тези статии били печатани "с цел да се намали боевата 
способност и борческият дух на българската войска". В 
случая, смисълът на тяхното съдържание се изопачаваше 
грубо. В тях се критикуваше преди всичко политиката на 
българската компартия спрямо армията и цялата 
практическа дейност на партийното ръководство да я 
подчини на тясно партийни интереси. Благодарение на тази 
политика армията се превръщаше в партийна. Естествено бе 
да се критикуват усилията тя да бъде превърната в партиен 
орган, а противопоставянето на тези усилия да бъде 
отразено в опозиционния печат. И по този пункт съдът си 
поигра на самостоятелност, защото всеки негов член знаеше 
истината. 
Мотивите за произнесената смъртна присъда на Никола 

Петков, както и за осъждането на съподсъдимите му могат 
да се разберат, когато се припомни атмосферата, сред която 
процесът бе подготвен. Партийната пропагандна машина бе 
пусната в пълен ход, за да доказва, че бил налице широко 
замислен заговор за сваляне на отечественофронтовското 
правителство чрез въоръжен преврат. В центъра на този 
заговор и като главна политическа фигура се посочваше 
Никола Петков. Затова и осъждането му на смърт бе 
предрешен въпрос. Ангажираността на ръководството на 
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българската компартия не се прикриваше. Днес е трудно да 
се документират всички решения на Политбюро за "пълното 
разобличаване на народния враг, предател и чужд агент 
Никола Петков", както го наричаше партийната пропаганда. 
Също така не могат да се посочат всички нареждания, 
предавани по линия на партийните организации в цялата 
страна със същата цел. Още по-малко това може да се 
направи за поверителните заповеди до службите на 
Държавна сигурност за репресивните мерки, които се 
предприемаха срещу тъй наречените николапетковисти и 
натрупването на нагласен обвинителен материал уж за 
подривна и проти- водържавна дейност на опозиционните 
организации на Земеделския съюз и 
Социалдемократическата партия. С предприетия тотален 
натиск се създаваше атмосфера, която обхващаше всеки 
български гражданин. 
Допълнителни обяснения за смъртната присъда. Обя-

вените присъди будеха някои въпроси на недоумение. Най-
главният между тях бе следният: Защо към всички други 
подсъдими, бе показано толкова значително сниз- хождение, 
а само Никола Петков трябваше да сподели най-тежката 
участ? Правеше впечатление, че при толкова тежки 
обвинения срещу полк. Марко Иванов, и в известна степен и 
срещу Димитър Ц. Иванов, твърде голяма бе разликата в 
размера на присъдите им от смъртната присъда на Никола 
Петков. Обявените за ръководители на така наречените 
военно-фашистки конспиративни организации "Военен 
съюз" и "Неутрален офицер", генералите Кирил Станчев и 
Иван Попов също не споделиха неговата съдба. Обяснението 
е, че всички те бяха използувани като средство, за да се 
придаде някаква законосъобразна форма на съдебната 
разправа с Никола Петков. С обявяването му в опозиция на 
политиката на българската компартия в условията на 
съветската окупация жребият, който му се падна бе вече 
избран. Той трябваше да загине поради факта, че бе се 
превърнал в 



главна фигура и стана изразител на политическите сили и 
надежда за широките слоеве на народа, които не желаеха да 
живеят под гнета на съветското господство. Щом срещу него 
бе организиран съдебен процес, осъждането му на смърт 
ставаше неизбежно. В случая не можеше да има значение 
неговото лично държане като подсъдим, дали по различни 
подбуди би приел клеветническите обвинения, или пък, ще 
ги отрече. Съдебният процес срещу него бе замислен и 
подготвен да разчисти пътя, по който той трябваше да бъде 
отведен под бесилката. Обвинителният материал бе 
несъстоятелен и нагласен. Прокурори и съдии показаха 
неумение да направляват съдебния процес, но следваха 
предварително дадения им план и смъртната присъда над 
него бе произнесена без колебание. 
Тъй както поведението на Никола Петков на съдебния 

процес не решаваше крайния резултат, така също и усилията 
на защитниците му не можеха да повлияят на неговия ход. 
Всеки от защитниците бе предупреден от отговорни 
представители на репресивните органи, че той може да 
защищава лично подзащитния си само при едно условие: да 
не поставя под съмнение направените самопризнания от 
съподсъдими и свидетели, насочени срещу Никола Петков. 
Това означаваше, че им се забраняваше да изтъкнат 
методите, чрез които се стигна до формулиране на 
обвиненията срещу Никола Петков. С това се обяснява защо 
защитниците се опитаха да направят само разбор на главните 
обвинения. И те направиха всичко възможно, за да рая крият 
несъстоятелността им. Всеки от петимата защитници, според 
умението си, постигна това. За състава на съда обаче нямаха 
значение техните логически обосновани изложения и преду-
преждения, нито исканията им. Той остана глух към апелите 
за обективност и справедлива присъда, както и на искането 
техният подзащитен да бъде оправдан. Предварителното 
предупреждение, че не трябва да застанат на позицията на 
една политическа защита целеше да се постигне 
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правдоподобие на клеветите. Тази наложена позиция 
трябваше да отслаби значението на направения от тях 
задълбочен анализ на обстоятелствената страна на 
обвинителния материал и на свидетелските показания. 
Затова се проявиха слабости на защитата им. Първо, те 
допуснаха като действително съществуването на 
конспиративната организация, показана в признанията на 
съподсъдимите на Никола Петков, както и извършването на 
терористически актове, но отричаха неговото участие и роля 
в тях. Второ, в желанието си да го защитят, те го 
противопоставиха на съподсъдимите му, които правеха 
самопризнания. В това се състоеше вътрешното 
противоречие на защитата. Чрез нея не бе демонстрирана с 
необходимата разоблачителна сила собствената му правота и 
цялата изкуствена нагласа на съдебния процес. 
Впечатлението бе, че той и защитниците му изхождат от 
различна оценка на подбудите за изправянето му на съд. 
Никола Петков даваше да се разбере, че е на ясно защо е 
изправен на подсъдимата скамейка и какво го очаква. Той се 
изказа нееднократно за съдбата, която му се готви. 
Същевременно отстояваше с достойнство и завидна 
твърдост и смелост своите позиции на политически лидер и 
общественик. В това се чувствуваше, че приема своя край 
като фатална неизбежност и произнасянето на смъртната 
присъда без каквото и да е вълнение. Защитниците му от 
своя страна, се постараха да изпълнят не само своето 
професионално задължение, като не скриха политическата 
си привързаност към принципите, които той защищаваше и 
приятелското си разположение към него. Те обаче потърсиха 
пукнатините в разигравания съдебен спектакъл и се стараеха 
да докажат непричастността му към това, в което го 
обвиняваха. Всички те еднакво се сблъскаха с безразличието 
на съда демонстрирано така подчертано пред тях. Присъдата 
бе произнесена и както гласеше тя, била "окончател- 



на и може да бъде обжалвана по касационен ред пред 
Върховния касационен съд в двуседмичен срок"... Така 
завърши съдебният спектакъл. 

Още на другия ден след като бе произнесена присъдата 
партийният орган в. "Работническо дело" в уводна статия, 
озаглавена "Думата на правосъдието", писа: "Процесът на 
Никола Петков и "Военния съюз" завърши. Съдът на 
народната република каза своята тежка и суверенна дума... 
Никола Петков, главният секретар на тъй наречения "БЗНС 
— Петков", вдъхновителят и подбудителят на военната 
конспирация, получи присъда — на смърт". Така бе изразено 
злорадството на организаторите на съдебния процес. В тази 
статия се изразяваше отношението на партийното 
ръководство. Затова онова, което не трябваше да се включи 
в мотивите към присъдата, фактически бе казано в нея. На 
прицел бе поставен преди всичко Земеделският съюз, 
ръководен от Никола Петков, който се определяше като 
"огнище на най-злостна опозиция, най-яростна реакция в 
страната" и като "гнездо, от което са се давали нареждания... 
за подривна дейност против народната власт". Неговата 
политическа линия се определяше като "предателска и 
реакционна", която завършила "с гнусен шпионаж" и целяла 
"установяване на една нова военно-фашистка диктатура". 
Присъдата се определяше, че представлявала "високо и вну-
шително предупреждение за всички, които замисляли 
атентати срещу Народната република" и била "тежък удар 
изобщо върху реакционните сили и остатките на фашизма у 
нас". Съставът на осъдените, военни и цивилни лица, 
опровергаваше този род твърдения с миналото на всеки един 
и с участието им именно в събитията, които се считат от 
партийната пропаганда като отрицание на така наричаното 
фашистко време. Преценката, дадена в партийния орган 
само накаляваше още повече създадената атмосфера около 
съдебния процес. Тя започна да се сгъстява от момента на 
появата във Великото Народно събрание на многобройна, 
сплотена и активна парламентарна група на политическата 
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опозиция. Времето от февруари до август 1947 г. бе 
използувано за организиране на истински поход от 
ръководството на българската компартия и то не просто за 
разобличаване, както се наричаха репресивните мерки 
против опозиционните организации и дейци, но и за 
прилагането на съдебни и административни мерки, за да 
бъдат поставени те извън законите на страната. Тези мерки 
се обосноваваха или прикриваха с речите и изявленията на 
най-отговорни партийни и държавни дейци и със статии в 
партийния печат. Съдебните процеси против обявената 
военна конспиративна организация "Неутрален офицер" и 
срещу народния представител Петър Коев, както и 
преждевременното публикуване на Обвинителния акт 
против неоформената още в следствието втора военна 
конспиративна организация "Военен съюз", се използуваха 
като доказателствен материал з шумната пропагандна 
кампания. 
Още докато се водеше кампанията по изборите за Велико 

Народно събрание усилията на партийната пропаганда се 
насочваха към това да представи политическата опозиция в 
най-лоша светлина. Тя бе наричана "преда- телска опозиция" 
а поддръжниците й "чужди агенти". Най-острите стрели се 
насочваха лично срещу Никола Петков. На него се 
приписваха връзки с терористични банди, а последователите 
му, наричани "николапетко- висти", се обвиняваха, че 
вършели национално предателство. Той все още се 
намираше на свобода и бе народен представител, а вече се 
пишеше, че вдъхновявал военно- фашистки конспирации. 
Когато се разискваше предложението за отнемане 
депутатския мандат на опозиционния народен представител 
Петър Коев, за да бъде арестуван и даден под съд, народният 
представител от комунистическата парламентарна група, 
Пеко Таков, произнесе голяма реч. В нея той заяви: "Ние 
няма да бъдем последователни демократи, ако позволим 
шепа заговорни- 



ци да ударят народната власт". По този начин се настър- 
вяваха партийните привърженици в предприетата истинска 
хайка против всичко мислящо опозиционно. Такъв бе тонът, 
който се задаваше от действителните вдъхновители на 
българските хайкаджии. Още преди изборите радио Москва 
нарече Обединената опозиция "враг на мира и 
демокрацията". Затова не учуди със съдържанието си 
широко разпространената реч на един от секретарите на 
Централния комитет на българската компартия, 
завършилият с позор партийната си кариера, Вълко 
Червенков. Тя бе първият публичен сигнал, който показваше 
през какви изпитания предстоеше да минат опозиционните 
дейци. Произнесена на 23 януари 1947 г. на I , отчетната 
конференция на Софийската областна партийна 
организация, в нея той заяви с присъщата му демон-
стративна надменност на безотговорен властник: "Главната 
карта на опозиционните водачи е бита по всички линии". 
Със същата определено предизвикателна цел бе създадена 

и следната фалшификация. Партийният орган в. "Ра-
ботническо дело" публикува съобщението, че намиращият 
се в емиграция д-р Г.М. Димитров изпратил поверително 
писмо до Никола Петков и други опозиционни дейци. В него 
той уж нареждал: "След оттеглянето на Червената армия в 
окупираните от нея страни, опозицията трябва да се 
подготви с помощта на местните и външни сили да завземе 
властта". В него също така се определя, че тези страни, 
включително и България, трябвало "да добият управление 
по англо-американски схващания". Съобщението за такова 
писмо се придружаваше от пояснението: 

"Нужно е само едно недвусмислено предупреждение към 
всички предатели, че нашият народ, който е взел съдбините 
си в своите собствени ръце, безпощадно ще смаже със своя 
железен юмрук и най-малкия опит на чуждите агенти и 
реставратори в духа на упътванията 
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на Гемето и неговите покровители. И могат да бъдат още от 
сега уверени, че не може да се намери такава сила, която да 
бъде в състояние да ги спаси". 
Днес предупреждението, както и съчиненото писмо не 

привличат вниманието на партийните историци и пропаган- 
дисти и те отбягват да се позовават на тях. На времето обаче на 
тях се посвещаваха уводни статии в партийния печат и се 
използуваха в устната пропаганда. 
Трибуната на Великото Народно събрание също бе 

използувана за отправяне на остри нападки срещу Никола 
Петков. Не бе случайно съвпадението на неговото арестуване с 
обсъждането на проекта за конституция, представен от името 
на Отечествения фронт. Партийното ръководство възложи на 
един от своите народни представители, Петко Кунин, да излезе 
с критика на проекто- конституцията, представена от 
Обединената опозиция. Със своите ограничени възможности 
той се мъчеше да доказва, че икономическите й постановления 
целели "да запазят и разширят икономическата база на крупния 
и спекулативен капитал" и да затруднят икономическите 
преобразования в страната. Същият твърдеше, че с поста-
новленията на своя проект опозицията целяла "да развърже 
ръцете на реакцията, за да организира саботажи, нелегални 
въоръжени организации, свободно да влиза във връзки с 
гръцките монархо-фашисти и с тяхната фашистка армия за 
подготовка на въоръжен преврат у нас". Това не бе 
парламентарна реч, а насъскване срещу политически 
противник, за да се разгори атмосфера, благоприятна за 
разправа с Никола Петков. Партийният функционер, в ролята 
си на народен представител, бе задължен да разобличи Никола 
Петков и като ръководен деец на Земеделския съюз. Без да 
изпитваше каквото и да е смущение от противоречието, в което 
изпадаше, Петко Кунин твърдеше, че "Никола Петков в своята 
проектокон- ституция и в своята практика... утвърждавал 
досегашния капиталистически път на развитие и деградация на 
сел- 



ското стопанство" и тя била 
"реставраторска". 

В същия дух бе речта и на другия 
народен представител, също член 
на Политбюро Владимир Поптомов. 
На него бе възложено да отправи 
критика против старата 
Търновска конституция, тъй като 
Никола Петков се изказваше в 
нейна защита. Със своята реч 
Поптомов искаше да внуши на 
слушателите си мисълта, че 
"всички престъпления на 
монархията" се вършели под 
сянката на Търновската 
конституция. Увлечен в 
критиката си, ораторът не 
съобразяваше, че мнозина не 
можеха да намерят случаи от 
миналото, които да се сравнят с 
действителните престъпления, 
извършвани от властта, която той 
представляваше и на която 
предстоеше да се даде зако-
носъобразна форма с 
предлаганата нова конституция. 
Неговата задача бе, без да може да 
докаже, да твърди, че новата 
конституция, предложена от 
партийното ръководство щяла да 
гарантира по-успешно 
провеждането на "мирната" външна 
политика на Отечествения фронт. 

Разискванията върху проекта 
за конституция на Народна 
република България бяха 
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използувани за невъздържани 
нападки срещу Никола Петков и с 
това широката общественост се 
поставяше пред свършения факт, 
че неговата съдба вече е 
предрешена. Това стана особено 
ясно от изявленията на Георги 
Димитров з качеството му на 
министър-председател, 
направени пред българския печат 
на 16 юни 1947 г. Неговото отношение 
намери израз в думите му, че 
"всеки сериозен българин у нас в 
течение на цели месеци следеше 
вредното за народа поведение на 
Петков и неговите сподвижници и 
виждаше, че подигнатото против 
него обвинение има достатъчно 
убедителни основания, за да бъде 
предаден на съд". Тези му 
изявления бяха направени по 
повод публикуваното становище 
на министерството на външните 
работи на Съединените щати в 
американския печат на 11 юни във 
връзка с арестуването на Никола 
Петков. Американското външно 
министерство заявяваше, че 
"предаването на Петков на 
съдебните власти е неоснова-
телно и тенденциозно". Начинът, 
по който Димитров се опита да 
опровергае това становище го 
показа в образа му на държавник, 
който бе поставен на най-високия 
пост от чужда сила със задача да 
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обслужва чужди интереси. Той бе 
човекът, който можеше да каже най-
точно истината защо и от кого бе 
наложено арестуването на Никола 
Петков. Вместо това, с присъщото 
му двуличие, той заяви, че "всеки 
обективен човек би считал за 
елементарно, да дочака с 
необходимата сдържаност 
публичния процес и думата на 
суверенния съд на суверенната 
Народна република България, и 
тогава да си прави заключение по 
съществото на издигнатото 
обвинение против Никола Петков". 
Приповдигнатото фалшиво 
самочувствие, показано в тези му 
изявления никак не 
сгьответствуваше на 
действителното положение на 
българския съд. Димитров най-
добре знаеше до каква степен 
липсваше елементарна 
суверенност на този съд. Също 
така добре му бе известно и с 
каква суверенност се ползуваше 
Народна република България, 
защото той бе, който активно съ- 
действува за нейното оставане в 
сферата на съветското 
господство. Нему бяха най-добре 
известни всички подробности на 
исканията за прекратяване 
дейността на Обединената 
опозиция и за арестуването на 
нейния лидер Никола Петков и 
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изправянето му на съд, както и от 
къде бяха отправени тези 
искания. В изявленията си той 
подържаше обвиненията, че 
опозицията имала фашистки 
характер и се мъчеше да доказва, 
при това като се позоваваше на 
споразумението за примирие, че 
българското правителство било 
задължено да не допуска 
съществуването на организации 
от този род. Това бе лицемерие на 
властника, поставен извън 
контрола на общественото мнение 
и освободен от задължението да 
съблюдава дори законите на 
собствената му власт. 

Подобна позиция, възприета от 
Димитров и направена публично 
достояние чрез печата, 
определяше насоките на 



враждебната кампания в разгара 
на подготовката на съдебния 
процес. Ръководството на 
компартията обаче не се 
задоволяваше само с усилията на 
пропагандния партиен аппарат. 
То считаше, че те могат да бъдат 
ефикасни в съчетание с други 
много по-осезателни мерки. 
Затова се използуваше 
повсеместният терор, упражняван 
из цялата страна срещу дейците 
на Обединената опозиция, 
придружаван от съдебни и 
административни мерки. Те 
съпътствуваха подготовката и 
провеждането на съдебния процес 
срещу Никола Петков, с което се 
целеше да се поддържа 
необходимата атмосфера за 
оправдаване на формулираните 
обвинения. Тези мерки засягаха 
различни среди, но с най-голяма 
сила се стовариха върху дейците 
и привържениците на Обединената 
опозиция. Засегнатите се 
представяха като врагове на 
българския народ и противници на 
правителството на Отечествения 
фронт. В крайна сметка всичко се 
свързваше с дейността на Никола 
Петков, за да се доказва, че той 
бил саботъор, предател, чужд 
агент и заговарял да свали 
правителството. Съдебни процеси 
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срещу действителни и мними 
противници на властта бяха 
проведени още през 1946 г. Прину-
дителни изселвания на жители от 
София и интернирва- ния на 
граждани из всички селища на 
страната бяха обикновено 
явление през същата година. След 
изборите за Велико Народно 
събрание през октомври 1946 г. и с 
появата на голямата опозиционна 
група народни представители в 
него репресивните мерки се 
засилиха. 

През последните 15 години 
партийните историци съчиниха 
много произведения, посветени 
на дейността на Обединената 
опозиция, на отделните нейни 
партии и с различни подробности 
разказват как били "разобличени" 
и "разгромени" от българската 
компартия, а също така и как 
Никола Петков бил "разобличен" и 
осъден. Във всички тях обаче 
старателно се избягва да се 
приведат макар и дори частични 
сведения за терора, жертва на 
който паднаха стотици български 
граждани, а други десетки хиляди 
се озоваха в затворите и 
концентрационните лагери. Любим 
похват на тези историци е да 
цитират опозиционните вестници 
от онова време, но те никога не се 
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спират на огромното количество 
факти, изнесени в трите 
опозиционни вестници, "Народно 
земеделско знаме", "Свободен 
народ" и "Знаме" за този терор. 
Същите понякога се позовават и 
на стенографските дневници от 
заседанията на Великото народно 
събрание, в които са отразени 
разискванията върху докладите 
за проведените избори по 
области. Огромният фактически 
материал за повсеместния 
предизборен терор обаче стара-
телно е изоставен от тях. 
Съдебните и административни 
мерки те наричаха настъпление на 
народната власт против 
реакционните сили, а на Никола 
Петков се приписва, че "поощрявал 
и насърчавал създаването и 
дейността на конспиративните 
реакционни организации". 
Въпреки наличието на множество 
факти за терора, партийната 
пропаганда продължава да твърди 
и днес, че "основните форми и 
средства" на настъплението на 
властта били "устната и 
печатната агитационно-
разяснителна работа", с която си 
служела българската компартия. 
Само между другото се посочва, че 
в хода на това настъпление "орга-
ните на разузнаването разкриха 
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военните конспирации "Неутрален 
офицер" и "Военен съюз", които се 
оказаха твърде опасни за 
сигурността на народната власт". 

Като съвременник на описаните 
събития и участник в 
създаването на политическа 
атмосфера дълго преди арес-
туването на Никола Петков, 
поддържана и в хода на съдебния 
процес срещу него, продължена и 
след това, мога да припомня някои 
от фактите, опровергаващи те- 
зиса, че устната и печатна 
агитационо-разяснителна работа 
била основната част от 
средствата на борбата против 
Обединената опозиция. На 
желаещите да се запознаят по-
отблизо може да им се препоръча 
да прелистят при случай 
тогавашни вестници и списания, 
по страниците на които ще 
прочетат за твърде любопитни 
факти. Те биха 



прочели, например, в няколко последователни броеве на 
партийния орган за съдебен процес срещу няколко души, 
обвинени, че размножили и разпространили фалшива реч на 
държавния секретар на Съединените щати Бърнс. Всички 
подсъдими бяха подбрани между привържениците на 
опозицията. Сред тях се намираше и дъщерята на един от 
опозиционните лидери, социалдемократът Коста Лулчев. 
Въпреки пространните съобщения за процеса, не можа да се 
разбере кой бе съчинил посочената фалшива реч и как бяха 
свързани подсъдимите с нея. Като се има предвид, че не 
много след това бе публикувано фалшивото писмо, 
изпратено уж от чужбина от д-р Г.М. Димитров до Никола 
Петков, може да се разбере, че и авторите на речта се 
намираха в служебните кабинети на Държавна сигурност. 
Учудващо бе, че в момента, в който партийната пропаганда 
нападаше все по-остро западните империалистически сили, 
както се наричаха предимно американските управляващи 
среди, на подсъдимите се предявяваше вината, че 
действували за злепоставяне на великите сили и едва ли не 
се получаваше пародия на защита на американския 
държавен секретар. Присъдата по този процес бе 
произнесена само два дни преди присъдата по военната 
конспирация "Неутрален офицер". 
Със същата тенденция бе дадена широка гласност на 

случая с проф. Александър Цанков, бивш министър- 
председател, успял да напусне страната в навечерието на 
преврата от 9 септември 1944 г. В чужбина той потърси 
съдействието на национал-социалистическите власти в 
Германия и създаде българско емигрантско правителство със 
задача да се бори против съветската окупация на България. 
Въпреки усилията му, той не можа да организира сериозна 
въоръжена съпротива и главните му прояви се изразиха в 
радиопропагандата. В разгара на кампанията срещу Никола 
Петков и с цел да се подсили злепоставянето му, 
правителството на Отечествения фронт предяви искане 

176 



177 

Цанков да му бъде предаден. На 16 март 1947 г. бе 
публикувано съобщение за изложение, отправено до 
Съюзническата контролна комисия, в което се настояваше 
българските военнопрестъпници, които сътрудничели на 
Хитлер да бъдат предадени на българските власти. На 16 
април бе съобщено, че е насрочено делото срещу Цанков и 
неговите привърженици, а на 29 май започна разглеждането 
му. То бе обявено в печата под заглавие: "Делото срещу 
емигрантското правителство и съучастниците на кръволока 
Александър Цанков". Присъдата по него бе произнесена на 9 
юни и показваше, че тя бе определена с тенденция. 
Съдебният процес пък срещу съмишленика на Никола 
Петков, бившият народен представител Петър Коев, бе 
насрочен за 11 юни. Създаваше се обща верига от 
представителите на крайната десница до тези на 
Обединената опозиция. Затова на съдебния процес срещу 
самия Никола Петков като прокурорски свидетел се появи и 
цанковистът Никола Търкаланов, който бе вече осъден и се 
намираше в затвора. Свидетелствуването му бе добре 
обмислен ход на следствените органи. Чрез него се търсеше 
странично доказателство за твърдението, че Никола Петков 
и през годините на войната, когато сътрудничеше с 
комунистите, се е намирал в контакт с десните 
прохитлеристки среди и следователно, оправдано е, когато 
се казва, че бил в услуга на реакцията и фашизма. 
Освен главните съдебни процеси срещу офицери, 

включени във военните конспиративни организации 
"Неутрален офицер" и "Военен съюз" в София и различни 
гарнизони из страната бяха предприети допълнителни 
арести на офицери, мнозина от които бяха уволнени още 
през предшествуващага 1946 г. Само поради факта, че група 
офицери от въздушните войски успяха да избягат в 
чужбина, те бяха съдени задочно за предателство и 
шпионаж. На 24 май 1947 г. бе обявено повторното раз-
глеждане на делото срещу подполковник Антон Кръстев 



и той бе осъден на смърт. Същият бе 
арестуван в средата на 1946 г. и 
обвинен, че още в началото на 1945 г. 
създал реакционна 
конспиративна организация в 
армията, наречена "Всенародна 
тайна организация Цар Крум ̶ ЦК". 
Не остана тайна, че обявеното й уж 
разкриване бе изпол- зувано 
лично против тогавашния военен 
министър, ген. Дамян Велчев. 
Неговият адютант, полк. Златев, бе 
обвинен, че бил член в 
ръководството на тази 
организация и арестуван. 
Нагласяваните обвинения срещу 
Дамян Велчев се придвижваха по 
една линия, която водеше към 
Никола Петков. Повторното 
осъждане на Антон Кръстев на 
смърт бе оповестено в 
навечерието на арестуването на 
Никола Петков. 

На специален натиск бяха 
подложени поддържниците на 
Обединената опозиция и 
специално нейните народни 
представители. В партийния 
печат се отправяха непрекъснато 
най-остри нападки срещу тях. По 
повод на произнесени речи във 
Великото Народно събрание, 
авторите им биваха подлагани на 
поругаване, а дори и на побой. Така 
например, бе поискано да бъде 
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отнет депутатският имунитет на 
опозиционния народен 
представител Иван Гичев, а 
бившият директор на мини 
"Перник", инженер Тончо Тенев, бе 
обявен за провокатор, защото 
казал истината за скандалното 
състояние на мините. Още по-оче- 
биещ бе случаят с народната 
представителка от Габрово, 
Елисавета поп Антонова, която в 
реч пред парламента засегна 
положението на бившите 
партизани. Тя бе причислена към 
заместниците на военно-
времепния министър на 
вътрешните работи, Дочо Христов, 
станал известен с борбата 
против партизанското движение. 
Поддържниците на опозицията се 
притискаха от всички страни и се 
представяха не просто като 
политически противници на 
българската компартия, каквито 
в действителност те бя ха, а като 
врагове на народа, предатели на 
националните интереси и чужди 
агенти. Само няколко дни след 
арестуването на Никола Петков 
бе публикуван Обвинителен акт 
срещу група арестувани лица от 
Годечка околия, които се 
представяха за "конспиративна 
терористична група 
николапетковисти", уж 
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инструктирани лично от Никола 
Петков за тяхната конспиративна 
дейност. 

Средствата, чрез които се 
създаваше враждебната ат-
мосфера срещу Никола Петков, 
както и срещу съмишлениците му, 
бяха всеобхватни. В тях се 
включваха и коментариите и 
съобщенията на югославския 
печат и на радио Москва. Чрез 
партийния печат бе дадена 
широка гласност на разглеждания 
в Скопие в края на март 1947 г. 
съдебен процес срещу бивши 
членове на Вътрешната ма-
кедонска революционна 
организация ̶ ВМРО. Обвиняемите 
бяха съдени за предателство. За 
тях се съобщаваше, че в България 
те се свързали, както се твърдеше, 
"с неприятелите на българския 
народ Никола Петков и Коста 
Лулчев...". В коментар на радио 
Москва, прочетен и в българската 
му емисия на 19 юни се казваше: 
"Българският народ и неговите 
представители във Великото На-
родно събрание проявиха 
бдителност като в пълно съот-
ветствие със законите на 
страната лишиха Никола Петков 
от депутатската му 
неприкосновеност... Няма да 
привеждаме многобройните 
доказателства за предател- ска 
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дейност на Петков, които така 
убедително прозвучаха в редица 
процеси срещу шпионски и 
конспиративни организации". 
Тези преценки се правеха с 
единствената цел да окуражат 
българските организатори на 
съдебния процес срещу Никола 
Петков. Същевременно зад тях 
прозираше заинтересоваността 
на съветското ръководство от 
съдебната разправа с него. Такъв 
бе и смисълът на казаното по-
нататък в коментара: "Петков е 
агент на ония международни 
монополистични кръгове на 
Балканите, които биха искали да 
превърнат тази част от Европа в 
свой полуколониален придатък". 
Така, с езика на коментатора на 
радио Москва бе припомнено 
нареждането за унищожаването на 
Никола Петков, а българските 
партийни ръководители 
предупредени да не допускат от- 



клонение при изпълнението му. 
По същото време бе използуван и 

друг един случай за засилване на 
напрежението в средите, 
представени, че служели за опора 
на политическата дейност на 
Никола Петков. Той бе свързан с 
гибелта на един от видните дейци 
на българската компартия, 
Христо Михайлов. Обстоя-
телствата около неговата смърт 
бяха отдавна известни, но 
подробностите за нея, както и 
привлечените да отговарят като 
негови убийци бяха оповестени 
по време на подготовката на 
съдебния процес срещу Никола 
Петков. Едва на 25 юни бе съобщено, 
че това дело е приключено. Такъв 
един процес целеше да поддържа у 
партийната членска маса 
настроението на повишена 
"бдителност", както призоваваше 
партийната пропаганда и да 
приема и оправдава действията 
на партийното ръководство про-
тив всички ония, които то 
обявяваше за врагове на про-
вежданата от него политика. 

С посочените примери не се 
изчерпваха средствата, които се 
използуваха, за да се създаде 
необходимата атмосфера за 
подготвяната съдебна разправа с 
Никола Петков. Великото Народно 
събрание също така бе използу- 
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вано, за да гласува решения 
против дейците и организаторите 
на Обединената опозиция и по 
този начин да се създаде 
законосъобразна форма на 
суровите репресивни мерки, 
предприемани от органите на 
властта. Такива бяха, например, 
решенията за отнемане 
депутатския имунитет на група 
опозиционни народни 
представители и за разтурването 
на Българския земеделски 
народен съюз, ръководен от 
Никола Петков. 

По време на съдебния процес 
срещу Никола Петков бяха 
използувани различни средства, 
за да се злепостави както лично 
той, така също и политическата 
организация, която 
представляваше и ръководеше. 
Особено показателни в това 
отношение бяха разискванията и 
работата във Великото Народно 
събрание. Те се определяха от 
доминиращото болшинство на 
парламентарната група на 
българската компартия. Тя 
даваше тон да се гласуват 
решения в духа на предприетото 
настъпление за ликвидиране на 
политическата опозиция. 
Достигнала връхната си точка с 
арестуването на Никола Петков, 
тази линия завърши с отнемане 
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депутатския мандат най-напред 
на група опозиционни народни 
представители, а след това и със 
забраната на ръководения от 
Никола Петков Български 
земеделски народен съюз. 

Няколко дни след арестуването 
на Никола Петков с писмо пак от 
прокурора на Софийския областен 
съд, носещо дата 10 юни, бе 
поискано Великото Народно 
събрание да се произнесе по 
въпроса за отнемане мандата на 23 
опозиционни депутати. Искането 
бе разгледано по спешност и 
комисията по проверка на 
изборите докладва своето 
предложение още на другия ден, 11 
юни. В обсъждането му взеха 
участие представители на тъй-
нарече- ните 
отечественофронтовски 
парламентарни групи. Изказаха се 
и от името на опозицията 
депутатите социалисти Крум 
Славов и Петър Братков и 
земеделците Йордан Ковачев и 
Георги Йорданов. Дадоха своите 
обяснения и засегнатите 23 
депутати. Решението на Великото 
Народно събрание по този въпрос 
е характерно с фалшивото си 
съдържание и с лицемерния опит 
да се покаже обективност, затова 
заслужава да бъде припомнено. То 
гласеше: "Поради доброволния 
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отказ да носят мандата, в който са 
били облечени от техните 
избиратели и поради явния си 
отказ да говорят и гласуват във 
Великото Народно събрание по 
собствена съвест и убеждение, 
Великото Народно събрание счита, 
че народните представители (из-
реждат се имената им), са 
загубили качеството и достой- 
ството си да бъдат членове на 
Великото Народно събрание и ги 
лишава от техния мандат". Такова 
бе крайното и категорично 
решение. То обаче заключаваше: 
"Едновременно, уважавайки 
волята на избирателите от съот-
ветните избирателни колегии, ще 
следва излезлите народни 
представители да бъдат 
заместени от следващите 



ги в съответните листи или от 
подгласниците им". Такова 
двуличие бе равностойно на 
цинизъм, защото никой не може да 
посочи, че в някоя колегия е бил 
посочен съответен заместник и 
нито един такъв не се появи в за-
лата на Народното събрание. 
Истината е, че всеки от 23 народни 
представители, както и 
следващите ги в съответните 
листи и подгласниците им се 
оказаха в следствените килии на 
Държавна сигурност и в 
концентрационните лагери. Само 
няколцина можаха да се спасят с 
бягство през границата, като 
поеха пътя на политически еми-
гранти. 

Поводът за лишаването на 23 
народни представители от 
депутатския им мандат бе 
следния. При обиска в дома на 
Никола Петков, извършен в деня на 
арестуването му, 
милиционерските представители 
изземват, заедно с други 
документи и заявления, 
подписани от тези народни 
представители. С тях те 
предоставяха да бъдат изпол-
зувани от ръководството на 
Земеделския съюз оставките им, 
когато то прецени това за 
необходимо. Тези заявления бяха 
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използувани, за да се отправяг 
нападки срещу подписалите ги 
като бъдат представени за "хора, 
продали съвестта си на 
народните врагове". Точният 
текст ка заявленията им не бе 
публикуван, но от самия факт бе 
направен генерален извод. 
Поради това, че тези заявления 
бяха намерени в дома на Никола 
Петков се заключаваше, че те били 
предадени на него да разполага с 
тях по свое лично осмотрение 
когато и както намери за добре. Не 
се вземаше под внимание, че 
личният кабинет на Никола 
Петков в собствения му дом 
служеше и за канцелария на 
Постоянното присъствие на 
ръководения от него Земеделски 
съюз. При условията, в които бе 
принудено да работи, то нямаше 
възможност да ползува други 
помещения. Поименният списък на 
23-та народни представители 
включваше само около една 
четвърт от опозиционните 
депутати и те бяха предимно 
членове на Постоянното 
присъствие и на бюрото на 
парламентарната група на 
опозиционния Земеделски съюз. 
Съдържанието им показваше много 
ясно, колко далеч бяха подбудите 
ia написването им от 
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спекулацията, на която се 
подхвърляха. Опозиционните 
депутати, преминали през избор-
ния терор, допускаха очакващата 
ги зла съдба. 23-та се бяха 
погрижили да запазят местата в 
парламента за своите 
подгласници в избирателните 
листи. При всичката им 
предвидливост обаче не 
допускаха до каква степен е изо-
стрено коварството на 
политическия им противник и как 
той се подготвя да им нанесе удар. 
Публичното им злепоставяне чрез 
печата и от трибуната на 
Народното събрание означаваше 
първата стъпка към репресиите, 
на които предстоеше да бъдат 
подложени. 

Становището на ръководството 
на българската компартия бе 
изразено в речта на народния 
представител и секретар на 
нейния Централен комитет, Вълко 
Червен- ков. Той заяви, че във 
Великото Народно събрание не 
можели да стоят "хора, които дават 
клетва не на народа, а на отделно 
лице за противонародни цели". 
Имаше нещо символично в това, че 
именно такъв партиен деец като 
Вълко Червенков клеймеше 
политическите си противници 
заради това, че се подчиняваха на 
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интересите и дисциплината на 
организацията си. При това той 
знаеше много добре с цената на 
какъв предизборен терор и 
фалшификации той сам и другарите 
му бяха обявени за народни 
представители и в каква 
зависимост се намираха от 
собственото си партийно 
ръководство и от този, когото 
славеха като партиен вожд. 
Обвинявайки Никола Петков, 
Червенков заяви: "Една 
значителна група народни 
представители, избрани по 
листата на Обединената 
опозиция... са заложили своите 
депутатски мандати в ръцете на 
един човек, на Никола Петков, 
комуто са отдали своето съгласие 
да се разпорежда той изцяло 
както и когато намери за добре с 
техния мандат, с тяхната 
депутатска съвест, воля и с 
убежденията им". Тези думи бяха 
произнесени от партиен деец, за 
когото и 



другарите му по партия знаеха, че 
няма съвест, нито собствена воля 
и убеждения. Той нарече Никола 
Петков "опозиционен фюрер", а сам 
бе прислужник и високоговорител 
на домашния му партиен фюрер, 
когото славеше като вожд и 
учител на партията и народа и бе 
пленник на още по-славения като 
"вожд на цялото прогресивно 
човечество" чужд фюрер. 
Наглостта на Червенков премина 
всякакъв предел, когато заяви: 
"Ние не можем да търпим във 
Великото Народно събрание 
такива, които дават клетва за 
вярност не на народа, а на едно 
отделно лице, за определени цели. 
На тяхно място да дойдат други, 
макар и от същата опозиционна 
листа. Ние не гоним опозицията 
въобще". 

Решението да се отнеме 
депутатския мандат на 23 народни 
представители, политически 
привърженици на Никола Петков, 
бе последвано с приемане на 
закон за разтурване на 
ръководения от него Земеделски 
съюз. Съдебният процес срещу 
Никола Петков ускори това ре-
шение. Начинът, по който се 
обработваше общественото 
мнение показваше че 
ръководството на българската 
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компартия имаше заслуга само за 
редактирането на това решение на 
български език. От информациите, 
които се даваха за политическите 
борби в другите страни, попад-
нали в сферата на съветското 
господство, например Унгария и 
Румъния, ставаше ясно, че се 
провежда един общ план на 
съветската политика спрямо тях. 
В деня, в който започна съдебният 
процес срещу Никола Петков, на 5 
август, партийният орган в. 
"Работническо дело", помести 
голяма статия под заглавие: "Защо 
бе разтурена партията на Маниу!" В 
нея се съобщаваше: "С 
арестуването на Юлиу Маниу и 
неговата клика и решението да се 
постави извън законите 
национал-царинисткага партия 
като фашистка организация, 
Румъния навлезе в нова фаза на 
своето развитие". Българският 
читател можеше да разбере, че ако 
селската партия в съседна 
Румъния, намираща се също под 
съветска окупация, е поставена 
извън законите, т.е. забранена и 
разтурена, а нейният лидер и 
първите му помощници, наречени 
клика, са арестувани и осъдени, 
такава съдба вече е отредена и за 
Никола Петков и неговата 
организация. В печата на 
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румънската компартия, партията 
на Маниу бе наречена "опозиция 
или банда от реакционни и 
фашистки конспиратори". Това 
бяха същите обвинения, отправяни 
със същия език и цел, каквито се 
отправяха в деня на започването 
на съдебния процес срещу Никола 
Петков. 

Предупреждението бе направено 
с уводна статия във в. 
"Работническо дело" от 15 август. В 
нея, като се приемаха за факт на 
народно възмущение печатаните в 
същия вестник резолюции от разни 
събрания, се заключаваше, че се 
налагало да се обсъди и реши дали 
наистина има право на 
съществуване опозиционният 
съюз на Никола Петков. 
Повтаряйки твърденията на 
Обвинителния акт за 
съществуване на конспирация 
начело с Никола Петков, авторите 
на статията питаха, няма ли 
участие в неговото престъпление 
и този съюз. За тях това бе рито-
ричен въпрос. Те бяха наясно, че 
предстои разтурянето му, обявен 
вече "като гнездо на фашистки 
конспирации". Със статията те 
само подготвяха общественото 
мнение да приеме замисленото 
поредно престъпление и затова се 
задоволяваха да изреждат 
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нагласените факти: уж нелегални 
фашистки групи "търсели убежище 
и поле за действие в 
опозиционните среди"; Никола 
Петков сам водел "своя съюз в 
мътните води на фашистката ре-
акция"; "фашистката зараза" 
пуснала корени в неговия съюз. 
Такива плашила се издигаха на 
върлина и думата "фашизъм" се 
скланяше всякак със строго 
определения прицел. Не се 
скриваше намерението да се 
докаже, че "по състав, организация, 
ръководство и дейност" съюзът на 
Никола Петков се оформил "като 
организация враждебна на 
демокрацията, като гнездо на 
реакцията и фашизма". 

Нему се приписваше, че бил 
"самовластен разпореди- 



тел" и се повтаряше даденото му вече прозвище "същински 
фашистки фюрер", а като доказателство се повтаряше 
твърдението, че Постоянното присъствие му се подчинявало 
сляпо. От всичко това се правеше изводът че членовете на 
ръководството на опозиционния Земеделски съюз не са 
могли да не знаят делата на Никола Петков и са виждали 
връзките и срещите му с военните конспиратори. 

Не предизвика никаква изненада когато на 26 август бе 
представено на разискване предложението за забрана и 
разтуряне, както се определяше, "на БЗНС — Никола Петков 
и всичките му поделения и секции". Парламентарната игра, 
която вече се бе превърнала в традиция, представи и този 
път сцена на разисквания и одобрения. Изказаха се 
представителите на тъй наречените правителствени 
парламентарни групи, всеки от които по разни причини 
поддържаше политиката на българската компартия. Те обаче 
бяха скъсали с принципите на политическата организация, 
от името на която заявяваха, че ще гласуват единодушно 
предложението на правителството. Всички повтаряха със 
свои думи твърденията, че "цялата дейност на Никола 
Петков" продължавала делото на Кобургската династия, 
увреждала интересите на България и предателствувала 
спрямо българския народ. Такива порицания бяха 
произнесени от народния представител Слави Пушкаров, 
назован земеделец, когото лично Никола Петков бе 
заклеймил с въпроса: "Кажи, колко пари получаваше от 
сръбския крал!". Друг от изказалите се, радикалът Владимир 
Арнаудов, заяви: "...Никола Петков и неговите хора отидоха 
твърде далеч", защото "със средствата на насилието" искат 
"да докарат връщане към отреченото от българския народ 
фашистко управление". Представителят на групата, която 
все още се наричаше Народен съюз "Звено", твърдеше, че в 
лицето на Никола Петков и водения от него съюз, 
българският народ имал най-големия си враг. В речта на 
народния представител от групата на правителствените 
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социалисти прозвуча следното: "Разтурянето на групата на 
Никола Петков предпазва българския народ и неговата 
държава от опит за реставрация на реакцията и фашизма у 
нас". Такъв бе организираният го- ворящ хор, който 
изпълняваше разработена предварително програма и под 
диригентската палка говореше в един глас. 
Сцената, разиграла се във Великото Народно събрание, бе 

описана в партийния печат на 27 август под налагащото се 
на вниманието заглавие: "За да се обезпечат спокойното 
политическо развитие на страната и извоюваните със скъпи 
жертви демократически свободи, вчера Великото Народно 
събрание забрани и разтури Българския земеделски народен 
съюз — Никола Петков и всичките му поделения и секции 
заедно с парламентарната му група". Главните роли бяха 
изпълнени обаче от Ради Найденов, министър на 
правосъдието и от Владимир Попто- мов, член на 
Политбюро на Централния комитет на българската 
компартия. В техните речи бе казано всичко, за да се внуши, 
че предложението за забрана и разтуряне на Българския 
земеделски народен съюз — Никола Петков е навременна и 
оправдана мярка на правителството. 
Начинът, по който протекоха разискванията по този 

законопроект даваше да се разбере, че бе използувана 
подходяща режисура за изпълнение на предварително 
обмислена парламентарна игра. Заседанието се ръководеше 
от подпредседателя на Великото Народно събрание Петър 
Каменов. В защита на законопроекта се изказа министърът 
на правосъдието Ради Найденов. И двамата бяха 
представители на официалния Български земеделски 
народен съюз, организиран от ръководството на българската 
компартия, и като такива заемаха предоставените им 
отговорни постове. С включването им като главни 
действуващи лица се целеше да се покаже, че Никола 
Петков и неговата организация са скъсали с тради- 



циите на земеделското движение и с 
интересите на българските селяни. 
Българското партийно ръководство 
бе подбрало Петър Каменов и Ради 
Найденов, тъй като знаеше защо се 
намираха в средите на Земеделския 
съюз. Тяхното превъплощаване в 
земеделски дейци стана по 
препоръка на местните партийни 
организации в родните им места още 
по времето на самостоятелната 
власт на БЗНС начело с Александър 
Стамболийски. Една от секретните 
задачи, изпълнявани от специален 
орган на партийното ръководство 
се осъществяваше чрез изпращане 
на доверени хора специално в 
Земеделския съюз като партийна 
агентура. Те бяха задължени да 
работят в неговите организации, 
първо, Kafo осведомители, а след пре-
врата на 9 юни 1923 г. и за създаване на 
тъй нареченото единство между 
комунисти и земеделци. Петър 
Каменов бе един от тези, които 
изпълняваха тези поръчения в 
продължение на близо две 
десетилетия. Случи се така, че през 
1942̶1943 г. прекарахме заедно в 
концентрационния лагер край с. 
Еникьой, Ксантийско. На ръко-
водните партийни дейци, намиращи 
се там, неговата политическа 
характеристика бе известна, а 
принадлежността му към 
компартията се прикриваше с 
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наименованието "единофронтовец". 
На това се дължи, че той се акти-
визира след 9 септември 1944 г. в 
борбата най-напред срещу д-р Г.М. 
Димитров, а след това и срещу Никола 
Петков. Тази е причината, която го 
изведе и на отговорни обществени и 
държавни постове, за да го видим и 
като подпредседател на Великото 
Народно събрание по време на 
съдебния процес срещу Никола 
Петков. Негов събрат бе Ради 
Найденов. Когато започна 
изтъкването му като ръководен 
земеделски деец, избран за народен 
представител и назначен за 
министър, по поръчение на 
партийното ръководство се 
занимавах с някои персонални 
въпроси, свързани с 
инфилтрирането на партийни чле-
нове в земеделското движение. 
Тогава имах възможност да се 
срещам с него. В лични разговори той 
не скриваше, че е изпратен в 
изпълнение на партийно нареждане 
в това движение, за да съдействува 
за поддържане на партийната 
политика. Затова стана и толкова 
ревностен борец срещу Никола 
Петков. 

В нагласената парламентарна 
игра привличаха внимание речите 
на Ради Найденов като министър на 
правосъдието и на члена на 
Политбюро на Централния комитет 

189 



на българската компартия 
Владимир Поптомов. На тях бе 
отделено най-голямо място в 
пресата и се използува- ха в това, 
което се наричаше разяснителна 
работа. Речта на Ради Найденов бе 
характеризирана в партийния 
печат като "силна обвинителна реч 
срещу съюза на Никола Петков". 
Единственото, което обаче я 
отличаваше от партийната 
пропаганда бе обстоятелството, че 
авторът й говореше от името на 
Земеделския съюз. Ради Найденов 
поиска "да се отстрани от 
политическия живот" съюза на 
Никола Петков, като "съюз на 
вредители". Той изрече 
определението, че "политическата 
група на Никола Петков няма нищо 
общо с Българския земеделски 
народен съюз на Александър 
Стамболийски". Това направи без 
каквото и да е смущение и пред 
лицето на мнозина, които знаеха, че 
именно той е между онези, които са 
изпратени да рушат традициите на 
Земеделския съюз. За да направи по-
силно впечатление, същият заяви, че 
съюзът на Никола Петков бил 
неофашистка реставра- торска 
политическа група, която се 
създала отгоре и че била дело на 
заговорници, на конспиратори и на 
професионални авантюристи, 
ангажирани с чужди реакционни 
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групи. Той се стремеше да придаде 
някаква достоверност на 
голословните си обвинения с 
привеждане на примери и лични 
впечатления. Те обаче не 
подкрепяха обвиненията или пък се 
позоваваха на провокациите, ор-
ганизирани от органите на 
Държавна сигурност. 

В своята реч Ради Найденов 
характеризира групата на Никола 
Петков още като неохитлеристка и 
неофашистка. Според него, тя била 
такава, защото се управ- 



дявала от едно лице, от Никола Петков, когото нарече 
фюрер. За доказателство приведе, първо, случая с отнетите 
мандати на 23 народни представители на опозицията. На 
второ място, каза, че хитлеризмът в дейността на Никола 
Петков се проявявал в отношението му към комунизма. И 
направи извода, че такова отношение било характерно само 
за прохитлеристи. Тази политическа характеристика, давана 
за Никола Петков от партийната пропаганда още преди 
арестуването му и залегнала в Обвинителния акт срещу 
него, в речта на Ради Найденов се разширяваше. От съюзник 
на реакцията и фашизма, в характеристиката на Найденов 
той се превръщаше в хитлерист и неофашист. С наглостта на 
безотговорно лице, и в качеството си на министър на 
правосъдието, Ради Найденов заяви: "С този законопроект 
ние не вършим нищо против отделната личност или против 
отделни личности, ние не вършим отмъстително дело". 
Когато произнасяше тези думи хиляди български граждани 
вече се намираха в арестите, а между тях и болшинството от 
опозиционните народни представители. Тези факти бяха 
добре известни на оратора, но те не го смущаваха. Той 
завърши речта си с тон на възмущение като нарече 
отвратителна версия убеждението на мнозина, уж 
поддържано от заго ворническата група на Никола Петков, 
че се преследвала целта чрез Отечествения фронт да бъде 
унищожен Земеделският съюз. Такива речи се произнесоха 
във Великото Народно събрание. Натоварените със задачата 
да оза- конят унищожаването на Земеделския съюз гозореха 
в негова защита и същевременно обвиняваха Никола Петков 
и сподвижниците му, че вършели това. 
Такава бе официалната обосновка на предложения от 

правителството законопроект за забрана и разтуряне на 
ръководения от Никола Петков Земеделски съюз. Тя бе 
потвърдена и разширена от речта на представителя на 
ръководството на българската компартия Владимир 
Поптомов. Двуличието на заетата позиция можеше да се 
разбере в поставените от него въпроси. Още в началото той 
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запита: "Как е възможно в една републиканска България с 
народна демокрация да се разтури една опозиционна 
партия? Не е ли това белег на отсъствие на демократически 
свободи? Не е ли резултат на партиен егоизъм, на 
партизански страсти?". И отговори с един категоричен тон: 
"Не, нито едното, нито другото". Според него, това било 
наложителна мерка в защита на демократическите свободи 
на българския народ. С произнасяне на своята реч висшият 
партиен деец Поптомов изпълняваше партийно поръчение. 
Той трябваше да порицае дейността на Никола Петков и на 
цялата Обединена опозиция, като оправдае предприетите 
репресивни мерки. В оня момент тези мерки не засягаха 
лично, нито него, нито неговите партийни съмишленици. Не 
зная само дали си е припомнил това свое поведение, когато 
те засегнаха и неговата среда и го сепнаха. За Владимир 
Поптомов е известно, че арестуването на негови другари 
малко по-късно предизвика възмущението му и той прояви 
несъмнено смелост като го нарече престъпление. Същият 
обаче не можа да се издигне над партийното пристрастие и 
да признае, че още по-голямо престъпление бе 
унищожаването на Никола Петков, за което сам усърдно 
помогна. 
Когато поставяше своите въпроси и с отговорите си се 

опита да обоснове одобрението на законопроекта, Владимир 
Поптомов знаеше като член на Политбюро каква е 
партийната политика спрямо Земеделския съюз, ръководен 
от Никола Петков, но също приобщи своя глас към 
решението да се подготви разтурянето на всички 
опозиционни групи. Той знаеше, че предстои отнемането на 
демократическите свободи; че партийното ръководство 
разпалва партизански страсти. Макар нему да бе възложено 
да допълни казаното от министъра на правосъдието, той не 
прибави нищо убедително. Позоваването на паметта на 
загиналите в борбата против фашизма предизвикваше много 
печални асоциации. Много по-голям 



брой български граждани вече бяха подложени на жестоки 
мъчения от неговата собствена власт и то само поради 
техните политически убеждения, някои без дори да ги бяха 
изявили. Затова не можеше да има действена сила 
повтореното и от него обвинение, че "николапетковци" с 
помощ отвън и с преврат искали да върнат страната назад 
към кървавото царство на реакцията и фашистката 
диктатура. В пълно съгласие с партийното поръчение 
Поптомов твърдеше, че организацията на Никола Петков 
била престъпна още в своето зачатие. И според него, не 
можело да не се разтури една организация, която станала 
гнездо на конспиратори, превратаджии, саботьори и шпи-
они. Като заяви, че николапетковата опозиция се превърнала 
в ръководен политически център на конспиративни 
организации, Владимир Поптомов настоя за нейната забрана 
и разтуряне. 
След приключване на разискванията законопроектът бе 

гласуван на първо четене. Предвид на това, че нямало 
изказвания против, нито предложения за изменения, ми-
нистърът на правосъдието, Ради Найденов, предложи да 
бъде гласуван по спешност и на второ четене, което бе 
сторено. Така на 26 август 1947 г. Великото Народно 
събрание прие закон, с който забрани и разтури Българския 
земеделски народен съюз, ръководен от Никола Петков и 
всичките му подделения и секции, заедно с парламентарната 
му група. С това в аналите на съвременната българска 
политическа история остана отбелязан още един позорен 
акт. Той трябва да бъде припомнян при всеки случай, когато 
се изтъква противоречието между думите и делата на 
ръководството на българската компартия. Това 
противоречие не може да бъде отричано, защотото 
безцеремонно се демонстрира. Така например, преди да 
бъде произнесена смъртната присъда над Никола Петков, в 
речта на секретаря на Централния комитет на българската 
компартия бе обявено от името на този ръководен партиен 
орган, че в България не се преследвала опозицията. Законът 
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за нейната забрана и разтуряне обаче бе гласуван само десет 
дни след тази категорична декларация. Наистина, на първо 
време с него се засягаше само политическата организация, 
ръководена от Никола Петков. Въпрос на време бе ликви-
дирането и на по-малочислената опозиционна Социал-
демократическа партия, ръководена от Коста Лулчев и на 
нейната парламентарна група. 
Със закона за забрана и разтуряне на опозиционния 

Земеделски съюз и шумното му разискване във Великото 
Народно събрание още повече се изостряше политическата 
обстановка в страната. Включен в партийната пропаганда, 
този закон бе използуван, за да се внушава необходимостта 
от изпълнение на смъртната присъда над Никола Петков. 
Реакции и преценки за смъртната присъда. Смъртната 

присъда над Никола Петков, произнесена на 16 август 1947 
г. от Софийския областен съд предизвика различни реакции 
и преценки. По нареждане на ръководството на българската 
компартия из цялата страна се свикваха политически 
събрания. На тях се гласуваха резолюции, одобряващи 
присъдата. Такъв бе предвиденият заключителен акт в 
сценария на съдебната разправа с противника на 
антинационалната политика, водена от българската 
компартия. Не се даваше възможност да се чуе друго 
мнение, въпреки че от кратките информации в печата се 
разбираше, че в широки среди съществуват други преценки. 
Предаваха се и съобщенията на средствата за масова 
информация в Съветския съюз и на все още приятелски 
разположената Югославия. Стана обаче известна и ре-
акцията на чуждите представители в София, чрез които бяха 
изразени становищата на ггьрво място на правителствата на 
Великобритания и Съединените щати. 
Още от началото на съдебния процес срещу Никола 

Петков и през времето докато се водеше, партийният печат и 
контролираните от партийното ръководство други 



вестници печатаха  всекидневно  статии  с  такива  заглавия: 
ʺНародни  искания  от  всички  краища  на  републиката  за 
най‐строго наказание на Никола Петков и съучастниците 
му за готвения държавен преврат срещу народната власт!ʺ 
ʺТежката  дума  на  народа  от  цялата  страна  за  най‐строго 
наказание  на Никола Петковʺ;  ʺНародът  иска  най‐строго 
наказание  на  Никола  Петков  и  неговите  съучастници  от 
ʺВоенния  съюзʺ  за  готвения  държавен  преврат  против 
народната  властʺ.  Когато  бе  обявена  смъртната  присъда 
гражданите  четяха  в  недоумение:  ʺТежката  дума  на  на‐
рода  повелява:  ʺНикаква  пощада  за  гробокопача  на  на‐
ционалната ни независимост!ʺ; ʺНародът от села и градове 
одобрява  заслужената  присъда  над  заговорника  Никола 
Петков и иска разтурянето на неговия Земеделски съюз — 
гнездо на фашистки остатъциʺ. Организираната партийна 
пропаганда  целеше  да  докаже,  че  прикриваното  зад 
нагласената  съдебна  процедура  политическо 
престъпление има уж широка народна подкрепа. В същ‐
ност, чрез тази пропаганда се упражняваше натиск върху 
общественото мнение, за да се притъпи желанието за из‐
казване  на  неблагоприятни  съждения.  Тя  оправдаваше и 
решението за забраняването и разтурянето на опозицион‐
ния Земеделски съюз. Последваха съобщения за уж ʺраз‐
лаганетоʺ,  на  този  съюз,  като  се  посочваха  имена  на  до‐
вчерашни поддръжници на Никола Петков,  които  го на‐
пускали поради  ʺпротивонародната му  политикаʺ,  която 
водел. 
Произнесената  смъртна  присъда  над  Никола  Петков 

намери най‐напред пълна подкрепа от съветските средст‐
ва  за  масова  информация.  Съветският  партиен  орган  в. 
ʺПравдаʺ побърза да оповести, че ʺсъдът е изразил волята 
на  народаʺ  и  че  ʺбългарският  народ  посрещнал  с 
удовлетворение  присъдата  срещу  Никола  Петков  и  съ‐
участниците муʺ. Изкуствената  нагласа  на  съдебния про‐
цес  се  приемаше  за  достоверна  и  в  колоните  на  същия 
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вестник  бе  предадено  съобщението:  ʺ...B  редакциите  на 
българските  вестници  се  получават  многобройни  теле‐
грами от масовите организации и от отделни граждани, в 
които се подчертава, че съдът е изразил волята на народаʺ, 
защото  ʺтази  присъда  е  предотвратила  повторението  на 
фашисткия  преврат  от  1923  г.  и  е  спасила  страната  от 
гражданска  война  и  чужда  окупацияʺ.  В  същия  тон 
пригласяше  и  югославският  партиен  орган  в.  ʺБорбаʺ,  в 
който  под  тържествуващото  заглавие  ʺНова  голяма 
победа  на  българската  демокрацияʺ,  бе  писано,  че 
ʺприсъдата  срещу  Никола  Петков,  срещу  този  агент  на 
чуждия  империализъм  представлява  нова,  голяма 
победаʺ  и  че  осъждането  му  показало  значението  на 
демократическите  сили.  С  такава  фалшива  фразеология 
на  политическо  двуличие  се  прикриваше  съучастието  в 
едно общо престъпление. 
Много  по‐обстоен  бе  коментарът  направен  по  радио 

Москва  и  отпечатан  във  в.  ʺРаботническо  делоʺ  под  за‐
главие  ʺПрисъдата  над  Никола  Петков  се  одобрява  от 
всички,  на които са  скъпи свободата, мирът и народното 
благодентствиеʺ. В него коментаторът също се позоваваше 
на  ʺобщонародното  исканеʺ  и  твърдеше,  че  то  било 
удовлетворено  с  произнесената  смъртна  присъда.  За  по‐
голяма  убедителност  прибягваше  се  до  сравнението  на 
Никола  Петков  с  Александър  Цанков  и  се  посочваше 
разликата  между  двамата.  В  коментара  се  изтъкваше,  че 
Цанков  служел  на  немските  империалисти  и  за  тяхна 
угода  душел  българската  демокрация.  Петков  пък  на‐
мерил  други  господари  в  лагера  на  международната  ре‐
акция и посегнал на народната власт като искал да отнеме 
от  народа  неговите  завоевания.  В  това  се  състояла 
разликата  помежду  им.  Тази  характеристика  бе  съвсем 
чужда на истинския лик и на двамата оформени полити‐
чески дейци, каквито бяха Цанков и Петков. Необходимо 
бе  да  се  покаже  обаче  някаква  разлика,  за  да  се  изтъкне 
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еднаквостта на целите и  средствата на политическата им 
борба. В случая невежеството се покриваше от тенден‐ 



цията да се представи 
извършеното престъпление за на- 
родополезно дело. При това 
коментаторът допусна едно 
сравнение, което разкриваше 
подбудите за толкова жестокия 
удар, нанесен на Никола Петков, 
като твърдеше: "...От гледна точка 
на всички честни хора в света, 
комунизмът се заключава в това 
навреме да се види врага, да се 
предотврати народното бедствие, 
което се подготвя. Ето в това 
именно се заключава истинският 
комунизъм. Затова присъдата над 
Никола Петков се поздравлява от 
всички, на които е скъпа 
свободата, на които е скъп мирът и 
на които е скъпо народното 
благоденствие". Българският 
народ обаче вече чувствуваше 
какви бяха благата на "истинския 
комунизъм", които се бяха сто-
варили върху гърба му и най-добре 
оценяваше какво представлява 
осъществяването му в 
българската действителност. 
Съветският коментатор бе казал 
тогава онова, което се 
премълчаваше все още в България. 
От думите му можеше да се заключи, 
че Никола Петков е жертва в името 
на този "истински комунизъм", т.е. 
на съветската политика спрямо 
страната, поддържана с 
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настойчивост от българската 
компартия. 

В изявленията си пред чужди 
журналисти, направени на 12 
септември, временният 
председател на републиката, 
Васил Коларов, повтаряйки 
казаното от Георги Димитров за 
пътя, по който и България щяла да 
върви към социализма, допълни 
следното: "Реакцията, остатъците 
от фашизма, сега търсят и намират 
форми на проявление. Във 
фашистки вид те не могат да 
съществуват... У нас не е приятно 
днес да бъдеш фашист и 
реакционер. Поради това 
реакцията няма сметка да излезе 
под знамето на старите 
реакционни партии. Те са 
компроменти- рани пред народа. 
Реакцията и разбитите фашистки 
отпадъци търсят нови форми, по-
приемливи, даже "демок-
ратически", като разтурения 
съзаклятнически и саботь- орски 
"земеделски" съюз на Никола 
Петков и около така наречената 
социалдемократическа партия на 
Лулчев". Два дни след това 
изявление на Васил Коларов и пак 
пред чужди журналисти направи 
изявления и Трайчо Костов, 
тогава заместник-министър-
председател и все още считан за 
втория човек в партийната 
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иерархия като заместник на 
Георги Димитров. На поставения 
му въпрос "Кои са днес външните и 
вътрешни сили, които се стремят 
да поставят препятствия на пътя 
на Отечествения фронт и каква е 
тактиката на тези сили?", той 
отговори: "Външните сили... са 
добре известни. Що се касае до 
вътрешните ̶ това са остатъците 
от фашизма и онези круп- но-
капиталистически слоеве и 
групи, чиито интереси бяха 
сериозно засегнати от 
политиката на Отечествения 
фронт. Не смеейки да излязат 
открито под свое знаме срещу 
Отечествения фронт, тези 
реакционни елементи потърсиха 
убежище в опозиционните партии 
с демократическа маска, каквито 
бяха партиите на Петков и Лулчев. 
По такъв начин тези 
лъжедемократически партии се 
превърнаха фактически в 
организационни центрове на 
фашизма и реакцията у нас. Не 
можейки да разчитат на 
доверието на народа, те 
прибегнаха до създаването на 
военни заговори и 
терористически и бандитски 
групи, както това се доказа на 
редицата процеси на тези военно- 
заговорнически организации и на 
процеса на Петков". 
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И двамата, Коларов и Костов, по 
силата на своето положение в 
партийното ръководство бяха 
най-добре осведомени какъв 
характер и състав имаше Земедел-
ският съюз, ръководен от Никола 
Петков, както и со-
циалдемократическата партия на 
Коста Лулчев. Не друг, а Васил 
Коларов бе докладвал на пленум 
на Централния комитет на 
българската компартия за 
резултатите от изборите за 
Великото Народно събрание през 
октомври 1946 г. Негови бяха 
констатациите, че опозицията 
начело с Никола Петков показала 
с колко голямо доверие се 
ползува сред широките народни 
слоеве и какъв огромен брой, 
показан и непоказан, избиратели 
бяха гласували за нейните 
кандидати. Тогава нито 
избраните опозиционни 



депутати, нито избирателите им се 
назоваваха фашисти и 
реакционери, каквито и в 
действителност не бяха. Тези 
избиратели се представяха за 
заблудени, без да се обяснява как 
толкова голям брой (официално 
съобщената цифра сочеше повече 
от милион и 200 хиляди) можеха да 
бъдат заблудени. Между избраните 
от тези "заблудени" избиратели 
народни представители, малцина 
можеха да бъдат обвинени в 
някакво сътрудничество с 
миналите политически режими. 
Тъкмо в средите на отечествено-
фронтовските народни 
представители подкрепящи поли-
тиката на компартията, се 
намираха в изобилие политически 
дейци с такова минало. Не друг, а 
първият партиен ръководител 
Георги Димитров се обръщаше към 
опозиционните дейци с призиви за 
сътрудничество и определяше 
броят на по-късно наричаните от 
него реакционери, гласували за 
опозиционните партии, на милион и 
200 хиляди души. Тогава той и 
неговият антураж не твърдяха, че 
опозиционните партии били 
център на реакцията и фашизма. 
През това време все още всеки 
партиен функционер биваше също 
предупреждаван да не се увлича и 
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да не говори за пътя към 
социализъм в нашата страна. По 
време на процеса срещу Никола 
Петков се наблюдаваше вече 
значителна промяна в тактиката 
на компартията и затова 
партийните дейци, говорехме на 
нов глас. Промяна в становищата 
на опозицията не настъпи, а и 
поведението на Никола Петков при 
произнасяне на последната му ду-
ма пред съда бе такова, каквото се 
прояви и при обявяването му в 
опозиция на партийната политика 
още през 1945 г. 

Има нещо вярно в твърдението, че 
подписването на мирния договор с 
България и уговореното между ве-
ликите сили негово предстояще 
ратифициране се оказа 
благоприятно обстоятелство за 
ликвидиране на опозицията и за 
разправата с Никола Петков. 
Възниква обаче въпросът, какво се 
преследваше с всичко това? Усло-
вията на мирния договор 
определяха и срока за изтегляне 
на съветските окупационни 
войски от страната. При 
съществуващата политическа 
обстановка не се изключваха 
изненади за съветското 
господство. Целта на съветската 
политика бе да затвърди 
ръководното положение на 
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българската компартия във 
властта. Българското партийно 
ръководство изпълняваше 
задачата да задушава всякакво 
недоволство от партийната 
политика. Под контрола на 
изпратените съветски 
инструктори се прилагаха 
всякакъв род репресивни мерки. Не 
се считаше за достатъчно 
преследването на отделни лица. 
Преустройството на армията и 
унищожаването на старото офи- 
церство се използува като най-
добро средство за ликвидиране на 
опозиционните сили. Такъв бе 
добре обмисленият план, 
централно място в който заемаше и 
разправата с Никола Петков. 
Кулминационната точка бе достиг-
ната с произнесената смъртна 
присъда. Тя бе решена от 
партийното ръководство, а на съда 
бе предоставено да й придаде 
съответното юридическо 
оформление. Два дни преди да бъде 
произнесена, целият партиен 
апарт бе информиран, че предстои 
да бъде обявена, за да може всеки 
негов активист да се включи 
незабавно в шумна про- 
пагандистка кампания. За 
опозиционните дейци и при-
върженици стана ясно, че щом бе 
посегнато по такъв начин върху 
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техния лидер, нищо добро не 
можеше да очакват и те през дните 
след неговата гибел. 

Осъждането на Никола Петков на 
смърт и гласуваният закон за 
забрана и разтуряне на най-
масовата опозиционна 
политическа организация, 
каквато представляваше 
Земеделският съюз, трябваше да 
улесни прилагането на гезиса за 
прехода на страната към социа-
лизъм. Успокояващите слова, 
произнасяни от Димитров и 
Коларов, че това щяло да се 
извърши по мирен начин, без 
съветска власт и диктатура на 
пролетарията се опровергаваха 
от практическата дейност на 
българската компартия и 
ръководените от нея репресивни 
органи. Произнесената смъртна 
присъда над Никола Петков бе 
стара- 



телно подготвена и затова не предизвика изненада в 
партийните среди, макар да постави нови задачи пред 
партийната пропаганда и репресивните органи. Тя пре-
дизвика смущение сред широката общественост и загри-
женост от страна на чуждите представители, правителствата 
на които бяха подписали мирния договор с България. Целият 
ход на съдебния процес обаче разкриваше преследваната 
цел: Никола Петков трябваше да бъде унищожен. 
Партийното ръководство не пожали никакви усилия и с 
изключително напрежение се домогваше към нея. Неговите 
представители и пълномощници бяха в стихията си, когато 
нанасяха удари върху дейците на политическата опозиция. 
Това се демонстрираше в решенията на Великото Народно 
събрание, в мерките на репресивните органи и в 
пропагандната клеветническа кампания. Особено 
подчертано бе увлечението им в разискванията за разтуряне 
на опозиционните организации. Реакциите пък на 
компартията към постъпките на чуждите представители, 
главно на Великобритания и Съединените щати, показваха 
степента на напрежението, с което изпълняваше поставената 
й задача. 
Интересът, с който се отнесоха правителствата на 

Великобритания и Съединените щати свидетелствува за 
вниманието, с коего техните представители следеха 
политическите борби, разиграващи се в България. Тези 
борби бяха указание за насоките на промяната в съветската 
политика. Днес, направените вече публично достояние във 
Вашингтон и Лондон поверителни правителствени 
документи, позволяват да се разбере, че арестуването и 
съденето на Никола Петков и предшест- вуващите арести и 
съдебни процеси срещу офицерите от тъй наречената 
организация "Неутрален офицер", срещу Петър Коев и др. са 
давали достатъчно доказателства за подготвяния рязък обрат 
във вътрешнополитическото развитие на страната. Първата 
стъпка при изясняването, че такъв обрат се извършва, са 
срещите на английския и американския политически 
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представители в София с Георги Димитров като министър-
председател. Те стават по повод спирането на 
опозиционните вестници "Народно земеделско знаме" и 
"Свободен народ". Обясненията на Георги Димитров са 
колкото несериозни, толкова и нагли. Той отговори тогава, 
че органът на опозиционния Земеделски съюз не бил спрян 
по нареждане на българското правителство, а работниците в 
печатницата отказали да го печатат. Такива обяснения бяха 
несериозни, защото тогава знаехме добре, че по нареждане 
на партийното ръководство бе упражнен натиск чрез 
профсъюзната организация върху печатарите да сторят това. 
Неговата наглост се подхранваше от подкрепата, получена в 
този случай от съветския пълномощен министър, който му 
предаде нареждането да отхвърли исканията на английския 
и американския представители в защита на опозиционните 
вестници като намеса във вътрешните работи на България. 
Димитров го стори с присъщото му раболепие, като заяви 
публично, че това е временна мярка, макар да бе решено 
вече окончателното спиране и на двата опозиционни 
вестника. 
Постъпките на западните политически представители 

зачестиха и станаха по-настойчиви след арестуването на 
Никола Петков. Само два дни след ареста на 7 юни, те бяха 
приети последователно пак от Георги Димитров. 
Английският представител подсказа, че може да се търси 
връзка между арестуването на Никола Петков със същите 
мерки в Унгария, което говори, че нарежданията идват от 
един общ източник — Москва. Освен това той заяви, че с 
тези събития се подготвя отстраняването на опозицията и 
установяването на тоталитарна държава. Със същата наглост 
Димитров отрече съществуването на посочената връзка, като 
декларира, че това било негова лична отговорност, без 
каквото и да е внушение отвън. В същия дух премина и 
срещата с американския представител, който изказа своята 
лична преценка за нару- 



шаването на гражданските свободи в България. Един-
ственият благоприятен личен резултат за Никола Петков 
от тези срещи, ако изобщо може да се говори за такъв, бе 
гаранцията, дадена от Димитров, че щели да се отнасят 
към него добре през целия период на следствието му. 
Трябва да се подчертае, че тогава тя действително бе 
сгазена. Няма никакви указания, че до присъдата Никола 
Петков е бил подложен на специални мъчения, за да бъде 
принуден да приеме обвиненията, които му се приписаха. 
То обаче не бе сторено, за да му се даде възможност да 
докаже своята непричастност в какъвто и да било заговор. 
Със спазването на дадената гаранция се прикри оня 
широк обхват на клевети и изкуствена нагласа на 
обвиненията, които му се предявиха. Контактите на 
Димитров и неговите заместници със западните полити-
чески представители бяха използувани за засилване на 
пропагандната кампания, че се посягало "върху държав-
ния суверенитет и национална независимост на Народна 
република България". Присъствието на съветските оку-
пационни войски в страната, дейността на Съюзническата 
контролна комисия, председателствувана от съветски ге-
нерал и хазайниченето на съветските представители не 
потвърждаваха обаче наличието на някакъв държавен 
суверенитет. Смисълът на казаното от Димитров показ-
ваше само, че страната се тласка по пътя на окончател-
ното й обвързване със Съветския съюз. Съдбата на Никола 
Петков бе един от примерите, доказващ развитието на 
този процес. Постъпките на западните политически 
представители като че ли целяха да го констатират, но не 
и да го предотвратят. 
Произнесената смъртна присъда над Никола Петков 

предизвика последната и най-енергична намеса на запад-
ните представители в негова защита. Няколко дни след 
обявяването й, английският представител бе приет от 
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Трайчо Костов, който заместваше Георги Димитров по-
ради отпътуването му за Съветския съюз на лечение. 
Той настоял да не се изпълнява смъртната присъда. Въз-
раженията на Трайчо Костов, така както са предадени в 
документите, са и неоснователни и неубедителни. Те се 
свеждат до това, че процесът срещу Никола Петков бил 
воден правилно, сам той бил фашист и представлявал не 
селяните, а най-паразитните реакционни среди. След две 
години Костов се озова в същото положение и се осмели да 
заяви пред съда, че не се счита за виновен. Трудно е да 
допуснем, че не си е спомнил тези свои преценки за тога-
вашния свой политически противник. Обяснима е и реак-
цията на английския представител, който отказал да из-
слуша докрай казаното от Костов, че Петков бил незна-
чителна личност, който уж "бил прекалено уплашен даже 
да се защищава пред съда". По-късно бяхме свидетели как 
на самия Костов бе отнета възможността да се защити. 
Тази среща бе началото на активна дипломатическа 
дейност на английските и американски представители с 
цел да се предотврати изпълнението на смъртната присъ-
да на Никола Петков. На 24 август партийният орган в. 
"Работническо дело" предаде съобщение, озаглавено 
"Против чуждата намеса в нашите вътрешни работи. Ис-
канията на английския и американския представители 
отхвърлени. Присъдата срещу Никола Петков е чисто 
вътрешна българска работа". От съобщението ставаше 
ясно, че предният ден, на 23 август, американският пред-
ставител в Съюзната контролна комисия в България, ген. 
Робертсън и изпълняващият длъжността представител на 
Великобритания в Съюзната контролна комисия полк. 
Грин изпратили писмо до заместник-председателя на тази 
комисия, съветският генерал-лейтенант Черепа- нов. В 
него те настоявали да бъдат дадени указания на 
българското правителство да отложи изпълнението на 
присъдата, докато Съюзната контролна комисия прегледа 
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това дело. Даваше се и отговорът на съветския генерал, в 
който той заявяваше, че не смятал "за възможна каквато 
и да е намеса от страна на Съюзната контролна 



комисия в делото против Никола 
Петков", тъй като то било чисто 
вътрешна българска работа. Този 
отговор изразяваше съветското 
становище, но не бе удовлетво-
рителен. Усилията да се спаси 
живота на осъдения на смърт 
опозиционен политически лидер 
продължиха. 

Не бе случайно, че по времето, 
когато приключваше съдебният 
процес срещу Никола Петков, 
министър-председателят Георги 
Димитров се намираше в чужбина, а 
временният председател на 
републиката Васил Коларов се бе 
оттеглил на почивка в 
Евксиноград край Варна. Там 
обаче той бе посетен от 
американския политически 
представител Хорнер, който имаше 
задачата да го запознае със 
становището на американското 
правителство по съдебния процес 
срещу Никола Петков. Коларов бе 
посетен със същата цел и от 
английския политически 
представител Бенет. За 
съдържанието на водените раз-
говори може да се съди по 
направените вече публично 
достояние американски и 
английски документи. Известна 
представа се създава и от 
частичното позоваване на 
български архивни материали в 
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партийната историческа 
литература. Въз основа на тези 
документи може да се направи 
преценка на казаното от двамата 
западни дипломати и оспорването 
на техните становища от Коларов. 
Американският представител 
обяснява съдебния процес срещу 
Никола Петков и преследванията, 
на които бе подложена 
Обединената опозиция с 
"моралното влияние на Съветския 
съюз", както това е изразено на 
неговия дипломатически език. 
Английският политически пред-
ставител пък бе поискал намесата 
на Коларов като временен 
председател на републиката, за 
да не се допусне изпълнението на 
присъдата. Той се мотивира с това, 
че Никола Петков не 
представлявал някаква опасност 
за правителството на 
Отечествения фронт. В отговорите 
си Коларов се придържал към 
линията, очертана в разговорите 
на Георги Димитров и Трайчо 
Костов. Подобно на тях и той 
проявява същото двуличие и 
наглост, като твърдял, например, 
че българското правителство 
търсело подкрепа не в "силата на 
Русия", а в своята политика и в 
Отечествения фронт. Също така 
пояснил, че в случая с Никола 
Петков не се касаело за отмъщение 
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или за желание да се преследват 
политически врагове чрез провеж-
дане на съдебни процеси. Той 
повторил известното вече 
предупреждение, че всяка намеса 
отвън в защита на Никола Петков 
само ще влоши неговото 
положение. 

Обясненията, дадени от Васил 
Коларов не се приеха от 
западните дипломати. Именно 
затова американският 
представител в Москва, Смит, бе 
натоварен да връчи нота до 
съветското правителство. В нея, 
от името на американското 
правителство се настояваше да 
бъде свикана Съюзната контролна 
комисия в София и да се проведат 
консултации между трите сили, 
участвуващи в Ялта, за да 
съгласуват своята политика по 
съдебния процес срещу Никола 
Петков. Отговорът на съветското 
правителство показва откъде 
идваше силата на българските 
партийни ръководители да 
проявяват такова упорство 
против исканията на 
правителствата на двете западни 
страни. Американската нота бе 
отхвърлена. Съветското 
правителство, което чрез своята 
политика спрямо България я 
поставяше в пълна зависимост от 
себе си, заязяваше в отговора си, 
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че Съюзната контролна комисия в 
София нямала право да разглежда 
юридически дела, решени от 
българския съд, защото такива 
действия представлявали 
вмешателство във вътрешните 
работи на България и били пряко 
нарушение на държавния су-
веренитет на страната. В 
отговорите, които даде Васил 
Коларов на английския 
представител Бенет обаче бе 
обърнато внимание, че присъдата 
срещу Никола Петков можела да 
бъде обжалвана и делото 
преразгледано от Касационния 
съд. Такъв момент се предвижда и в 
нормите на процесуалния закон. 
Макар ходът на съдебния процес 
да не внушаваше доверие у Никола 
Петков за ролята на съда, 
защитниците му се възползуваха 
от това 



право и подготвиха от негово име касационна жалба. Ре-
акциите в отговор на "дипломатическите постъпки на за-
падните представители в София и Москва обаче разкриваха 
какво може да бъде решението и на тази последна съдебна 
инстанция. По един и същи начин се преценяваха 
настойчивите искания чрез писма, лични разговори и 
дипломатически ноти. На тях се гледаше като на вмеша-
телство във вътрешните работи на България и тази преценка 
се повтаряше при всеки повод. При това те винаги се 
отхвърляха с предупреждението, че само отежнявали 
положението на Никола Петков. В същност, това бе пре-
текстът, за да се представи като оправдана и последната 
стъпка в подготовката за изпълнение на смъртната присъда. 
Представителите на Великобритания и Съединените щати 

не се отказаха от желанието си да направят възможното, за 
да спасят живота на Никола Петков. Последните техни 
действия съвпаднаха с приетото постановление на 
Касационния съд по повод молбата, подадена от името на 
Никола Петков. Очакваше се единствено намесата на 
временния председател на републиката, за да се реши, дали 
да бъде изпълнена или отменена смъртната присъда. 
Преписката между Васил Коларов и Георги Димитров 
показва в каква атмосфера Никола Петков бе изпратен на 
бесилката. 

2. Как се стигна до екзекутирането на Никола Петков 

Съдебният процес срещу Никола Петков приключи. 
Въпросът дали да бъде приведена в изпълнение произне-
сената смъртна присъда над него създаде известна загри-
женост. На първо място, организаторите на процеса се 
придържаха старателно към предписаната им линия да 
изведат до край разправата със своя политически противник. 
Въпреки напрежението, което преживяха при изпълнението 
на разработения сценарен план, те не се смутиха от 
неудачите и видимостта на нагласата. Приключването му 
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обаче ги постави пред ново напрежение. В техни ръце се 
намираше набелязаната жертва и те вече бяха постигнали 
осъждането й на смърт. В този момент обаче се сблъскаха с 
отражението от собственото си дело и трябваше да 
преодоляват допълнителни трудности. Решиха, че времето и 
позоваването на следващата процедура ще ги улесни да 
намерят изход. При това нещата се развиха само в 
продължение на няколко дни и окончателната стъпка бе 
предприета. Противоборството между двете тенденции, да 
се отнеме живота на осъдения Никола Петков, или да се 
запази, даде превес на първото. 
На 18 септември 1947 г. второ наказателно отделение на 

Касационния съд издаде постановление по решението на 
Софийския областен съд, с което потвърди произнесената 
смъртна присъда над Никола Петков. От постановлението 
ставаше ясно, че поводът за него бил подадената молба за 
обжалване на присъдата. Пункт по пункт се отхвърляха 
всички възражения, като се обявяваха за несъстоятелни. По 
същия начин се отхвърляха и всички обяснения на 
защитниците. Тенденцията, показана в речите на 
прокурорите се поддържаше напълно. Като се подчертаваше, 
че криминалните действия, приписани на автора на молбата 
били установени и напълно доказани, възраженията, които 
се правеха, дори се назоваха камуфлаж. Този документ ще 
остане като паметник на софистика със съдебна 
фразеология, от който наследниците на вдъхновителите и 
подписалите го има защо да се срамуват. Заключението му 
гласеше, че "присъдата на Софийския областен съд трябва 
да бъде поддържана и изпълнена". Протоколът от 
заседанието, на което бе прието постановлението на 
Касационния съд бе подписан, както следва: председател — 
Христо Бъчваров и членове — Величко Цанев, Петър 
Ташков, д-р Горан Иванов. Верността му е потвърдена с 
подписа на секретаря — Иванка Савкова. 



Един ден преди да бъде прието постановлението на Ка-
сационния съд, представителите на западните сили пред-
приеха нови стъпки за спасяване живота на Никола Пет-
ков. Според цитираните в партийната историческа лите-
ратура архивни документи на 15 септември английският 
политически представител в София посетил Васил Кола-
ров в качеството му на временен председател на репуб-
ликата. В разговора той му заявил: "Аз получих известие, 
което съм длъжен да Ви съобща, за да се избегне всякакво 
възможно недоразумение. Аз получих съобщение, че 
правителството или Централният комитет на Ко-
мунистическата партия са се занимавали с апела по делото 
на Никола Петков и че било взето решение да се доведе до 
края екзекуцията на Никола Петков. Аз зная, че Ваше 
превъзходителство ще ме запита от къде зная за това 
решение. Общото впечатление е, че именно това има 
предвид и господин Георги Димитров със своето послание 
по случай Вашия празник. Това е един въпрос, основан на 
факти". Чуждите дипломати бяха преценили правилно 
препоръките на Георги Димитров. Последният настояваше 
в своите писма до заместващите го партийни ръководители 
да се реагира най-решително против исканията на 
английските и американски представители и да се 
организира широка кампания в страната и в чужбина. 
Според Димитров, трябвало да се изтъква, че Никола 
Петков е осъден, защото организирал заговор за сваляне на 
правителството на Отечествения фронт и да се разоб-
личават действията на западните дипломати в негова за-
щита като шантаж и заплахи. Такава дейност партийното 
ръководство организира, но тя слабо влияеше на всеки, 
който се интересуваше от съдбата, на Никола Петков. 
Точно в момента, а който се решаваше въпросът за живота 
му, правителствата на Великобритания и Съединените 
щати ратифицираха мирния договор с България. 
Подбудите им били, че с този акт създават по-благопри-
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ятна атмосфера и българското правителство ще стане по- 
благосклонно към настойчивите им искания животът на 
Никола Петков да бъде запазен. 

В действията на българското партийно ръководство 
обаче се наблюдаваше строга последователност. Едва бе 
оповестено ратифицирането на мирния договор и на 
следния ден Касационният съд гласува своето постанов-
ление като потвърди смъртната присъда над Никола 
Петков. Информацията на английския представител се 
оказа правилна и точна. При установената практика Ка-
сационният съд не можеше да вземе своето решение без да 
е получил санкцията на партийното ръководство. Затова и 
всички постъпки, предприети от английското и 
американско правителства при създадения апарат на 
властта и неговата зависимост от съветската политика, не 
можеха да постигнат резултат. Международната об-
становка и международните отношения през това време 
бързо се изменяха и Съветският съюз насочваше своята 
политика към рязко влошаване на отношенията със своите 
военновременни съюзници. Все пак тези постъпки внесоха 
временно смут у някои най-видни партийни ръководители 
и на първо място влияеха върху поведението на Васил 
Коларов. По силата на заемания от него най-висш 
държавен пост на временен председател на републиката 
той трябваше да се произнесе последен за изпълнението на 
смъртната присъда на Никола Петков. Това бе формално 
негово задължение. Поради широкият отзвук, който 
присъдата имаше както в страната, така и в чужбина, 
наложи се да се дават и официални обяснения. От друга 
страна, налице бе и глухото недоволство сред народа, 
макар всички канали за публичен израз в страната да бяха 
закрити. Никаква партийна пропаганда обаче не бе в 
състояние да въздействува върху общественото мнение в 
чужбина. На него не можеха да повлияят и заклинанията 
на Георги Димитров. Дипломатическата дейност на 
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правителствата на западните държави се придружаваше и 
от засиления интерес на по-големите и вли- 



ятелни вестници в тях. 
Кореспондентите им поместваха 
непрекъснато статии, в които 
разказваха за отнетата свобода 
на българския народ. За 
спасяване живота на Никола 
Петков бе създадена широка 
международна кампания. При 
такава обстановка българското 
партийно ръководство трябваше 
да реши въпроса дали да бъде 
изпълнена смъртната присъда над 
Никола Петков. 

Този въпрос обаче не можеше да 
се реши самостоятелно от 
българските пълномощници на 
съветското господство. Те бяха 
само изпълнители на 
разпорежданията, които 
получаваха отвън. Техният 
признат вожд, Георги Димитров, се 
намираше през това време във 
вилата си край Москва. Докато 
отсъствуваше, неговият най-
близък съратник, Васил Коларов, 
лишен от опората му, трябваше сам 
да се съобрази със съветския 
натиск и да се произнесе 
утвърдително за умъртвяването 
на Никола Петков. Доказал през 
цялата си предшествуваща 
дейност, че му липсва 
самостоятелност не само в 
мисленето, но и в действията, 
особено при поемане на 
отговорност, у него се породиха 
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колебания. Той не можеше да живее 
дълго с тях и бе заставен да ги 
преодолее. Наличието им обаче 
свидетелствуваше както за 
влиянието на направените 
постъпки, така и за пълната му 
осведоменост, че обвиненията 
срещу Никола Петков са 
нагласени, фалшиви и 
недостатъчни за физическата 
разправа с него, макар и 
посредством подготвената 
съдебна процедура. Потвърждение 
за това се намира в преписката, 
която е водил с Георги Димитров. 
Трябва да се припомни, че Васил 
Коларов нямаше благосклонно 
отношение към Никола Петков, но 
поставен в положението сам да 
санкционира толкова отговорно 
решение чувствуваше необ-
ходимостта да се опре на друг 
фактор, в случая на Димитров. Нему 
бе добре известно, че последният 
се намира във всекидневен 
контакт с най-отговорни предста-
вители на съветското 
ръководство, получавайки от тях 
необходимите му разяснения. 
Затова Коларов пожела да се 
освободи от задължението да реши 
сам какво да предприеме. В 
писмата си до Димитров той 
разсъждава за отражението, което 
би се получило от изпълнението 
на смъртната присъда над Никола 
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Петков върху различните 
политически среди в чужбина. 
Информира го още за 
дипломатическия натиск, 
упражняван непосредствено 
върху него и за разгърналата се 
широка кампания в чужбина против 
присъдата. Димитров, който бе 
изолиран от всичко това, 
приемаше спокойно 
разсъжденията на своя съратник и 
не пропускаше да му предава 
разпорежданията на своите 
съветски ментори. Такива бяха 
причините за различията, ако 
може да се определят така 
мненията, изказвани от двамата в 
писмата им. Не съществуваше 
обаче никакво противоречие в 
общата им позиция към съдбата на 
Никола Петков, защото бяха анга-
жирани и оставаха верни в 
провеждането на една и съща 
политика. 

Фактът, че по време на 
завършването на съдебния процес 
срещу Никола Петков и в 
подготовката на неговото 
екзекутиране, Георги Димитров се 
намираше в Москва, в известна 
степен дори улесняваше 
последователното провеждане на 
общата линия за унищожаването на 
Никола Петков. При това Димитров 
не само не оставаше не- причастен, 
но всичко се вършеше с негово 
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знание и след изчакване на 
неговите разпореждания. Всички 
действия на партийните 
ръководители в страната, както и 
решенията на партийното 
ръководство като цяло се 
съгласуваха с него. Днешните му 
биографи са твърде словоохот-
ливи, когато посочват тази му 
роля. В същото време те огбегват 
всякак да се докоснат до въпроса 
дали Димитров изпълняваше тази 
роля по убеждение или бе провод-
ник на чужда воля, чиито 
становища не можеше да разисква. 
Преди съдебния процес, по 
времето когато се провеждаше и 
след него Димитров направи 
публични изявления, като даде 
обяснения и в срещите си с чужди-
те дипломати. През време на 
престоя му в Москва, в 



средата на август, отправи голям 
брой писма до партийното 
ръководство в страната. Всичко 
казано и написано от него по този 
повод, събрано заедно, ще 
представлява обемист том. От 
него може да се установи обаче 
само едно: Съдбата на Никола 
Петков бе предрешена. Каквото 
друго да се пише и говори е далеч 
от истината. Поведението на 
Георги Димитров се определяше 
единствено от изискването да 
следва неотклонно линията, която 
не той определяше. Съветските му 
покровители бяха преценили, че 
Никола Петков като политически 
противник е пречка за 
установяване на чуждото 
господство над страната. Тъй 
като Димитров отдавна бе се 
предоставил на верна служба при 
тях, за него нямаше друг избор и 
под приетото доброволно 
опекунство се зае да изпрати Ни-
кола Петков на бесилката. Той 
стори това без свен, дори с 
очудваща гордост, присъща на 
палача. 

След като Касационният съд 
издаде своето постановление и 
при категоричното становище, 
изразено от Георги Димитров, за 
Васил Коларов въпросът дали 
смъртната присъда над Никола 
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Петков да се приведе в изпълнение 
или не, бе изчерпан. В бр. 221 от 23 
септември 1947 г. партийният орган 
в. "Работническо дело" излезе със 
съобщението, озаглавено: 
"Смъртната присъда на Никола 
Петков нощес бе изпълнена". То 
гласеше: "Комисията при 
министерството на правосъдието 
по чл. 598 от Закона за 
наказателното 
съдопроизводство разгледа вче-
ра делото на Никола Петков. 
Комисията е докладвала на 
министъра на правосъдието, че не 
намира основание да се възбужда 
пред Председателството на 
Народната република 
ходатайство за заменяне на 
смъртното наказание с доживотен 
затвор. Нощес в 0.15 часа смъртната 
присъда на Никола Петков бе 
приведена в изпълнение в Софий-
ския централен затвор в 
присъствието на прокурора на 
Софийския областен съд". Така 
това толкова голямо политическо 
престъпление бе прикрито с 
позоваване на закона, използуван 
от най-отговорни длъжностни 
лица. 
Същият ден в същия партиен орган 
се появи уводната статия "Краят 
на народния враг Никола Петков". В 
нея, с присъщия на партийната 
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пропаганда цинизъм авторите й 
бяха написали: "Организаторът и 
ръководителят на реакционно-
фашистки преврат у нас против на-
родната демократическа власт 
получи това, което му се пада за 
неговата заговорническа и 
предателска дейност". По този 
начин организаторите на 
коварното убийство на Никола 
Петков изразиха своето 
удовлетворение. 

При такъв край на всемерните 
усилия, продължили повече от 
година и половина, за 
унищожаването на един 
изключителен политически деец, 
като че ли вситко бе приключило. 
Срещу Никола Петков бяха 
нагласени твърде много 
обвинения през този период. Той 
бе арестуван, обвиненията срещу 
него представени като правдо-
подобни доказателства и въз 
основа на тях бе осъден на смърт и 
екзекутиран. Недоволството от 
всичко това обаче бе толкова 
голямо, отзвукът в чужбина така 
широк, че се наложи да се търсят 
нови доказателства за неговата 
виновност. Трагичният край на 
Никола Петков трябваше да се 
представи като доказателство за 
справедливата уж борба в защита 
на онова, което партийната 
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пропаганда наричаше завоевания 
на народа и национална независи-
мост на страната. Доводите, които 
се изтъкваха и преповтаряха с 
изключителна настойчивост 
нямаха убедителна сила. Широката 
пропагандна кампания, поддържа-
на без отдих, не постигаше целта 
да внуши, че се е дейст- вувало 
оправдано и въз основа на 
неоспорими факти, нито, че 
решението е взето от един 
независим съд. Обществеността не 
приемаше, че са съществували в 
действителност нелегални 
военно-фашистки организации, 
които подготвяли заговор за 
насилствено събаряне на властта 
и то под политическото 
ръководство на Никола Петков. 
Още по-малко се приемаха за 
достоверни обвиненията, че лично 
той давал инструкции на свои 
съмишленици за подривна и 
терористическа дейност, или пък, 
че под не- 



гово влияние други стигнали до предателство спрямо 
интересите на страната и се занимавали с шпионска дейност 
в полза на съседни и враждебни страни. Затова бе сторено 
всичко, за да бъде привлечено вниманието на българската 
общественост от нови "разкрития". Едно от тях бе ударът 
върху организационния секретар на опозиционния 
Земеделски съюз и бивш народен представител Димитър 
Стоянов. Като един от първите сътрудници на Никола 
Петков наложи се да се избърза с неговото арестуване. 
Ударът бе насочен и срещу значителен брой български 
офицери, начело с ген.-лейтенант Кирил Станчев, обявен за 
ръководител на измислената заговорни- ческа организация 
"Военен съюз". 

3. Последствията от осъждането и екзекутирането на Никола 
Петков 

Съдебният процес срещу Димитър Стоянов започна на 1 
октомври 1947 г. и се водеше в Софийския областен съд. 
Като негови съподсъдими бяха привлечени други двама 
земеделски дейци от Габрово, Александър Гинчев и Тошо 
Иванов. С техните признания се потвърждаваха 
обвиненията, които му се предявяваха. Във вестниците този 
процес бе оповестен под заглавието: "Как са провеждани 
нарежданията на Никола Петков за вредителска и 
саботажническа дейност". Подсъдимият Димитър Стоянов 
бе изведен на публичен процес след като бе доведен до 
състояние да се признае за виновен. Затова още в началото 
на разпита му в съда той заяви, че се покайва за 
извършените престъпления, така както били изложени в 
Обвинителния акт. Според казаното от него, "за това бил 
подбуден от Никола Петков, с когото имал редица срещи". 
Последният му давал инструкции как да организира борба 
от името на Земеделския съюз, изразяваща се в саботажи, 
терористически дзйствия, палежи, неизпълнение на 
нарядите и въобще неизпълнение на разпоредбите на 
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властта. Показанията му бяха явно нагласени, но те бяха 
категорични и характеризираха опозиционния Земеделски 
съюз като превърнал се във вредителска политическа 
организация. Чрез тях се целеше да се потвърдят още един 
път обвиненията срещу Никола Петков. Те обаче се 
опровергаваха от едно немаловажно обстоятелство. 
Положението на Димитър Стоянов като земеделски деец бе 
такова до арестуването му, че той е получавал указания за 
дейността си непосредствено от Никола Петков. Тях бе 
задължен да предава във всички подделения на 
Земеделски"съюз и на всички съюзни дейци из цялата 
страна. Като съподсъдими на Стоянов обаче бяха 
привлечени само двама местни дейци. С нищо не бе 
показано, че извършеното от двамата е било обща линия, 
провеждана въз основа на директиви от ръководството на 
организацията, т.е. от нейното Постоянно присъствие и 
лично от Никола Петков като нейн лидер. Въпреки това, 
Димитър Стоянов бе принуден да говори, че предавал 
получените инструкции на местните дейци и поясняваше 
защо го е вършел по следния начин: "Що се отнася до 
дадените от моя страна директиви — да казват на селските 
маси да не изпълняват нарядите, аз го казвах под влияние, 
от една страна, от момента, в който се намирахме..., а от 
друга — от предаденото ми... от Никола Петков еднолично 
негово нареждане..., което трябваше да съобщавам на верни 
съюзни деятели. Това нареждане се отнасяше до 
проагитирване неизпълнението на нарядите, пречене в 
изпълнение на стопанския план и даже теро- ристически и 
др. непозволени от закона действия, с които се целеше да се 
изложи правителството и улесни идването ни на власт, а от 
друга, да се оправдае, ако това е необходимо, една външна 
намеса. За такава той е имал обещание от чужденци. А и д-р 
Г.М. Димитров работел в тази насока". В такъв завършен 
вид бе представена политическата програма на Никола 
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Петков. Признанията на неговия организационен секретар се 
използуваха, за 



да се покаже още веднъж, че 
смъртната му присъда е напълно 
оправдана. 

Димитър Стоянов получи 
тенденциозно сравнително малка 
присъда от 5 години строг тъмничен 
затвор. Обвиненията срещу него не 
се разпростряха извън рамките на 
задълженията му на 
организационен деец на Земедел-
ския съюз. Съвършено друг характер 
и насоченост имаха обвиненията 
срещу подсъдимите в процеса на тъй 
наречения "Военен съюз". Общият 
брой на подсъдимите в него 
възлизаше на 39 души, начело с ген.-
лейтенант Кирил Станчев, обявен за 
председател на ръководството на 
за- говорническата организация. 
Разглеждането на делото започна 
на 8 октомври 1947 г., само една 
седмица след обявената присъда на 
Димитър Стоянов. В началото на 
Обвинителния акт се твърдеше, че на 
9 септември 1944 г. се сложило край на 
фашистката диктатура у нас, а с осъ-
ществените политически, социални 
и стопански преобразования бил 
нанесен тежък удар на реакционно-
фа- шистките остатъци. Настъпилите 
обаче усложнения в следвоенния 
период съживили надеждите им за 
подкрепа от страна на 
международните реакционни 
кръгове. След такъв увод се 
изтъкваше, че се намерили българи, 
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които тръгнали "по пътя на 
вражеската пропаганда", като се 
посочваше веднага кои били те, а 
именно: "Д-р Г.М. Димитров (Гемето) се 
върна в страната ни с готов план за 
действие. След неговото бягство от 
страната, като продължител на 
делото му се очерта Никола Петков". 
И за двамата се съобщаваше, че за да 
постигнат целите, които си 
поставили, те тръгнали "по пътя на 
конспирацията и саботажа", като 
успели "да вмъкнат в своята 
противонародна дейност една част 
от нашето офицер- ство". По този 
начин се обясняваше създадената 
уж връзка между дейността на 
опозиционния Земеделски съюз и 
оная част от българското 
офицерство, представителите на 
което не приемаха политиката на 
българската компартия. Наистина, 
една част от офицерството не се 
пречупи и не се приобщи към 
компартията, но не се обяви против 
нея. Именно затова му предстоеше да 
се раз- плаща, като бе превърнато в 
свидетел, за да се оправдават 
клеветите за замислен заговор. 
Първата крачка бе направена с 
отстраняването им от служба като 
нежелателни военни кадри в 
щабовете, военните школи и ка-
зармите. В последствие това доведе 
набелязаните от тях в съдебните 
зали като подсъдими или направо в 
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концентрационните лагери. Най-
злата участ постигна подсъдимите в 
процеса против така наречената 
военна конспиративна организация 
"Военен съюз". ч 

Съдебният процес започна с 
разпита на главния подсъдим, ген.-
лейтенант Кирил Станчев. 
Протоколният запис от този разпит 
не е направен публично достояние и 
до днес. Различни са обясненията за 
поведението на генерала в 
следствието и пред съда. Налице е 
обаче фактът, че съобщението за 
разкриването на такава военна 
конспиративна организация, 
наречена "Военен съюз" бе направено 
още през февруари 1947 г., 
Обвинителният акт обявен на 26 
септември, а делото започна една на 8 
октомври с.г. Причината за 
продължителната подготовка на 
този съдебен процес се дължеше на 
упорития отказ на ген. Кирил Станчев 
да приеме обвиненията, които му се 
отправяха, а следователите му 
настояваха да ги потвърди. Те не 
бяха просто обвинения за различия в 
преценките и становищата му по 
политическото положение в 
страната, нито очертаваха различни 
схващания за предназначението на 
армията. Нему се предявяваше вината, 
че се съгласил да застане начело на 
една "военна заговор- ническа 
организация, която си поставила 
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също за цел да подкрепи със сила 
(посредством преврат) оная партия 
или групировка от партии, които биха 
си поставили сходни цели..., като под 
това са разбирали опозиционните 
групировки". Съподсъдимите му, в 
своите показания по време на 
следствието им и пред съда говореха 
за ролята на Обединената опозиция и 
лично на Никола Петков 



в създаването на нелегалната военна организация и опре-
делянето на нейните цели. Те ги допълваха с подробности за 
положителното отношение на бившия министър на войната 
ген.-полковник Дамян Велчев, към митическата дейност на 
"Военния съюз". Един от подсъдимите, например, твърдеше, 
че "бившият министър на войната, Дамян Велчев, знаеше за 
съществуването и на двете конспирации". Той поясняваше, 
че конспиративната организация "Неутрален офицер" била 
изградена с цел да привлече ония офицери, които били 
разочаровани в миналото от ръководителите на "Военния 
съюз". Пак според същия подсъдим, и "ръководителят на 
"Неутрален офицер", и ръководството на "Военния съюз" 
отивали на доклад при Никола Петков". По този начин се 
подчертаваше, че организациите "Неутрален офицер" и 
"Военен съюз" имали своя вдъхновител в лицето на военния 
министър, но били налице връзките на военните 
конспиратори с Обединената опозиция. Показанията на 
подсъдимите бяха така нагласени, за да се види, че всички 
заговорниче- ски превратаджийски организации имали един 
център, ръководен от Никола Петков. Така обвиненията 
срещу него получаваха много по-завършен вид ог този, в 
който бяха представени по време на неговия съдебен процес. 
Ген. Кирил Станчев като главен подсъдим заяви пред 

съда, че се признава за виновен. Обясненията, които даде 
обаче не прибавиха нищо към желанието на съда той да 
подкрепи обвиненията със собствен разказ. По съществени 
пунктове неговите показания бяха в противоречие с 
позицията на прокурора и председателя на съда. В по-
ложението на подсъдим той се оказа неподходящ да под-
държа фалшивите обвинения. Цялата му минала дейност го 
бе поставила между две главни лица, срещу които се 
насочиха най-силните удари. От една страна, ген. Станчев бе 
свързан отблизо и трайно с Никола Петков, а от друга, гой бе 
известен с тясната си дружба и съвместна дейност с бившия 
министър на войната Дамян Велчев. 
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С последния бе преминал през изпитанията от участието им 
в заговори в продължение на едно десетилетие, от 1934 до 
1944 г. Тези негови връзки искаха да използуват, за да бъде 
превърнат в свързващо звено между Никола Петков и Дамян 
Велчев. Затова и в съдебния процес, в който бе изведен като 
главен подсъдим, името на Никола Петков стоеше редом с 
това на Дамян Велчев, но ударът бе насочен с по-голяма 
сила срещу първия. Съпод- съдимите на ген. Станчев, като 
бивши военни, бяха принудени да говорят в един глас: 
"Дамян Велчев иска да използува преследваните офицери... 
за провеждане на скрити замисли срещу народната власт". 
Те не пропускаха да отбележат, че главната цел на 
конспиративната организация "Военен съюз" била чрез 
организиране на офицерството и в сътрудничество с 
Обединената опозиция под ръководството на Никола Петков 
да се нанесе удар върху правителството на Отечествения 
фронт и да се завземе властта. 
От такова естество бяха допълнителните "доказателства", 

които ръководството на българската компартия приведе, за 
да докаже още веднъж, че смъртната присъда над Никола 
Петков е напълно обоснована и законосъобразна. И тези 
"доказателства" не бяха убедителни, но се използуваха за 
оправдаване на последвалите репресивни мерки срещу 
Обединената опозиция като цяло. Никола Петков бе 
изпратен на бесилката и желанието бе името и делото му час 
по-скоро да преминат в забрава. Това обаче не бе 
постигнато. Партийното ръководство нареди да се извърши 
съдебната и физическа разправа с него и до това се 
простираха неговите възможности. Значението на неговата 
политическа дейност обаче бе толкова голямо, че гибелта му 
го превърна в символ на саможертва в името на 
демокрацията и националната независимост на страната. 
Последвалите мерки, предприети от репресивните органи на 
властта показаха колко голямо значение се отдаваше 
фактически на личността и делото на 



Никола Петков. 
През месец септември, преди да се произнесе Касацион-

ният съд по молбата за отменяване на смъртната присъда, в 
Националния комитет на Отечествения фронт, както се 
съобщаваше, започнали да постъпват писма от дейците на 
разтурения вече Земеделски съюз и бивши народни 
представители. В тях с еднакви доводи и по еднообразен 
начин се осъждаше дейността на собствената им 
политическа организация. Те порицаваха поведението си 
като нейни дейци, а също и Никола Петков. Последваха 
писмени декларации на друга група опозиционни дейци, 
също бивши народни представители. Интригуващото в 
случая бе, че между авторите на този род декларации бяха 
всички 23 народни представители, на които с решение на 
Великото Народно събрание бе отнет депутатският мандат. 
Когато това стана, най-отговорни партийни дейци бяха 
заявили на всеуслушание, че тази мярка не била насочена 
против Обединената опозиция въобще. Когато обаче по-
късно се пишеха и публикуваха декларациите на 
"разкайващите се", в Народното събрание не заседаваха 
повече депутати от опозиционния съюз на Никола Петков. 
Без още да бъде оповестено официално разпускането на 
земеделската парламентарна група, членовете й загубиха 
парламентарна си неприкосновеност и бяха отправени в 
следствените килии на Държавна сигурност или в 
концлагерите. Публикуването на декларациите, започна най-
напред в партийния орган в. "Работническо дело" след 
екзекутирането на Никола Петков, в края на септември 1947 
г. и завърши през януари 1948 г. с разкайващата декларация, 
публикувана от името на Борис Бумбаров, член на 
Постоянното присъствие на опозиционния Земеделски съюз. 
Партийната пропаганда наричаше тази кампания, 
организирана от Държавна сигурност "отрезвяване" и 
"дълбок процес на разложение сред дребнобуржоазната 
опозиция, на искрена преориентация на голям брой членове 
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и дейци на БЗНС (опозиция)". Тази преценка не отговаряше 
и в най- малка степен на истината. Всички опозиционни 
дейци, които през посочения период биваха принуждавани 
да подписват декларации много скоро се намериха на под-
съдимата скамейка. Така се стигна до тъй наречената 
"политическа ликвидация" на опозиционните групировки. В 
парламента остана временно опозиционната група на 
Социалдемократическата партия. Снизходителното 
отношение, проявено към нея, бе само един ход в по-
литическата тактика на партийното ръководство. Много 
скоро, още в началото на 1948 г. тя също бе ликвидирана и 
членовете й се озоваха в затвора с наложени им тежки 
присъди. 
В същото време докато се разгръщаше кампанията за така 

нареченото отрезвяване на опозиционните дейци и 
съмишленици на Никола Петков, из цялата страна се водеше 
истинска хайка против местните представители на 
опозиционния Земеделски съюз. Вестниците от онова време 
непрекъснато съобщаваха за съдебни процеси срещу такива 
български граждани. Те бяха зачестили през есента на 1947 
г. във връзка с прибирането на реколтата и съобщенията за 
тях се печатаха на първите страници под заглавието: 
"Осъдени опозиционери-саботьори при прибиране на 
реколтата". Не липсваха и други съобщения, например, като 
това: "Заловена група от предатели и диверсанти-
опозиционери в Първомайско". С тях се доказваше 
наличието на враждебна линия, провеждана от 
организациите на Земеделския съюз в изпълнение на 
инструкциите уж дадени от Никола Петков. В резултат пък 
от упражнявания натиск върху местните дейци появиха се 
също и съобщения, в които се осъждаше дейността на 
Никола Петков и се заявяваше приобщаване към 
Отечествения фронт. В този поход не бе забравен и старият 
земеделски деец, министър още в кабинета на Александър 
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Стамболийски, член на Постоянното присъствие на 
ръководения от Никола Петков Земедел- 



ски  съюз и  бивш народен представител, Недялко Атана‐
сов.  Обвинен  в  лъжесвидетелство  по  процеса  срещу Ни‐
кола Петков,  той бе подведен под съдебна отговорност и 
делото  срещу  него  бе  разгледано  на  1  октомври  1947  г. 
Съдът  го  призна  за  виновен  и  осъди  на  4  години  строг 
тъмничен затвор и лишаване от права за срок от 6 години. 
Делото  му  бе  разгледано  на  същата  дата,  на  която  бе 
осъден  и  организационният  секретар  на  опозиционния 
Земеделски съюз Димитър Стоянов. 
Опозиционните дейци бяха включени в един омагьосан 

кръг,  от  който  никой  не  можа  да  се  измъкне.  Дори  и 
онези  от  тях,  които  бяха  известни  на  партийното  ръко‐
водство с тайно или явно поддържане на партийната по‐
литика,  не  бяха  пощадени.  Отношението  към  този  род 
политически  дейци  ми  бе  вече  известно,  затова  не  ме 
очуди  ударът  върху  някои  от  тях,  които  познавах  добре. 
Моето арестуване и следствие във връзка с процеса срещу 
Трайчо  Костов  съвпадна  по  време  със  следствието  на 
арестуваните  членове  на Постоянното  присъствие  на  Зе‐
меделския съюз, наричан вече от партийната пропаганда 
николапетковистки. Една вечер, може би в края на 1950 г. 
или началото на 1951  г.,  за наказание бях отведен в ново‐
построения карцер в мазето на тогавашната Дирекция на 
милицията в  сградата до Лъвовия мост. Захвърлен в  тяс‐
ната като гроб килия, узнах, че от нея току‐що е изведен 
Борис Бумбаров. Познавах го лично от миналото, а се бе 
случило  така,  че  в  началото  на  втората  световна  война 
прекарахме  заедно  в  концлагера  ʺГонда  водаʺ.  Неговата 
биография на активен деец в  земеделското движение ми 
бе известна. При това бях  слушал за  съдействието,  което 
оказвал  като  емигрант  във  Виена  след  1923  г.  на  своя 
роднина,  македонският  деец  Тодор  Паница,  свързан  с 
Балканското бюро на Коминтерна  там. Случи  се  така,  че 
след  това  прекарахме  пак  заедно  в  едно  отделение  на 
Пазарджишкия наказателен затвор, а почти по едно вре‐
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ме бяхме изпратени и на лечение в затворническата бол‐
ница при Софийския централен затвор. Разговорите ни са 
били  продължителни  и  в  значителна  степен  откровени. 
Този човек трябваше да премине през най‐жестоките ета‐
пи на преизподнята, наречена следствие,  водено от орга‐
ните  на  комунистическия  режим.  За  всичко  сторено  от 
него в полза на партийната политика в миналото, отпла‐
тиха  му  се  с  много  жесток  удар.  Злобата  към  Никола 
Петков се изля с особена сила и върху такива като него. 
Ударите,  които  понасяха  дейците  на  опозицията  се 

оправдаваха и с клевети, доставяни извън страната. Такъв 
материал  предоставяха,  например,  репресивните  органи 
на властта в съседна Югославия. С него не се засягаха само 
дейци,  свързани  с  македонското  революционно 
движение,  или  с  Дража  Михайлович  през  годините  на 
войната. Обвинения се оформяха както за дейци на БЗНС 
ʺПладнеʺ,  така  и  за  Дамян  Велчев.  Известно  е  че,  между 
двете  войни  в  тази  съседна  страна  съществуваше  силно 
земеделско движение. То се оказа нежелан съюзник още в 
самото начало на  установената  еднолична  власт на Тито. 
И  там  земеделските  дейци  бяха  подложени  на 
преследване.  Когато  в  България  започнаха  съдебните 
процеси  срещу  офицерите  от  старата  армия  и  бяха 
свързвани  с  опозиционната  дейност  на  Никола  Петков, 
югославските  власти побързаха не  само да изразят одоб‐
рението си, но и да доставят свой материал в подкрепа на 
обвиненията. 
За тази цел бе използуван съдебният процес срещу из‐

вестния  югославски  политик‐земеделец  Драголюб  Ива‐ 
нович и неговия съподсъдим инженер Франю Гази, започ‐
нал  на  1  октомври 1947  г.  Българският печат и  на първо 
място  партийният  орган  в.  ʺРаботническо  делоʺ  побърза 
да  информира,  че  двамата  подсъдими  ʺподдържали  ре‐
довни връзки с агент на една чужда разузнавателна служ‐
баʺ,  като  се имаше предвид представител на Великобри‐
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тания. При това се поясняваше, че чрез д‐р Г.М. Димитров 
се предавали инструкции още през време на войната 



"на предателски елементи в България, с които е уговарял да 
влязат в Отечествения фронт, за да заемат ръководни 
позиции". Може да се разбере за кои се намеква, че били 
тези "предателски елементи в България", като се има 
предвид, че между най-близките поддържници на д-р 
Димитров, които приеха предложението на българската 
компартия да участвуват в Отечествения фронт, на първо 
място бе Никола Петков. 

4. Истината за предсмъртното писмо на Никола Петков 

Във връзка с процеса срещу Никола Петков и нагласените 
допълнителни доказателства срещу него, след смъртта му 
голямо значение има и следният факт. На 11 октомври 1947 
г. в. "Работническо дело" публикува изявленията на Георги 
Димитров, направени пред кореспондента на телеграфната 
агенция "Юнайтед прес". Видимо с цел да предизвика 
сензация и по този начин да внуши приемането на желаното 
от партийното ръководство твърдение, че Никола Петков 
действително е бил виновен за приписаните му престъпни 
деяния, той се постара до покаже, че разкрива и източника за 
подбудите на неговата опозиционна дейност. Димитров 
започна своето изложение със следното встъпление: "Между 
това. ето какво казва самият Никола Петков в писмото си, 
написано в затвора, след произнасяне на присъдата". И про-
дължи, като цитира част от съдържанието на това писмо. 
Някои пасажи гласеха: "Признавам, че моята двегодишна 
политическа дейност е погрешна. Кураж и вяра в моята 
дейност са ми давали и разговорите, които съм имал с 
представители на империалистическите държави господата 
Барне и Бозуел... Тая дейност са подкрепяли, одобрявали 
напълно и политическите организации като 
Демократическата партия на господин Никола Мушанов и 
Народната партия на господин Атанас Буров. Тая дей- мост 
е вършена взаимно и с РСДП (обединена) със секретаря 
господин Коста Лулчев, с която образувахме Обединената 
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опозиция". Такова съобщение разчиташе на ефект, който се 
очакваше да има отражение и в чужбина. Затова бе 
предоставено да го направи лично Георги Димитров и то 
пред чужд журналист. Различни бяха тълкуванията за 
начините, с които се стигнало до написването на това писмо. 
И днес, както и тогава няма основание да се съмняваме, че 
то е написано от ръката на Никола Петков. Все пак, дори 
при собствения му почерк и подписа под него, такова писмо-
признание не може да се приеме за автентичен документ. 
Изложението в него, стилът и езикът не съответствуват на 
присъщите на Никола Петков. Макар партийните историци 
да се позовават на него и да го цитират по версията, 
предадена от Димитров, не е публикуван пълният му текст, 
за да се получи цялостна представа. При това не бе посочена 
датата, на която е написано и не бяха изяснени обстоятел-
ствата, при които е било сторено това, нито пък бяха 
посочени лицата, участвували в съчиняването му. Смъртната 
присъда на Никола Петков бе изпълнена на 22 срещу 23 
септември. Остава, обаче открит въпросът, защо за 
написаното от него предсмъртно писмо бе съобщено толкова 
късно. И не буди ли наличието на такова писмо съмнения, 
уличаващи партийното ръководство, че то е било задължено 
да се разправи на всяка цена със своя политически 
противник? В изявленията си Георги Димитров не даде 
необходимите разяснения, за да се разбере кога и как 
Никола Петков бе стигнал до решението да пише такова 
разкайващо се самопризнание. Можеше ли да се счита, че 
той по своя воля е посочил поименно най-видните 
представители на демократическата и опозиционна 
общественост в страната, унищожаването на които също се 
подготвяше. Димитров каза, че Петков го е направил "след 
произнасяне на присъдата". Тя бе произнесена на 16 август, 
а обжалването й разгледано 



едва на 18 септември. Само един ден 
преди екзекутирането му бе 
отхвърлено всяко ходатайство за 
заменяване на смъртното 
наказание с доживотен затвор. 

Съществуват сведения, предавани 
от осведомени лица още по онова 
време, че веднага след 
произнасянето на смъртната 
присъда над Никола Петков, той бил 
отведен от съдебната зала в 
килиите на Държавна сигурност и 
предоставен на своите 
следователи. Със средствата на 
най-жестоки мъчения те трябваше да 
сломят волята му и да получат 
самопризнания за виновност. 
Цитираното от Георги Димитров 
писмо бе написано веднага след 
произнесената смъртна присъда, но 
това бе постигнато с инквизиции 
над човек, на когото бе отнета 
възможността да контролира 
действията си и който е 
представлявал вече полужив труп. 

Обвиненията предявени на Никола 
Петков продължиха да занимават 
ръководството на българската 
компартия и след неговата гибел. 
Партийните дейци бяха задължени 
да доказват по всеки повод защо бе 
извършено убийството на 
политическия им противник. 
Изявленията на Георги Димитров, 
направени пред кореспондента на 
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западната телеграфна агенция 
"Юнайтед прес" дадоха тласъка. В 
качеството му на най-отговорно 
лице в партийното ръководство, 
нему бе възложено да направиизяв- 
ления пред печата няколко дни след 
арестуването на Никола Петков и да 
успокоява с искането да се изчака 
думата на "суверенния български 
съд". С новите си изявления 
приключваше обясненията, с които 
се бе ангажирал публично или в 
срещи със западни представители. 
На първия въпрос на кореспондента, 
че някои западни среди виждали 
причината за екзекутирането на 
Никола Петков, в това, че той е 
ръководел опозицията в България, 
Димитров отговори: "...Петков е 
осъден на смърт не заради 
политическите си убеждения, а 
загледо е подбудил полковниците 
Марко Иванов и Борис Гергов да 
образуват военна конспиративна 
организация "Военен съюз", която си 
е поставила за цел събарянето с 
въоръжен преврат на установената 
власт в държавата". Той намери за 
необходимо да поясни кога се 
възнамерявало извършването на 
въоръжения преврат, като посочи 
два варианта: "при една евентуална 
непосредствена англо-
американска интервенция", или 
"след напускането на българската 
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територия от съветските войски". 
Особеното в тези негови 
изказвания бе, че за пръв път се 
заговаряше открито за някаква 
"интервенция в България". 
Изоставяха се из- ползуваните до 
тогава общи позовавания на 
опасенията от чуждите 
империалистически кръгове или на 
управляващите среди в 
империалистическите държави и 
други подобни, а открито се 
назоваваха англо-американците. 
При това той трябваше да отговори 
на естествено възникващия въпрос: 
"Възможен ли бе въоръжен преврат в 
България през 1946 или 1947 г.". За 
Георги Димитров самото поставяне 
на такъв въпрос имаше риторичен 
характер, но той все пак даде 
следния отговор: "Че опасността от 
военен преврат не е въображаема, 
както твърдят някои вестници в 
чужбина, а е била съвършено реална, 
се вижда сега от показанията на 
подсъдимия ген. Станчев, който 
потвърждава пред съда 
създаването на конспиративна 
офицерска организация "Военен 
съюз", чийто председател е бил той и 
която си е поставила за задача 
завземането на властта чрез 
преврат". 

С тези официални обяснения не се 
прибавяше нищо ново, а само се 

228 



229 

прибавяха нови измислици към 
обвиненията, формулирани Е 
Обвинителния акт срещу подсъ-
димите в съдебния процес срещу 
Никола Петков с позовавания още и 
на обвиненията и в съдебния процес 
срещу ген. Кирил Станчев. Митът за 
евентуална и то непосредствена 
англо-американска интервенция 
обаче се издигаше като някакво 
плашило за въздействие върху 
лековерните, за да бъдат сплашени 
и приведени по-лесно към 
подчинение на партийната 
политика. Не бе тайна, че по онова 
време България бе тласната от 
съветската 



политика на Балканите в една 
авантюра за разпалване на 
гражданска война в съседна 
Гърция. Развоят на трагичните 
събития в тази страна доказваше 
най-добре, че България не бе 
застрашена от каквато и да било 
интервенция, но нейната 
територия и въоръжени сили се из- 
ползуваха за подпомагане на 
партизанската война срещу 
гръцкото правителство. 
Възможността за въоръжен пре-
врат не се доказваше и с 
позоваването на несъществува-
щата в действителност 
конспиративна организация "Вое-
нен съюз". Твърде много бе писано 
за нея, а и всекидневната 
информация за съдебните процеси 
срещу подсъдимите, които уж били 
нейни ръководители и участници 
бе твърде обширна. Когато човек 
се запознава с фактите или си 
спомня действителното 
положение в страната тогава, 
констатацията е само една. По 
онова време нямаше никаква 
възможност и каквато е да било 
реална опасност от преврат. 
Съставът на въображаемите 
военно-фа- шистки организации, 
набедените нейни ръководители и 
най-важното, посочваната уж 
тяхна заговорническа дейност не 
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подкрепяха твърденията за 
подготвян и възможен преврат. 
Споменаваните срещи и 
разговори, разказите за 
вербуването на нови членове, 
мнозина от които признаваха, че 
прочели устава, декларацията и 
инструкцията на нелегалната 
организация, не се придружаваха 
от никакви веществени 
доказателства. От посочените 
документи не бе на лице нито един 
екземпляр или дори отделни 
страници. До средата на 1946 г. 
военното министерство се 
ръководеше от Дамян Велчев. За 
разлика от своя стар приятел и 
съучастник във военно-
политически преврати, Кимон 
Георгиев, той не прие 
антинационалната политика на 
българската компартия, макар 
временно да сътрудничи с 
нейното ръководство. Конфликтът 
му с партийните ръководители се 
породи от стремежа му да запази 
българското офицерство от 
необосновани удари и да държи 
армията настрани от 
домогванията за господство над 
нея на една партия. Той считаше, 
че българската армия трябва да 
стои на стража на националните 
интереси на българския народ, а 
не да се превръща в оръдие на 
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партийна политика. Който е имал 
достъп обаче по онова време във 
военното министерство или се е 
интересувал от положението на 
неговото ръководство не можеше 
да не забележи очебиещия факт. 
Военният министър Дамян Велчев 
бе обкръжен от хора, за които бяха 
задължителни не неговите 
заповеди, а разпорежданията на 
партийното ръководство. Първите 
му помощници в лицето на 
заместник-министрите, началник-
щаба, началника на 
разузнавателния отдел и 
началника на неговата 
канцелария бяха партийни 
членове или скрити такива. Не той 
бе предложил за главнокомандващ 
на армията през първата фаза на 
войната ген. Иван Маринов, бивш 
военен министър в кабинета на 
Константин Муравиев, нито пък 
възведеният в генералски чин 
Владимир Стойчев през втората 
фаза на войната. Дамян Велчев се 
оказа в положението на пленник в 
ръководеното уж от него 
министерство и това бе 
демонстрирано по време на пред-
приетата от партийното 
ръководство кампания за отме-
няване на 4-то министерско 
постановление през декември 1944 
г. Последвалите мерки за намеса в 
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ръководството и организацията 
на армията засилиха още повече 
неговата изолация. В момента на 
неговото отстраняване и 
интерниране, представени като 
доброволна оставка, стана ясно, 
че не са възможни никакви 
сериозни прояви от страна на 
който и да било между 
военнослужащите против властта. 
Състоянието на българската 
армия и съставът на българското 
офицерство бяха вече такива, че 
се чувствуваше преобладаващото 
влияние и ръководната роля на 
българската компартия. За част 
от старите офицерски кадри, 
които се чувствуваха застрашени 
в своето служебно положение бе 
обясним интересът им към дей-
ността на Обединената опозиция. 
От своя страна, опозиционните 
ръководители не можеха да 
останат безучастни към съдбата 
на старите офицери, които 
изнесоха на 



плещите си бойните операции на 
необмисленото и неоправдано 
участие на българската армия 
срещу отстъпващите от Балканите 
германски войски. Още по-малко те 
можеха да отминат с мълчание 
намесата на партийното 
ръководство в армията, за да бъде 
превърната в партийна гвардия. 
Такива бяха причините, които 
подбудиха лидера на 
Социалдемократическата партия 
Кръстю Пастухов да напише 
своите две статии, за което 
заплати с живота си. От същите 
подбуди се ръководеше и Никола 
Петков, когато прие за 
публикуване статиите, написани 
от полк. Марко Иванов. В тях се 
засягаше положението в армията 
и тъкмо затова той бе обявен за 
инициатор и главен организатор 
на военната конспирация "Военен 
съюз" и се озова на подсъдимата 
скамейка. Отношението на 
опозиционните лидери, земеделци 
и социалисти, към тази категория 
от старите офицери се 
характеризираше с това, че те 
гледаха на тях като на активни 
български граждани, които 
можеха да бъдат полезни за 
политическата дейност на 
опозицията с тяхното влияние в 
различни среди и специално във 
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връзка с обявените парла-
ментарни избори. Плановете им не 
се разпростираха по- далече и 
това бе известно на всеки, 
запознат що-годе с 
политическите борби у нас. 
Георги Димитров бе много добре 
информиран за характера на 
двете основни опозиционни 
организации и за поведението на 
техните лидери. Въпреки това той 
говореше без смущение и с 
категоричен тон за реална 
опасност от военен преврат, като 
приписваше авторството му на 
Обединената опозиция и лично на 
Никола Петков. 

Същата стойност имаха и 
твърденията му, че на съдебния 
процес срещу Никола Петков било 
установено как по негова 
директива "и по негово 
подбудителство са били 
извършени редица 
терористически и саботажни дей-
ствия". И той приведе примерите с 
нелегалната група в Годечко, а 
също и с инцидентите в селата 
Чокоба и Гълъ- бинци в Сливенска 
околия и някои други. Точно по 
тези случаи той бе с подробности 
осведомен и знаеше много добре, 
че недоволството, изразено, 
например от селяните в село 
Гълъбинци, не бе предизвикано от 
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директива на Никола Петков и не 
бе организирана дейност от 
негови съмишленици-
опозиционери. То се прояви като 
спонтанен изблик против 
своеволията на тогавашния кмет 
Желязко Узунов. Затова и бе 
одобрено единодушното желание 
на селяните за 
административното прехвърляне 
на селото им от Сливенска околия 
към Ямболска. Партийният вожд 
обаче не искаше да признае, че зад 
всеки посочен от него случай се 
крие недоволството на хората от 
партийната политика, а го 
обясняваше като предизвикано от 
опозицията и по директива на 
Никола Петков. След като посочи 
горните примери, той говори 
твърде нашироко как редовно 
протекъл целият съдебен процес 
срещу Никола Петков. Димитров 
твърдеше, че "процесът бил гледан 
открито, без някакви 
ограничения на установената от 
закона публичност". Той обаче не 
отговори на въпроса как се 
стигна до показаното единодушие 
в самопризнанията на 
съподсьдимите на Петков, 
представени за такива 
последователни и упорити заго- 
ворници. Вместо това Димитров 
заяви: "С една дума, процесът 
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протече напълно редовно и 
нармално". Той говореше така със 
съвършено определена тенденция 
да въведе в заблуждение 
слушателите и читателите на ка-
заното от него. С такива 
изявления се стараеше да при-
крие престъпния акт, в който сам 
бе един от главните извършители. 
Отговорът му на въпроса на 
кореспондента, смята ли 
правителството да вземе 
допълнителни мерки против 
разтурения БЗНС-Петков, и какво е 
изобщо отношението му спрямо 
опозицията, показваше на каква 
наглост е способен. Той каза: "Що 
се касае до опозицията въобще, 
ние нямаме нищо против нейното 
съществуване и работа. Стига да 
не излиза извън рамките на 
позволената от законите дейност 
и да бъде българска опозиция, а не 
чужда агентура". Разбира се, 
Георги Ди- 



митров бе добре информиран, че в момента, в който 
произнасяше тези думи, вече не съществуваше легална 
опозиция и не бе допустима дейността на такава. 
Даденото от Димитров официално обяснение за смъртната 

присъда над Никола Петков и неговото екзекутиране показа, 
че извършеното е разправа с политически противник, която 
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представлява най-високият момент в предприетия поход за 
унищожаването на всяка организирана легална политическа 
опозиция в страната. Затова съдебният процес срещу Никола 
Петков заема особено място и има изключително значение в 
най-новата политическа история на България. 
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V. МЯСТОТО НА НИКОЛА ПЕТКОВ В 
ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

Остава неизвестно как точно се стигна до нагласява- нето 
на обвиненията срещу Никола Петков, въз основа на които 
той бе арестуван и подложен на следствие. Обикновено се 
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приема, че първите показания срещу него са изтръгнати още 
през 1946 г. от арестуваните офицери, обвинени че създали 
военни конспиративни организации. Потвърждения се 
търсеха и в признанията на подсъдимите по военната 
организация "Неутрален офицер" и от офицерите, които бяха 
съподсъдими на Никола Петков. Дори неговите защитници в 
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защитните си речи приеха, че осъдените офицери 
действително подготвяли заговор за сваляне на 
правителството на Отечествения фронт чрез въоръжен 
преврат. Те само отхвърляха участието на своя подзащитен в 
такъв заговор и на тази основа се постараха да доказват 
неговата невинност. 
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1. Защо бе оклеветен, осъден и екзекутиран Никола Петков 

Все още няма достатъчно налични документи, които да 
разкриват по-пълно как е извършена цялата нагласа, за да се 
обоснове арестуването, осъждането и екзекутирането на 
Никола Петков. Налице са спомените на един от 
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подсъдимите офицери в съдебния процес против ор-
ганизацията, наречена "Неутрален офицер" и прокурорски 
свидетел в съдебните процеси, както срещу Никола Петков, 
така и против другата организация "Военен съюз". Достъпни 
са и частичните сведения на висш служи- 



234 

В тях дори се прокрадва тенденцията за отговорността им в оклеветяването на 
Никола Петков, поради признанията, направени публично пред съда. 
Поведението им като подсъдими се преценява, че е улеснило съдебната и 
физическа разправа с Никола Петков. В станалите пък достояние доклади на 
някои западни дипломати се коментира поведението на арестуваните и осъдени 
генерали Иван Попов и Кирил Станчев. Въз основа на публикуваните 
материали в тогавашните български вестници и от разговорите им с български 
държавници те допускат, например, че съгласието на ген. Иван Попов да 
свидетелст- вува за съществуващи конспиративни връзки между него и Никола 

тел в Държавна сигурност от онова време, в които той разкрива как от 
арестувани без доказателства за вина лица са изтръгнати показания срещу 
Никола Петков. Разговори с отговорни партийни лица също разкриваха как са 
увещавани чрез обещания за снизходително отношение обявения за 
ръководител на конспирацията "Неутрален офицер" ген. Иван Попов и 
представените за организатори на другата конспирация "Военен съюз" 
полковниците Марко Иванов и Борис Гергов. Така се промъкна истината за 
случая Никола Петков и за лицата, които носят личната отговорност за неговата 
гибел. От наличните сведения може с увереност да се твърди, че лидерът на 
Обединената опозиция падна жертва на съветската политика спрямо България. 
Нареждането за неговото арестуване дойде от Москва, но изпълнението му, 
както и плана за съденето и екзекутирането му се осъществи от най-
отговорните представители на българската компартия и лично от Георги 
Димитров, Трайчо Костов и Васил Коларов. 

Трагичната съдба на Никола Петков и примерът, който той остави за 
отстояване на демокрацията и на националната независимост на страната с 
цената на собствения си живот поддържат буден спомена за него. За това се 
пишат статии, посветени на живота и делото му. В тях се говори за виновниците 
за неговата гибел и се характеризира правилно политическата обстановка и 
политическите причини, които я предизвикаха. Онова, което липсва в 
писанията до сега за "случая Петков" е, че не се посочват лицата, поставили в 
действие и контролирали репресивния механизъм. Именно чрез техните 
действия Никола Петков бе обявен за политически престъпник и доведен на 
подсъдимата скамейка. В различни статии или спомени се изтъква ролята на 
следствените органи на Държавна сигурност и изобщо на служителите в мини-
стерството на вътрешните работи. В други се пише за нагласените 
самопризнания на съподсъдимите му офицери. 
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Петков отежнило положението на последния. Поведението на този висш 
български офицер и перипетиите на мъчения, през които премина по време на 
следствието и съденето му обаче остана неизвестно за тях. На това се дължи 
избързаната преценка като му се приписва вина за направените от него 
признания срещу Никола Петков. Същото трябва да се каже и за преценката, 
давана за поведението на съподсъдимите му офицери и специално за главния 
обвиняем между тях, полк. Марко Иванов. 

Разкриването на истината около случая с Никола Петков се затруднява и от 
обстоятелството, че обвиненията срещу него се свързаха с приписаната 
заговорническа дейност на голям брой офицери, някои от които бяха осъдени 
още преди това. 

За да се разбере по-добре как се стигна до процеса срещу Никола Петков, 
нужно е да се припомни обстановката, създадена от дейността на българското 
партийно ръководство през напрегнатата за него 1946 г., когато то бе поставено 
на изпитание. Факт е, че участието на българската компартия във властта тогава 
се разширяваше, но ръководителите й чувствуваха слабостта на позициите, 
които държаха и най-вече растящото недоволство на всички слоеве на 
населението от политиката й. 



Налице бяха два фактора, които 
поддържаха смущенията на 
партийните ръководители и на 
съветските им покровители. 
Активността на Обединената 
опозиция ставаше все по-
настъпателна, а проблемът с 
ръководството на армията, 
въпреки назначаването на верни 
партийни кадри във всичките му 
звена, продължаваше да буди 
тревога. Ако конфликтът не бе 
актуален, това се дължеше на 
присъствието на съветските 
войски. Партийното ръководство 
полагаше усилия да стабилизира 
своето положение, но не бе в 
състояние да предприеме 
едновременен удар против всички 
источници на тревогите му. 
Когато то предприе в началото 
ударите срещу все още намиращите 
се на действуваща служба офицери 
от старата армия, малцина можеха 
да преценят, че крайната им цел и 
главната им насока е против 
Обединената опозиция. В 
провеждането на този план бяха 
набелязани и главните фигури. 
Първата от тях бе министърът на 
войната генерал-полковник Дамян 
Велчев. Първият съдебен процес 
срещу български офицери, 
включени в тъй наречената 
заговорническа организация "Цар 
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Крум" целеше неговото 
злепоставяне и отстраняване от 
армията, но това бе само първата 
стъпка. 

С този акт трябваше да се 
подготви удърът и срещу лидера 
на Обединената опозиция Никола 
Петков. Появи се обаче една 
задръжка. Дамян Велчев бе снет от 
заемания пост и интерниран, а 
през това време се събираха 
усилено клеветнически 
обвинения за по-нататъшната раз-
права с него. В този момент в 
неговата съдба се намеси Кимон 
Георгиев, все още министър-
председател и доверено лице на 
партихшото ръководство и най-
главното, дал доказателства за 
верност към съветската политика. 
Той се обяви в защита на своя стар 
сподвижник по участие в заговори 
против българските 
правителства и поиска да не се 
отива до крайност в 
репресирането му. Така се стигна 
до решението Дамян Велчев да 
бъде освободен и изпратен в 
чужбина като пълномощен 
министър, където сам да реши 
какво да прави по-нататък. По този 
начин главната фигура, която 
трябваше да бъде изправена срещу 
Никола Петков изчезна от сцената 
и трябваше да се търсят негови 
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заместници. През август 1946 г. бе 
арестуван генерал-лейтенант 
Кирил Станчев, известен със съв-
местната си дейност с Дамян 
Велчев и заедно с него осъден на 
смърт през 1935 г. при несполучив 
опит за преврат. За него не се 
появиха щастливи обстоятелства. 
Кирил Станчев се оказа обаче 
костелив орех за следствието. 
Той не приемаше предлаганото му 
сътрудничество за оклеветяване 
на Никола Петков. През това време 
политическото положение на 
България се изменяше. Условията 
за мирен договор бяха установени 
и съветското ръководство 
обмисляше нови мерки за 
запазване на съветското 
господство над страната. 
Главното препятствие оставаше в 
лицето на Обединената опозиция, 
а тя набираше сили. Изборите за 
Велико Народно събрание пока-
заха нейното огромно влияние. Тя 
трябваше да бъде разгромена с 
цената на всички средства и 
преди всичко с жестоки 
репресивни мерки, които се 
стовариха върху нейните кадри и 
организации. От съветска страна 
бе дадено нареждане да се 
подготви обвинителен материал 
срещу Никола Петков. 
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2. Съветското участие в 
оклеветяването на Никола Петков 

Малко известно е, че в края на 1946 
г. в кабинета на политическия 
секретар на Централния комитет 
на българската компартия и 
заместник-министьр-председател, 
т.е. второто лице в партийното 
ръководство, Трайчо Костов, били 
повикани двама отговорни 
сътрудници на централния 
партиен апарат ̶ единият 
участвувал в разследването на 
най-отговорни бивши държавни 
служители, арестувани след 9 
септември 1944 г., а другият бил в 
услуга на съветското 
разузнаване още преди войната, 
за което 



бе получил най-високи съветски 
отличия. Трайчо Костов им 
съобщил, че Димитров получил 
указания от съветските 
ръководители да се сложи край на 
враждебната дейност на Никола 
Петков и представляваната от 
него опозиционна организация. За 
това трябвало да се убедят 
арестуваните офицери, обвинени в 
създаването на заго- ворнически 
организации да направят 
признания, че вършели своята 
нелегална дейност по внушение на 
Никола Петков. До това време 
следствието им било оформено и 
те са били обвинени, че замисляли 
своите заговори само под 
влиянието на опозиционната 
пропаганда. При новите указания 
това вече не било достатъчно, за 
да се обоснове арестуването на 
Петков. Димитров препоръчал да 
се отделят няколко от 
подготвените за съдебен процес 
офицери, на които да се внуши да 
разширят показанията си и да ги 
насочат срещу опозиционния 
лидер. По преценка на Трайчо 
Костов, най-подходящи били 
арестуваният ген. Иван Попов и 
полковниците Марко Иванов и 
Борис Гергов. Той обяснил, че не 
досегашните им следователи, а 
двамата като партийни дейци в 
лични срещи с тях следвало да им 

238 



съобщат от името на партийното 
ръководство в каква насока да 
изменят показанията си и да ги 
допълнят. Трябвало да им се 
разясни, че това се налага от 
висши държавни интереси, към 
които като военни те трябва да се 
отнесат с разбиране. В 
изпълнение на нарежданията, 
предадени от Трайчо Костов, през 
една от близките вечери в 
помещенията на Държавна сигур-
ност Каприел Каприелов се 
срещнал с ген. Иван Попов, обвинен 
като ръководител на 
конспиративната организация 
"Неутрален офицер", а Никола 
Павлов с двамата полковници 
Марко Иванов и Борис Гергов, 
представени за организатори на 
другата конспиративна организа-
ция "Военен съюз". 

Подготовката на посочените 
офицери не бе първият опит да се 
изтръгват клеветнически 
показания срещу Никола Петков. 
Най-напред съветските 
представители в българската 
Държавна сигурност наредиха да 
бъдат принудени да направят 
такива признания арестуваните 
във връзка с тъй наречения 
"Легионерски център". Това бе 
сторено, но изтръгнатите 
показания се прецениха, като 
недостатъчно убедителни. И 
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тогава пак от Георги Димитров бе 
наредено те да бъдат изоставени. 
Главното внимание на 
следствените органи се насочи 
към арестуваните офицери. 
Съветското искане да се ускори 
един съдебен процес срещу Никола 
Петков бе по-лесно осъществимо 
чрез техните признания. Освен 
несполучливия опит с първото 
арестуване на опозиционния 
народен представител Петър Коев, 
може да се припомни и друг един 
факт. Бившият полицейски 
комендант на София, Асен 
Богданов, който оказа значителна 
услуга при извършване на 
преврата на 8 срещу 9 септември 1944 
г. бе арестуван и подложен на 
следствие. Същият бе принуден да 
напише "самопризнания", че уж 
получил инструкции лично от 
Никола Петков да върши 
терористическа дейност. Тези 
самопризнания също нямаха 
реална стойност и затова бяха 
изоставени. След такива опити бе 
възприета окончателно линията 
да се представи, че съществувала 
широка заговорническа дейност, 
засягаща различни военни среди, 
обхванати в две главни нелегални 
организации, инспирирани от 
Никола Петков. 

Гибелта на Никола Петков в 
същност бе наложена от 
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съветската политика за 
ускоряване на съветизирането на 
България. Инструкциите на 
съветските ръководители за 
неговото оклеветяване са 
получавани пряко от Георги 
Димитров. Той ги предавал 
непосредствено на Трайчо Костов, 
който като политически секретар 
на Централния комитет на 
българската компартия бе 
натоварен да контролира 
дейността на Държавна сигурност, 
въпреки че тя се намираше в 
системата на министерството ин n 
1.1 решните работи, ръководено от 
«шепи на Политбюро Ли 
тон Югов. Указанията на 
съветските ................................. .................................  
лучаваха от Георги Димитров и гой 
огпидммпншнс м шч 



и Васил Коларов. Тези най-висши 
партийни дейци носят пълната 
политическа отговорност за 
нарушенията на всякаква 
законност при арестуването и 
съденето на Никола Петков, както 
и за неговото убийство и за 
всички последвали репресивни 
мерки против Обединената опози-
ция. Антон Югов като министър на 
вътрешните работи, Руси 
Христозов като главен директор 
на милицията тогава, Георги 
Ганев като директор на Държавна 
сигурност и Изидор Зеев като 
инспектор в. следствения отдел 
ръководеха непосредствено 
следователите, съдиите, про-
курорите и палачите през време 
на съдебната и физическа 
разправа с Никола Петков. Затова 
те носят и съответен дял от 
отговорността за неговата 
гибел. 

3. Отговорността на 
Георги Димитров за 
оклеветяването на 

Никола Петков 

Партийният вожд и наложен 
държавник в подсъвет- ска 
България, Георги Димитров, се 
постара да прехвърли вината за 
извършеното под негово 
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ръководство политическо 
убийство върху чуждите фактори, 
които се изказаха в защита на 
Никола Петков. Димитров бе зая-
вил, че "не вследствие чувство на 
отмъщение или жестокост, а 
поради повелителна държавна 
необходимост Народна Република 
България не можеше да си позволи 
в настоящия момент никакво 
снизходително отношение към 
лица, осъдени от суверенното 
българско правосъдие за 
подготовка на държавен преврат". 
На поставения му въпрос от чужд 
кореспондент, дали е било 
възможно да се запази живота на 
Никола Петков, той отговори: "Що 
се касае до помилването на 
Петков, политически то стана 
съвсем невъзможно след грубия 
опит на английския и 
американския представители в 
София за намеса в дейността на 
суверенното българско 
правосъдие. Може направо да се 
каже, че тия вмешателства имат 
голям дял от отговорността за 
съдбата на самия Петков". Дори 
партийният печат от онова време 
обаче изобилствува с 
доказателства, че интересът към 
случая с арестуването и 
осъждането на Никола Петков от 
страна на западните 
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правителства и техните 
политически представители в 
София се засили едва след като бе 
произнесена смъртната присъда 
над него, а изпълнението й бе 
предстоящо. Публичните 
изявления и официалните 
обяснения, давани от Димитров 
целяха да дезориентират 
западните правителства и 
общественост. Той не можеше да 
опровергае фактите, които по 
недвусмислен начин говореха, че 
българското правителство, 
начело на което стоеше той и 
което функционираше от името на 
тъй наречения Отечествен фронт 
не се е занимавало с 
подготовката и приключването на 
съдебния процес срещу Никола 
Петков. Не можеше да се посочи 
също, че министърът на вътреш-
ните работи, който формално 
отговаряше за извършеното от 
следствените органи, бе 
докладвал за този случай пред 
министерския съвет. Дори самият 
Димитров не предаваше 
нарежданията на съветското 
ръководство направо на този 
министър, а го вършеше чрез 
политическия секретар на 
Централния комитет на 
компартията, Трайчо Костов. 
Българското правителство по 
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време на арестуването, съденето 
и екзекутирането на Никола 
Петков не упражняваше вече 
политически управленчески функ-
ции и ролята му бе сведена до 
изпълняване функциите на един 
обикновен, макар и висш 
административно- 
разпоредителен орган. При 
такава политическа система не 
можеше да се говори и за 
суверенно правосъдие. 

Георги Димитров даде своите 
обяснения за случая, защото 
съдебният процес срещу Никола 
Петков имаше изключително 
политическо значение. Това бе 
показано от него с цитирането на 
предсмъртното писмо, което по 
своето съдържание бе чуждо на 
политическото мислене, морал и 
гражданска позиция на Никола 
Петков, обявен за негов автор. В 
това писмо обаче прозираха 
целите, преследвани от самия 
Димитров. С езика на партийната 



пропаганда, острието на обвиненията се насочваха към 
онова, което се наричаше вътрешна и международна 
реакция, а не само към Обединената опозиция. При това 
едната и другата се персонифицираха в писмото. 
Вътрешната реакция бе представена с назоваването на . 
политическите организации, каквито бяха Демократическата 
партия начело с Никола Мушанов и Народната партия 
начело с Атанас Буров. Не бе забравена и Българската 
работническа социалдемократическа партия (обединена) и 
нейния главен секретар Коста Лулчев. По този начин бе 
открит пътя за развихряне на репресиите срещу техните 
поддръжници, обявени за представители на вътрешната 
реакция. Затова и лидерите им се озоваха или в затворите, 
получили тежки присъди, или в концлагерите. Така 
съдебният процес србщу Никола Петков бе използуван не 
просто, за да бъдат забранени тези партии, но и за съдебната 
разправа с техните лидери. Тези факти изобличаваха 
Димитров в лицемерие, когато твърдеше, че неговата партия 
нямала нищо против опозицията, против нейното 
съществуване и дейност. 
Репресивните мерки срещу опозиционните партии и 

тяхните лидери обаче само разчистваха пътя към пресле-
дваните действителни цели. Те се разкриваха също при 
позоваването на ролята на международната реакция, оп-
ределяна още и като международна империалистическа 
реакция. Ако по-рано тези термини се употребяваха ано-
нимно, то в предсмъртното писмо, обявено от името на 
Никола Петков, те бяха разшифровани като се посочваха 
имената на представителите на наричаните империа-
листически държави, т.е. на политическите представители на 
Съединените щати и Великобритания в София Барне и 
Бозуел. Такова бе новото направление на съветската 
политика, по която се равняваше ръководството на 
българската компартия. То имаше свой определен смисъл, 
който не можеше да остане скрит. Още преди да бъде 
екзекутиран Никола Петков бе оповестено в 
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печата, че във Варшава се е състояло съвещание на 9 
комунистически партии, свикано по инициативата на 
съветската компартия. На него бе решено да се създаде тъй 
нареченото Информационно бюро на комунистическите и 
работнически партии. В приетата декларация по 
международното положение се даваше преценката, че светът 
бил разделен на два противоположни и враждуващи помежду 
си лагери. Единият, наричан империалистически, подготвял 
нови авантюри против мира, а другият, социалистическият, 
начело със Съветския съюз, се борел за траен мир, народна 
демокрация и социализъм. Ръководството на българската 
компартия изпрати своя делегация на това съвещание и одобри 
без каквито и да било резерви преценките, които бяха направе-
ни на него. Това бе нова линия на съветската външна политика 
в следвоенната обстановка, която наложи най-значителни 
последствия върху политическото положение на страните, 
попаднали в сферата на съветското господство. Тя намери 
отражение и в организираните политически съдебни процеси 
във всяка една от тях. 
Тази нова политическа линия, възприета от съветското 

ръководство и следвана от българското партийно ръководство 
бе главната причина за организирането на съдебния процес 
срещу Никола Петков. Георги Димитров бе поставен в курса 
на тази нова линия, затова когато даваше вид, че доказва как 
животът на Никола Петков можел да бъде запазен, просто 
съзнателно заблуждаваше. 



VI. НИКОЛА ПЕТКОВ КАТО 
ОБЩОНАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ 

1. Процесът срещу Никола Петков 
бе използуван, за да се нанесе 
удар върху организираната 
опозиционна политическа 
дейност в страната. По този начин 
се създаваха предпоставки за 
установяването на 
еднопартийната власт, с която да 
разпорежда безконтролно 
ръководството на българската 
компартия. Така то се подтикваше 
да върви без всякакви задръжки 
към изграждането на тоталитарна 
държава от сталински тип, която 
трябваше да функционира при 
режима на еднолична власт. 
Затова бяха изоставени 
неопределените твърдения, които 
се правеха до тогава, че към 
социализъм щяло да се върви без 
диктатура на пролетариата и 
съветска власт, а се пре-
поръчваше вече открито 
съветският модел. В този дух се 
настройваше партийната 
пропаганда, която приемаше все 
по-настъпателен характер. 
Разборът на обвиненията срещу 
Никола Петков, както и 
съдържанието на продиктуваното 
му предсмъртно писмо налагат 
извода, че съветската политика 
спрямо България след определяне 
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на условията за мирен договор с 
нея бе насочена към запазване и 
разширяване на съветското 
господство над страната. Все по-
ясно ставаше, че съветското 
ръководство се стреми да 
поддържа такава власт, чийто 
представители не само са 
разположени приятелски към 
Съветския съюз, но и съобразяват 
действията си с неговите ин-
тереси. При това то ги тласкаше и 
към враждебни отношения със 
западните демократични страни и 
на първо място против 
Съединените щати и 
Великобритания. 

Всичко това изяснява огромното 
историческо значение на 
съдебния процес срещу Никола 
Петков. С него бе отбелязан 
действителният водораздел, зад 
който България се намери сред 
хаоса на авантюристични 
експерименти, като загуби 
националната си независимост и 
своя държавен суверенитет. Този 
процес ще се изучава в най- новата 
история на българския народ като 
пример докъде може да стигне 
една политическа партия, 
предоставила се на разположение 
на чужда сила и действуваща 
против националните интереси на 
своя народ. 
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През целия период на 
изграждане и развитие на новата 
българска държава от 
въстановяването й през 1878 г. до 
наши дни са ставали важни 
съдебни процеси, организаторите 
на които са ги използували за 
разчистване на свои сметки с 
политическите си противници. 
Всички те се основават обаче 
върху действителни данни на 
обвинението и правителствата са 
ги използували било за закреп-
ване на своето положение, било за 
получаване на повече гласове от 
избирателите в парламентарните 
избори, или в защита на водената 
от тях политика. Дори в случаите, 
когато срещу отделни 
политически дейци е използувана 
клевета, тя е имала допълнителен 
характер, а присъдите се 
основават само върху 
неопровержими факти. Тях 
главните обвиняеми не са могли 
да ги отрекат или опровергаят. 
Подбудите за такива съдебни 
процеси били свързани най-често 
с отстояване националната 
независимост на страната, с 
укрепване на вътрешния ред и 
търсене отговорност за 
последствията от неправилна 
вътрешна и външна политика, а 
партийните съображения винаги 
са били свързани с обвинения за 
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извършена корупция, злоупотреби 
и др. п. 

2. Съдебният процес срещу 
Никола Петков бе първият, при 
който на един политически лидер 
бяха предявени най-тежки 
обвинения, без да бъдат 
подкрепени с действителни факти 
от неговата дейност или с 
каквито и да било веществени 
доказателства. Не така 
постъпваха със своите 
политически противници 
строителите на българ- 



ската държава и тогава, когато 
биваха изправяни пред най-
тежките изпитания. Един от най-
видните български държавници, 
Стефан Стамболов, се отнесе 
сурово към противниците си и 
допусна дори увлечения в 
репресивните мерки против тях. 
Той засегна и такъв политически 
деец какъвто бе Петко Каравелов, 
който бе осъден и изпратен в 
затвора. Това бяха увлечения в 
общата борба против подривната 
дейност на български емигранти, 
намерили убежище и 
покровителство в Русия, против 
опитите за бунтове в отделни 
войскови части, подбуждани от 
офицери-русофили, или против 
въоръжени групи, изпращани в 
страната с руска помощ. По-късно 
под съдебна отговорност са 
подвеждани министри от 
правителствата на Стефан 
Стамболов, Васил Радославов, 
Тодор ИванчоБ и др. за извличане 
на лични облаги, покровителст- 
вуване ка близки, користно 
сключване на заеми или на 
достазки в чужбина. 

При друга обстановка и с 
различна мотивировка са 
арестувани група политически и 
стопански дейци в началото на 
участието на България в първата 
световна война. Най-видките 
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между тях са Александър 
Стамболийски, бъдещият признат 
лидер на Българския земеделски 
народен съюз и д-р Никола 
Генадиев, бившият лидер на 
Народолибералната партия-
стамболовисти. Те са били 
обзинени във връзка с тъй 
наречената деклозиереЕа афера, 
създадена около изкупването на 
зърнени храни със средства, 
предоставени от страните на 
съглашението, за да се създадат 
затруднения на правителството. 
При наличието на такива 
обвинения виновниците са били 
изпратени в затвора. Никой обаче 
не е замислял тяхното унищо-
жаване, нито да ги постави в 
условията на изключителен 
затворничзски режим. Неуспешно 
завършилата за България първа 
световна война постави на 
разискване сред широката 
общественост въпроса за 
отговорностите за понесеното 
поражение. В разискванията на 
условията за мирен договор се 
посочва вината на 
правителството на д-р 
Радославов. Министрите от 
неговия кабинет бяха 
арестувани. Те бяха съдени при 
режима на Стамболийски. 
Покрусата от удара върху 
националната идея подхранваше 
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мисълта за виновноста на 
политиците, направлявали 
съдбините на страната през 
годините на войната. От това 
обстоятелство Стамболийски 
създаде капитал за своята 
политика като министър-
председател. Увлечен в борбите 
против силите, които му 
оспорваха властта, той не отмери 
границите на отговорностите и 
техните носители. Не прецени, че 
създадената атмосфера благопри- 
ятствува за съдене единствено 
на правителството на д-р 
Радославов и нанесе удар с по-
широк обхват като засегна и 
бившите министри от 
правителствата, възглавявани от 
Александър Малинов и Тодор 
Тодоров. Така равновесието на 
политическите сили бе сериозно 
нарушено във вреда на 
земеделския режим. Спазването 
на необходимата мярка в 
условията на следвоенната криза 
се оказа много трудно. При такава 
обстановка съдбата на прави-
телството на Стамболийски и 
лично неговата бе предрешена. 
Онова, което трябва да се 
подчертае е, че и в най- големия 
разгар на следвоенните 
политически борби, когато срещу 
считаните за виновници за тъй 
наречените национални 
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катастрофи се произнасяха най-
остри обвинителни речи в 
Народното събрание и на 
публични събрания, никой не е 
замислял да използува 
правосъдието за физическото 
унищожаване на обвинените 
министри. Такава мисъл не може да 
се припише и на самия Стамбо-
лийски, който е имал свои 
сериозни лични основания да 
предяви такива претенции поне 
към сътрудниците на д-р 
Радославов. 

Кризата, в която бе изпаднала 
България след първата световна 
война завърши с бурните и 
кървави събития през 1923 и 1925 г. 
Дейците на сваления от власт 
Земеделски съюз се отнесоха 
различно към новото правител-
ство на проф. Александър Цанков. 
Мнозина от тях показаха напълно 
отрицателно отношение към него. 
Въпреки 



опитите за въоръжена съпротива в отделни райони на 
страната и организираната борба в чужбина от забягналите 
там бивши земеделски министри, попадналите временно в 
затвора не понесоха сериозни последствия^ дори не бяха 
съдени. Още по-очебиещ е примерът с отношението на 
правителството на Цанков към тъй наречения процес на 
Централния комитет на българската компартия начело с 
неговия политически секретар Христо Кабакчиев, състоял се 
през юни 1925 г. Гражданин на днешна България мъчно 
може да си представи, че ръководителите на партията, от 
чието име бе дадено нареждане за подготовка на въоръжено 
въстание и бе направен опит за такова през септември 1923 г. 
а също бе организиран и злодейският атентат в църквата 
"Света Неделя" през април 1925 г., само два месеца след 
последния бяха оправдани и освободени от затвора. Най-
отговорните между арестуваните партийни дейци дори 
получиха възможността да емигрират в Москва, където 
продължиха подривната си дейност срещу българската 
държава. 
Не може да не се припомни и случаят, свързан с неспо-

лучливия опит за военен преврат по-късно. В историческата 
литература се съобщава бегло факта, че през есента на 1935 
г. група военнослужащи замислили заговор. Според 
разработения от тях план, части от софийския гарнизон, 
подкрепени от други, разположени към западната граница 
трябвало да предприемат акция за сваляне на 
правителството. Дамян Велчев, пребиваващ по това време в 
Белград като емигрант трябвало да застане начело на 
превратаджиите. Плановете на заговорниците обаче бяха 
осуетени, а Дамян Велчев, преминал българо- югославската 
граница, бе арестуван на българска територия. Той и 
неговият главен сподвижник, Кирил Станчев, заедно с група 
офицери бяха осъдени. Двамата, Дамян Велчев и Кирил 
Станчев, получиха смъртни присъди, но скоро те бяха 
заменени с доживотен затвор, а през есента на 1940 г. 
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освободени. Такова бе отношението на тогавашното 
правителство и на държавния глава към хора, обвиненията 
срещу които не пораждаха никакзи съмнения, а характерът 
на извършеното от тях деяние се квалифицираше и според 
тогавашните закони като най-тежко. 

3. Това са няколкото примери от новата българска 
история, които показват какви политически процеси 
протичаха и как се мотивираха обвиненията срещу под-
съдимите и какво бе отношението на упражняващите властта 
правителства. Те не могат да се сравнят със съдебните 
процеси, които започнаха в България след като тя бе 
окупирана от съветските войски и българската компартия бе 
въведена в положението на управляваща сила. Първият 
пример бе показан със съдебните процсея v>.о тъй наречения 
народен съд. Без налагащата се мотивировка бяха изправени 
на съд министрите от разнородните правителства на Богдан 
Филов, Добри Божилов, Иван Багрянов и Константин 
Муравиев. Под отговорност бе подведен и тричленния 
състав на регентския съвет. Предприетото клане на народни 
представители, га политически, административни, стопански 
и културни дейци не намира подобие в многовековната 
българска история. То не е съизмеримо дори и с онова, което 
бе сторено в останалите страни, също попаднали под съ-
ветско господство. Посочените примери подпомагат да се 
разбере съдебният процес срещу Никола Петков и да се даде 
отговор на въпроса защо стана неизбежно екзекутирането 
му. Същият процес трябва да се сравни и със съдебните 
процеси, в които обвиняеми бяха двама от най-главните 
виновници за гибелта на Никола Петков. Става дума за 
Георги Димитров и Трайчо Костов. 
Партийната пропаганда създаде истински мит около 

името на Георги Димитров, който макар и бавно, с времето 
се разсейва и в България. Все повече си пробива път и 
истината за жалкото му и предателско поведение при 
полицейското следствие в Германия, прикривано с 



възхвалата му като "герой от Лайпциг". Изяснява се и на 
какво се дължеше театралното му държане по време на 
съдебния процес, за да се види, че не е бил никакъв 
защитник на българската нация. Все по-ясно е, че преди 
процеса, на самия процес като подсъдим и след това е 
действувал в ролята на чужд агент. Затова получи явната и 
тайна защита на своите чуждестранни покровители и бе 
въздигнат в най-висок ранг на деец в международното 
комунистическо движение. За разлика от него, Никола 
Петков, с цялата своя дейност на общественик, и след 
арестуването му, в следствието и съда, показа висотата на 
своя дух, запази достойнството си на човек и гражданин. 
Затова двамата представляват несравними величини: 
единият отиде на саможертва с ясното съзнание, че няма да 
бъде пощаден, а другият криеше срамната си роля в една 
престъпна политика с високопарни слова. 
Що се отнася до Трайчо Костов, съдебният процес, в 

който той бе набелязаната поредна жертва бе само про-
дължение на очертаната линия за разширяване на съвет-
ското господство над страната и за ускоряване на процеса на 
нейното съветизиране. Съдебният процес срещу Никола 
Петков придоби общонационален характер и отбелязва етап 
в развитието на България, свързан с превръщането й в 
подсъветска колония. Той не може да се сравнява със 
съдебния процес срещу Трайчо Костов. Арестуването, 
съденето и екзекутирането на последния имаше своето 
отражение в тесния кръг на партийните функционери. 
Общото между него и Петков е, че и двамата. паднаха 
жертва в изпълнението на един, направляван от общ център 
клеветнически план, засягащ българската нация като цяло. 
Трайчо Костов тръгна към своята Голгота по път, в 
проправянето на който сам взе участие като един от първите 
му строители. Той считаше, че други са предопределени да 
тръгнат по него и направи всичко според своите сили, за да 
бъдат тласнати в такава посока, без да допуска, че същият 
жребий не ще отмине и него самия. В последния момент на 
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своя живот и от подсъдимата скамейка той наистина се 
противопостави с изключителна сила на поддържаната и от 
него до тогава тирания. Това бе пример на личен подвиг, а 
не в името на свободата и демокрацията, нито в защита на 
националната независимост на страната. 
Изхождайки от тези сравнения и примери, съдебният 

процес срещу Никола Петков може да се разглежда именно 
като важен момент и етап в новата и най-нова история на 
българския народ. Той разкрива ролята на съветското 
ръководство, което възложи на българските си прислужници 
да организират съдебната разправа с Никола Петков и да го 
унищожат в името на съветското господство над страната. 
Този факт дава основание да се направи изводът, че 
личността и делото на Никола Петков са толкова обемни, че 
не могат да се поберат в рамките на една характеристика за 
един обикновен политически деец, защото издигат името му 
в общонационално знаме. Затова и паметта за него ще се 
поддържа будна. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Трагичната съдба, която постигна Никола 
Петков с клеветническия съдебен процес от 5—
18 август 1947 г. откроява неговата личност и 
дело на деец, оформил се върху сцената на 
българския политически живот. Той навлезе в 
политическите борби от края на 20-те години, 
когато страната преживяваше период на 
относително стабилизиране и омиротворяване 
след кървавите събития от 1923— 1925 г. 
Неговото приобщаване и активизиране в 
редовете на възраждащия се Български 
земеделски народен съюз бе естествено и като 
продължение на тласъка, получен от 
кратковременната, но оставила кървава диря 
саможертва на собствения му брат Петко. 
Последният не можа да разкрие докрай 
таланта си на борец за свобода и права на 
народа. Никола поде същите принципи и се 
издигна до положението на политически деец 
от национален мащаб. 

Още първите години след завръщането си в 
страната Никола Петков свързва своята 
дейност с привържениците на Земеделския 
съюз. Публицистичното му на следство, 
оставено от този период го 



представя като последователен поддърж- 
ник и продължител на идеите на Алек-
сандър Стамболийски. В процеса на ди-
ференциране на борещите се сили за об-
новяването на Българския земеделски 
народен съюз той показа своите възмож-
ности. Никола Петков застана на 
страната на онези земеделски дейци, които 
търсеха нови пътища за политическа 
изява, без да скъсват с установената 
традиция да представляват интересите на 
селските маси. Никола Петков се нареди 
между инициаторите за обособяване на 
Обединения Български земеделски народен 
съюз "Александър Стамболийски", станал 
известен под наименованието "Пладне'1. 
Той обаче запази отношението на 
уважение към старите и авторитетни 
дейци на земеделското движение. Станови-
щата му по вътрешноорганизационните 
борби и политическото положение на 
страната го сближиха с наложилия се ка-
то лидер на "Пладне" д-р Г.М. Димитров и 
стана един от първите му сътрудници. 
Такъв го виждаме в последвалите прояви на 
политическата организация, чийто виден 
деец бе. С участието си в парламентар-
ните избори през 1938 г. се представи пред 
българската общественост като активен 
политик. В заседанията на Народното съб-
рание и с извънпарламентарната му дей-
ност името му изведнаж прозвуча на-ши- 
роко и за него се заговори като за един от 
лидерите на опозиционните политически 
партии. Краткото му пребиваване в 
парламента остана отбелязано със забе-
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лежителната му реч-критика на прави-
телствената декларация за положението 
на страната. Наскоро бе касиран като на-
роден представител по решение на прави-
телственото болшинство, но в българския 
политически живот гой се бе вече наложил 
като един нов и авторитетен деец, търсен 
в различните политически комбинации за 
въздействие върху политиката на 
сменящите се правителства. 
Цялата предвоенна дейност на Никола 

Петков като политик, без да бъде пръв 
ръководител на политическата организа-
ция, към която принадлежеше, го постави 
редом с признатите лидери на поли-
тическите партии и групи. Макар и офи-
циално забранени, от тяхно име се опре-
деляха и изразяваха становищата по най- 
важните и актуални въпроси на вътреш-
ната и външната политика. На първо мяс-
то се налагаше отношението към полити-
ката на хитлерова Германия в Европа и на 
Балканите и към подготовката и началото 
на Втората световна война. Никола 
Петков бе не само съвременник, но стана и 
съратник в общите политически акции на 
българските държавници и политици от 
най-висок ранг, всеки от които под-
държаше своя самостоятелна линия, как-
вито бяха: Димитър Гичев — лидерът на 
Българския земеделски народен съюз 
"Врабча Г\ Никола Мушанов — лидерът на 
Демократическата партия, Кръстю 
Пастухов — лидерът на Българската ра-
ботническа социалдемократическа партия, 
Атанас Буров — лидерът на Народно- 



прогресивната партия и Кимон Георгиев — 
представителят на политическия кръг 
"Звено". Контактите му с тях обясняват 
вниманието, което се отдаваше на лич-
ността му, неговото участие по-късно във 
всички събития, разиграли се в страната и 
сътрудничеството му с политическите 
партии и лица. Поради тази му дейност и 
положение може да се разбере защо бе 
търсен партньор и от ръководството на 
българската компартия в набелязаната 
междупартийна коалиция Отечествен 
фронт. Така се разкриват и причините, 
които го подбудиха да приеме сътрудни-
чеството с Кимон Георгиев и защо без 
колебание даде съгласието си да участвува 
във формираното от него правителство на 9 
септември 1944 г. 
В светлината на тази дейност на Никола 

Петков може да се счита за съвършено 
естествено и членуването му в нелегалния 
Национален комитет на Отечествения 
фронт и оная активност, която прояви 
против правителството на Константин 
Муравиев и в събитията, които доведоха до 
свалянето му чрез военен преврат. Такъв бе 
политическият капитал, който Никола 
Петков си създаде в това, което и днес 
продължава да се нарича антифашистка 
борба. По време на съдебния процес срещу 
него тъкмо това му качество се отричаше. 
Не случайно и Георги Димитров се силеше да 
го отрече, като се позоваваше на неточните 
информации на някои западноевропейски 
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вестници за ролята на Никола Петков в тези 
събития. 
Той говореше само за тези неточности, 
макар че бе много добре осведомен върху 
дейността му през годините на войната. 
Георги Димитров заявяваше, че всичко било 
измислено "отначало докрай". Димитров 
отиде още по-далеч когато заяви: "Всичкият 
политически капитал на Петков, с помощта 
на който той зае ръководно място в Земедел-
ския съюз, иде от действително героичната 
смърт на неговия брат, убит от фа-
шистите". Това твърдение бе не само не- 
верно, но се поддържаше съзнателно, за да се 
клевети един политически противник и се 
заблуждава обществеността в страната и в 
чужбина. Думите на Димитров още тогава 
навеждаха неволно на сравнението между 
неговата дейност и тази на Петков и тя не 
бе в полза на първия. Известно бе, че в 
продължение на повече от две десетилетия 
прекарани в чужбина, Димитров не вкуси от 
горчеви- ната на емигрантските неволи, 
които съпътствуваха хилядите негови 
другари. Той се числеше в номенклатурата на 
най- висшите коминтерновски служители и 
ползуваше облагите на съветското си по-
данство. Театралното изпитание, на което 
бе подложен по време на Лайпцигския процес 
не породи у него съмнения за по-
нататъшната му съдба, а му осигури възход 
към висшата съветска иерархия като един 
от най-послушните оръженосци ни Сталин. 
Такъв човек нямаше прано да к/кгш-fu 

Никола Петков и да заявява, чс добросъ 



вестните хора се заблуждавали като го 
считали за антифашист, демократ и селски 
водач. Истината е, че когато Георги 
Димитров пишеше своите телеграми в 
московските си кабинети до подчиненото му 
партийно ръководство в България, Петков 
отстояваше своите политически позиции в 
страната. Той остана непоколебим и в 
концлагера "Гонда вода" и по време на 
интернирането му в Свищов. На ръководните 
дейци на българската ком<•. партия бе 
известна характеристиката, дадена му от 
верния им съратник Кимон Георгиев, 
придружена от твърдението му, че без 
Никола Петков не може да се създаде техния 
Отечествен фронт. Тогава те не оспорваха 
качествата му на антифашист, на демократ 
и на един от водачите на БЗНС. На хората, 
които подеха в чужбина кампания в негова 
защита не бяха известни подробностите 
около организирането на онова, което се 
нарича девето- септемврийско въстание и 
ролята на Никола Петков в него. 
Благодарение на неговите усилия, към 
акцията за отстраняване на 
правителството на Константин Муравиев 
от власт бяха приобщени представители на 
политически среди, които в никакъв случай не 
биха се повлияли от уговарянията на 
ръководството на компартията. Той 
вършеше това със съзнанието, че действува 
за въстановяване на демократическите права 
и свободи, осветени от Търновската 
конституция. Такава бе неговата 
политическа линия. Тя съвпадаше в момента 
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с настойчивите до- могвания на партийното 
ръководство да извърши преврат. Резервите 
на Никола Петков по отношение на 
партийната политика и специално към 
средствата на въоръжената борба бяха за 
него от принципно значение. Те произтичаха 
от привързаността му към легалните поли-
тически средства в рамките на парламен-
тарната демокрация, поддържана от ре-
жима на многопартийната система. Затова 
и сътрудничеството му с компартията в 
правителството на Отечествения фронт бе 
поставено на изпитание още през първите 
месеци на неговото управление. 
Вмешателството на партийното ръко-

водство във вътрешноорганизационния 
живот на Земеделския съюз, стремежът да 
овладее бързо всички командни постове във 
властта, начинът, по който бе използуван 
тъй наречения народен съд за безогледна 
разправа с отговорните държавници и 
политически дейци на стария режим, без да 
бъдат пощадени потенциални и мними 
противници на партийната политика, 
създадоха съвършено друга атмосфера в 
страната, различна от представата и 
обещанията, внушавани от партийната 
пропаганда. Всичко това наложи на Никола 
Петков да подложи на преоценка 
сътрудничеството си с компартията. 
Неговото самостоятелно виждане му 
наложи да вземе своето решение. То зрееше 
още преди края на войната, но се оформи 
окончателно, когато на дневен ред бе 
поставен въпросът за устройството на 
държавата в новите следвоенни усло- 



вия. Налагаше се да се даде отговор по 
какъв път и с какви средства ще се пос-
тигне то. Демократическите традиции, 
заложени в миналото и доказали трайната 
си връзка с бита и разбиранията на народа 
все повече се изоставяха и пренебрегваха. 
Ставаше ясно, че те се считаха като 
пречка за установяването на еднопартий-
ния режим, към какъвто се стремеше ръ-
ководството на българската компартия. С 
дълбоката убеденост на истински де-
мократ Никола Петков застана начело на 
борбата в тяхна защита. Наред с това, 
след приключване на военните действия 
започнаха разискванията за определяне на 
условията за мирните договори. За 
България не се очертаваха благоприятни 
перспективи и те се бяха влошили от 
безогледните домогвания на компартията. 
Такъв бе другият, не по-малко важен факт, 
който го подтикна да подеме 
инициативата за организиране на опозиция 
против действията на партийното 
ръководство. 
Никола Петков се оказа прав в общата 

преценка за положението на България след 
края на втората световна война. 
Международната обстановка и агресивна-
та линия на съветската политика спрямо 
окупираните от съветската армия страни 
не бе в полза на България. Затова и бор-
бата, която поведе го сблъска с един по- 
могъщ и добре организиран противник. 
Чужди сили бяха погазили държавния 
суверенитет и националната независимост 
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на България, а ръководството на българ-
ската компартия я продаваше за облаги и 
привилегировано положение на своите 
кадри в държавата. Надмощието на тези 
сили зададе тон в разправата с него, за-
това му бяха приписани всякакви грехове. 
Могъщ партиен апарат от пропаган- 
дисти се зае да го представи такъв, какъ-
вто не е бил. И до днес тази линия е офи-
циалното становище, наложено на пар-
тийните историци. Само през един много 
кратък период от време през 1956 г., ко-
гато бе настъпила суматоха и объркване в 
партийното ръководство, предизвикани от 
разобличенията на престъпната дейност 
на Сталин и тяхното отражение в Бълга-
рия, някои си спомниха и за Никола Петков. 
Тогава се чу и плахо поставеният въпрос, 
дали не трябва да се реабилитира 
посмъртно и той, след като се признава, че 
е извършено грубо нарушение на за-
конността през времето, когато и той 
стана жертва. Последвалият незабавен 
отговор от страна на партийното 
ръководство бе категоричен. Никола 
Петков бил враг на партийната политика 
и такъв въпрос за него не може да се 
поставя. Допълнителните обяснения се 
свеждаха до това, че реабилитирането му 
налагало твърде неприятни изводи и на 
първо място за ролята на Георги Димитров 
и неговите първи сътрудници. Тази линия бе 
възприета и от тогавашния формално 
първи секретар на Централния комитет на 
българската компартия, а днес наричан 
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генерален секретар Тодор Живков, която 
той поддържа и до днес в качест- 



вото му вече на действителен партиен 
вожд. Без да има пряко участие в гибелта 
на Никола Петков за Тодор Живков трябва 
да се каже, че споделя напълно 
отговорността за посмъртното поддържа-
не на клеветите срещу него. 

Ръководството на българската ком-
партия прави всичко възможно, за да 
постави в забвение името на Никола 
Петков. В историята на политическите 
борби в България обаче не може да бъде 
пренебрегнат такъв факт с толкова ог-
ромно политическо значение, какъвто е 
неговата гибел. В нея ще остане записано, 
че отговорността за неговото оклеветя- 
ване и убийство лежи върху българското 
партийно ръководство и върху цялата 
българска компартия. Никакви усилия на 
партийни пропагандисти и историци не са в 
състояние да заличат името му между 
героите на българския народ като борец за 
неговата свобода и национална 
независимост. Нему заслужено е отредено 
място в пантеона на безсмъртните.



LE PROCES NICOLAS PETKOV EN 1947 Resume 

Des Vinvasion de la Bulgarie par les troupes sovietiques en 
septembre 1944 ru.R.S.S. a manifeste nettement son intention 
d'integrer cepays a sa zone d'influence. Ce processus d'Integra Hon se 
caracterise parune serie de mesures repressives, dont le point 
culminant est atteint avec I'execution du chef de Vopposition 
democratique anticommuniste Nicolas PETKOV en septembre 1947. 
Cette execution fut legalisee par un proces truque, dont le deroulement 
se situe dans un contexte trbs complexe tant sur le plan international 
que national. 

L'annee 1947 est Vannee oil les dirigeants sovietiques decident de 
liquider toute opposition politique legale dans les pays de I'Est et 
d'instaurer partout le regime de parti unique prelude a Vinstauration 
du sys feme totalitaire. Par consequent, le proces Nicolas PETKOV ne 
doit par etre considere comme un acte des autorites judiciaires 
bulgares: il fut ordonne et dirige par les services sovietiques de 
security. 

Sur le plan interieur la situation politique n'estpas moins complexe. 
Aprbs les elections pour la Grande Assemblee Nationale en 1946 en 
1947 se pose le probleme de Velaboration d'une constitution qui doit 
definir la nature du regime politique. En dip it dc la tcm'ur de. masse 
pendant la campagne electorale Vopposition democratique avail reussi 
de faire Hire 101 ddputts «ме 460 que comptall la Conitltuanfa De la 
tribune de cclte СопнШшшte et pat sa рпине Viippoeltlim djmu 
cratique, qui regroupei I'Unlon tigrarknne, le pnrtt noi ial ihhnni mle el 
les intellect lie Is Inili'/ienJantu at dont If chef est Nicolas РКТКО V, 
lie саш pas de dinoncti /< pnxrntut engaiti' par le parti eommunltfa 
billume пет I'lnslauiiillon d'lin nveteme tolallliilie nt la uiukltlMtliiil ilu 
pays. D'autre port, rail* тйтв opposition pr^ianl* h In Conilllumila un 
projei do constitution fondt sur les principles 11« inline pill lenienttilie et 
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de respect des tlbertiis politique I. Dan* »e eonlexle fa parti comma 
niste se trouuait dans Vlmpoulbllilt de presenter son propre profit de 



СЪДЪРЖАНИЕ 

ПРЕДГОВОР ОТ ВАСИЛ ВАСИЛЕВ .................................... V 
БЕЛЕЖКА ОТ АВТОРА................................................................ VIII 
I. КОЙ БЕ НИКОЛА ПЕТКОВ........................................................  1 
II. АРЕСТУВАНЕТО НА НИКОЛА ПЕТКОВ.....................  8 
1. Дейността на Обединената опозиция......  8 
2. Събитията през 1946 г., използувани срещу 

Никола Петков...................................................................... 11 
3. Как бе арестуван Никола Петков..................  15 
4. Кампанията в печата срещу Никола Петков
  22 
5. Какво съдържа Обвинителния акт срещу 

Никола Петков...................................................................... 24 
6. Как бяха подготвени обвиненията срещу 

Никола Петков...................................................................... 29 
III. СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ИЛИ ФАРС НА СЪДЕБНА 
ПРОЦЕДУРА.................................................................................  37 * 
1. Началото на съдебния процес срещу 
Никола Петков ... 37 
2. Разпитът на подсъдимите......................................  43 
3. Измислените военни конспирации............  51 
4. Разпитът на Никола Петков..................................  85 
5. Разпитът на свидетелите......................................  91 
6. Обвинителните речи на прокурорите...124 
7. Защитата на подсъдимите...........................................   
 144 
8. Последната дума на подсъдимите..............151 
IV. ПРИСЪДАТА НАД НИКОЛА ПЕТКОВ.......................160 
1. Мотивите.............за смъртна присъда 160 
2. Как се стигна до екзекутирането на 
Никола Петков.. . .  206 
3. Последствията от осъждането и 
екзекутирането 

на Никола Петков............................................................ 214 
4. Истината за предсмъртното писмо 

на Никола Петков............................................................ 224 
V. МЯСТОТО НА НИКОЛА ПЕТКОВ В 
ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ....... 233 
1. Защо бе оклеветен, осъден и екзекутиран 

Никола Петков..... .............................................................. 233 
2. Съветското участие в оклеветяването на 

Никола Петков...................................................................  237 



3. Отговорността на Георги Димитров 
за оклеветяването на Никола Петков240 

VI. НИКОЛА ПЕТКОВ КАТО ОБЩОНАЦИОНАЛНО 
ЗНАМЕ . 244 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................... 253 
РЕЗЮМЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК................................................263 

 


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	11
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	139

