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Íàòàëèÿ Êèñåëîâà*

Едно учеб ни кар ско уточ не ние. Понятието „кон сти ту цион но 
пра во“ има по не три зна че ния, които се изпол з ват в спе циали зи-
ра на та ли те ра ту ра и в раз го вор на та реч. Обективното дейст ва що 
пра во (Конституцията ка то вър хо вен и ос но вен за кон в дър жа ва-
та и в обществото) и су бек тив ни те ос нов ни пра ва на чо ве ка и 
граж да ни на, прокла ми ра ни в Конституцията, са поз на ти те зна че-
ния за по ня тието. Науката за кон сти ту цион но то пра во ка то те оре-
ти чен кон структ не е тол ко ва поз на та и по пу ляр на. С Търновската 
кон сти ту ция от 1879 г. в България е поста ве но на ча ло то как то на 
на ционал ния кон сти ту циона ли зъм в обек ти вен и су бек ти вен сми-
съл, та ка и на наука та (и на съ пътст ва ща та я учеб на дисциплина). 
Родоначалник на бъл гар ско то кон сти ту цион но пра во е Стефан 
Киров, чий то жи вот и твор чест во бе ле жат на ча ло то и труд ния и 
трън лив път на пър ва та бъл гар ска Конституция.

Стефан Киров (Абаджиев1) е ро ден на 12 ав густ 1861 г. в Ста ра 
Загора, то га ва Ески Заара, и е сред мла ди те бъл га ри, учи ли в чуж-
би на2, по лу чи ли там престиж но вис ше обра зо ва ние и за вър на ли се 
в ро ди на та, за да по ло жат те ме ли те на мла да та бъл гар ска дър жа ва.

* Доцент по кон сти ту цион но пра во в Юридическия фа кул тет на Софийския 
уни вер си тет „Св. Климент Охридски“.

1 В наука та оста ва с пре зи ме то, а не с фа ми лията Абаджиев, която по каз ва за-
на ята аба джийст во, кой то упраж ня ва не го вият ба ща.

2 Вж. С бъл гар ски дух и евро пейска ми съл. Съставители: Евгения И. Иванова, 
РИМ – Стара Загора, Райна Антонова-Тончева, РИМ – Стара Загора, Марин 
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През 1880 г. Стефан Киров постъп ва в Робърт ко леж в 
Цариград и го за вър ш ва пет го ди ни по-къс но – през 1885 г. През 
1886–1888 г. след ва со циал ни науки в Женевския уни вер си тет, 
Швейцария, и за вър ш ва със сте пен Licencié по со циал ни науки 
(1888). После след ва в Немския уни вер си тет в Прага – то га ва 
Австро-Унгария (1888–1889), и изу ча ва об ща фи ло со фия и дър-
жав ни науки в Лайпциг, Германия (1889–1892). Завършва по ли-
ти чески и ад ми нистра тив ни науки (1896) и пра во (1897) в Брюк-
селския сво бо ден уни вер си тет, Белгия, и при до би ва науч ни те 
сте пе ни „док тор по по ли ти чески и ад ми нистра тив ни науки“ и 
„док тор по пра во“ на Брюкселския уни вер си тет (1897).

Преди да от да де жи во та си на наука та за кон сти ту цион но то 
пра во, Стефан Киров ра бо ти на раз лич ни длъж ности при из граж-
да не на граж дан ско то управле ние в мла до то княжество. Писар е в 
Търновския окръ жен упра ви те лен съ вет (1877–1878) и в 
Старозагорския град ски съ вет (1878–1879), те легра фист в Руската 
ар мия в Стара Загора (1879) и на чал ник на Новозагорската те-
леграф на стан ция (1879–1880). Бил е учи тел по бъл гар ски език и 
ли те ра ту ра в Старозагорската де ви ческа гим на зия (1885–1886), 
и. д. секре тар в Статистическото бю ро на Княжество България 
(1892–1893).3 В пе риода 1893–1895 г. е пре во дач и библиоте кар 
при Министерството на война та, ка то съ щевре мен но е и пре по да-
ва тел по френ ски език във Военното учи ли ще (1893–1894).

От 1 ок том ври 1894 г. Стефан Киров е из вън ре ден пре по да-
ва тел по дър жав но и кон сти ту цион но пра во4 в Катедрата по дър-
жав но и кон сти ту цион но пра во в от кри тия две го ди ни по-ра но 

Добрев, Градска ху до жест ве на га ле рия – Стара Загора, Галентин Караславов, 
Държавен ар хив – Стара Загора, Петър Драгиев. Изд. Регионален исто ри чески 
му зей – Стара Загора, Държавен ар хив – Стара Загора, и Художествена га ле-
рия – Стара Загора. Стара Загора, 2018, 118 с.

В из да нието са вклю че ни оне зи ста ро за гор ци, които в пе риода от вто ра та по-
ло ви на на XIX до 40-те го ди ни на ХХ век учат из вън пре де ли те на България и 
се връ щат да ра бо тят в родината. Професор Стефан Киров е спо ме нат сред ста-
ро за гор ци те – евро пейски възпи та ни ци, които оста ват да жи веят в София, ка то 
ака де мик Стефан Киров Абаджиев.

3 Киров, С. Класификация на зва нията и за ня тията. [За Статистическото 
бю ро]. С., 1893, 8 с.

4 Области на ос нов ни те науч ни ин те ре си на про фе сор Стефан Киров са об що 
дър жав но пра во, бъл гар ско кон сти ту цион но пра во и ад ми нистра тив но пра во.
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Юридически фа кул тет на Висшето учи ли ще (Софийски уни вер-
си тет, 1892 г.).5 Преминава после до ва тел но през раз лич ни ака де-
мич ни длъж ности ка то ти ту ляр на Катедрата по дър жав но и кон-
сти ту цион но пра во6 във фа кул те та ка то ре до вен до цент по дър-
жав но и ад ми нистра тив но пра во (1 яну ари 1896 г. – 14 май 
1898 г.), из вън ре ден про фе сор (от 1 юни 1902 г.) и ре до вен про-
фе сор по дър жав но и ад ми нистра тив но пра во, респ. по дър жав но 
и бъл гар ско кон сти ту цион но пра во по си ла та на Закона за на род-
но то прос ве ще ние от 1921 г.7 (от 15 февру ари 1906 г. до 5 сеп тем-
ври 1934 г.).

През го ди ни те про фе сор Стефан Киров че те след ни те кур со-
ве в Юридическия фа кул тет8: административно пра во (1897–
1934), общо дър жав но пра во (1897–1911, 1914–1920, 1926–1933) 
и българско кон сти ту цион но пра во (1911–1916, 1920–1934), а в 
Агрономо-ле со въд ския фа кул тет – земеделско пра во и горско 
пра во (1934).

Повече от 20 го ди ни, в пе риода 1906–1927 г., про фе сор 
Стефан Киров е ръ ко во ди тел на Катедрата по дър жав но и ад ми-
нистра тив но пра во (от 1921 г. – Катедра по об що дър жав но и бъл-
гар ско кон сти ту цион но право). Избиран е че ти ри пъ ти за де кан 
на Юридическия фа кул тет (1900/1901, 1909/1910, 1911/1912, 
1925/1926 ака де мич на година) и два пъ ти за рек тор на Софийския 
уни вер си тет (1906/1907 и 1912/1913 ака де мич на година).

В пър вия си ман дат ка то рек тор е увол нен по вре ме на 
Университетската кри за (1907) за ра ди публич на та си опо зи ция 
сре щу пра ви тел ст во то. В края на 1906 г. со циал ни те и по ли ти-
чески те усло вия в Княжество България се изострят. Недоволството 
на пре по да ва те ли те и на сту ден ти те в Университета съ що на раст-
ва по ра ди пла но ве те на пра ви тел ст во то с ми нистър-пред се да тел 

5 Повече за съз да ва не то и от кри ва не то на Юридическия фа кул тет на Софий-
ския уни вер си тет вж. на https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/
fakulteti/yuridicheski_fakultet/istoriya  [28.03.2021].

6 През 1921 г. катедрата е пре име ну ва на на Катедра по об що дър жав но и бъл-
гар ско кон сти ту цион но пра во.

7 Закон за на род но то прос ве ще ние, обн., ДВ, бр. 87 от 1921 г.
8 За про фе сор Стефан Киров ка то пре по да ва тел в Юридическия фа кул тет вж. 

по ве че при Баламезов, Б. Конституционалистът проф. Стефан Киров. – Съвре-
менно пра во, 1992, № 1, 94–99.
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Димитър Петков да огра ни чи са мо управле нието му (ака де мич на-
та автономия).9 Студентите ор га ни зи рат де мон стра ции сре щу на-
ме ре нията на управля ва щи те и в со ли дар ност със за поч на ла та 
през де кем ври 1906 г. ма со ва стач ка на же лез ни ча ри те. Но напре-
же нието меж ду сту ден ти те и управля ва щи те еска ли ра при от кри-
ва не то на Народния те атър в София ве чер та на 3 яну ари 1907 г. 
Формалният по вод е достъ път до но во от кри та та сгра да. За съ би-
тието на сту ден ти те са пре доста ве ни са мо 60 по ка ни за места в 
га ле рията, поста ве ни са огра ни че ния и пред дру ги ли ца, свър за ни 
с прос ве та та и кул ту ра та. Това е искра та, която от прищ ва не до-
вол ст во то сре щу кня за и управля ва щи те. Студентите връ щат 
своите по ка ни на ми нистъ ра на на род но то прос ве ще ние 
проф. Иван Шишманов и ре ша ват да де мон стри рат при от-
криване то на сгра да та на те атъ ра. Те посре щат с ос вир к ва не и 
кано на да от снеж ни топ ки присти га щия с ка ляска княз Ферди-
нанд. Конният кон вой на кня за разпръск ва сто ти ци те демон-
стран ти, но ин ци ден тът не оста ва скрит от по ка не ни те за 
освещава не то на Народния те атър пред ста ви те ли на дипло ма-
тическия кор пус. Прави телството виж да в случ ка та удо бен по вод 
да накаже и пре по давате ли те в Уни вер си те та, част от които са 

9 Вж. друг поглед за Университетската кри за при пле мен ни ка на про фе сор 
Стефан Киров – поета Кирил Христов, кой то пи ше за „но во схва ща не на про фе-
сор ския бунт през 1907 г.“. Според Кирил Христов „Киров е не са мо от про тив-
на та на Шишмановата пар тия, но и бивш ре дак тор на в. „Свободно сло во“, в 
кой то най-енер гич ни те ста тии про тив Стамболов бя ха не го ви...

... Киров е ина че от ли чен чо век. Аз го оби чам. При туй ми е вуй чо, брат на 
май ка ми. И все пак не мо га да умъл ча, из би ра не то му за рек тор бе ед но по ли-
ти ческо пре диз ви ка тел ст во, за което не би има ло място, ако на ши те про фе со ри 
бя ха ка би нет ни хо ра, чуж ди на дреб но то улич но пар ти зан ст во, как ви то тряб ва 
да бъ дат. Киров не би мо гъл да се от ка же: да по ка же истин ски те при чи ни – би 
би ло уни зи тел но за не го; да из мисли дру ги – още по-уни зи тел но. Ако не бе ше 
се от кри вал ни ка къв те атър, скан да лът не ми ну емо пак ще ше да из бух не.

Професорите ве че от кри то бя ха плъп на ли по опо зи цион ни те вест ни ци. 
Министерския съ вет не би мо гъл да не упраж ни на тиск на Шишманова, да им 
при бе ре юла ри те. Той ня ма ше да се съгла си, ще ше да си да де остав ка та – и ра-
бо та та и без те атър пак тоя край ще ше да взе ме.

При нез ре лост та, която по ка за ха про фе со ри те със своя бунт, ав то но мията на 
уни вер си те та бе застра ше на с пра во. В своето стрем ле ние да за по вяд ват на пра-
ви тел ст во то про фе со ри те на пом ню ва ха ед новре меш ни те уче ни чески бун то ве“. 
Вж. Христов, К. Време и съвре мен ни ци. Том 1. С.: Парнас-96, Синева, 1999, 
248–249.
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дей ци на ан тимонар хи ческа та Радикалдемократическа10, 11 пар-

10 Думата „ра ди кал“ произ ли за от ла тин ско то radix („ко рен“) и къс но ла тин-
ски rādīcālis („на или от на ся що се до ко ре на, ра ди кал“). В исто ри чески план 
по ли ти ческа та употре ба на тер ми на се от на ся из клю чи тел но до фор ма на 
прогре сив ни елек то рал ни ре фор ми, из вест ни ка то ра ди ка ли зъм, раз ви ли се в 
Европа през XVIII и XIX в., и за паз ва ко но та цията на „про мя на в ос но ва та“.

Оксфордският ан глийски реч ник просле дя ва употре ба та на ду ма та „ра ди кал“ 
в по ли ти чески кон текст до 1783 г. „Енциклопедия Британика“ от чи та пър ва та 
по ли ти ческа употре ба на по ня тието „ра ди кал“, ка то го при пис ва на Чарлз 
Джеймс Фокс, пар ла мен та рист от бри тан ска та пар тия на ви ги те, кой то през 
1797 г. пред ла га „ра ди кал на ре фор ма“ на из би ра тел на та систе ма, за да се оси гу-
ри все об що из би ра тел но пра во на мъ же те, ка то по то зи на чин идиома тич но 
уста но вя ва тер ми на „ра ди ка ли“ „ка то ети кет, обоз на ча ващ под дръж ни ци те на 
ре фор ма та на бри тан ския пар ла мент“. През ХVIII и XIX в. кон цеп цията за ра-
ди кал на по ли ти ка се раз ши ря ва в раз лич ни по ли ти чески по ня тия и док три ни. 
Партий ната по ли ти ка във Великобритания за поч ва да бла гоприятст ва уме ре ни-
те по зи ции, мар ги на ли зи рай ки дру ги дви же ния в по-агре сив ни по ли ти чески 
фрак ции.

Поради то ва, че от кри то то застъп ни чест во за ре публи ка низ ма във Франция 
след Наполеоновите вой ни е неприем ли во, ра ди ка ли те се появя ват под по доб ни 
ре фор мист ки иде али ка то тех ни те бри тан ски ко ле ги, ма кар че по-къс но те се 
раз кло ня ват, за да фор ми рат ра ди кал но-со циалисти ческо то дви же ние с фо кус 
вър ху про ле тар ска та со ли дар ност. С въз хо да на мар к сиз ма идеята за ра ди кал на 
по ли ти ка в Западна Европа се из мест ва от ре фор миз ма и се свър з ва по-ско ро с 
ре во лю цион на та по ли ти ка.

Радикалната по ли ти ка в ре фор мист кия сми съл на по ня тието през вто ра та по-
ло ви на на XIX и пър ва та по ло ви на на ХХ в. обоз на ча ва на ме ре нието за тран с-
фор ма ция или за мя на на ос нов ни те прин ци пи на ед но об щест во или по ли ти-
ческа систе ма, често пъти чрез со циал на про мя на, струк тур но преустройство 
или ра ди кал на ре фор ма.

Станфордската ен цикло пе дия по фи ло со фия опис ва иде оло гията на ра ди кал-
на та кон цеп ция та ка: „Докато съ щест ву ват со циал ни усло вия, които са уяз ви ми 
на кри ти ки и про тести, ще съ щест ву ват иде оло гии, за да се за щи тят те зи со-
циал ни усло вия от на па де ния на те зи, които са в не рав ностой но по ло же ние от 
тях“.

11 На 1 ок том ври 1902 г. под ре дак цията на Тодор Влайков из ли за пър вият 
брой на спи са ние „Демократически преглед“, което се превръ ща в идеен цен тър 
на Радикалдемократическата пар тия. Различия във въз гле ди те на т.нар. мла ди 
де мокра ти (Найчо Цанов, Тодор Влайков, Илия Георгов, Антон Страшимиров, 
Никола Савчев, Добри Филов, Петко Юрданов Тодоров, Стефан Гидиков) от те-
зи на „ста ри те де мокра ти“ (Петко Каравелов, Александър Малинов, Михаил 
Такев, Рашко Маджаров, Никола Мушанов, Андрей Ляпчев, Христо Славейков) 
во дят до съз да ва не на но ва пар тия след на пуска не то на Демократическата пар-
тия. През юли 1905 г. е из бран вре ме нен цен тра лен ко ми тет, чиято ос нов на цел 
е да под гот ви свик ва не то на уч ре ди те лен фо рум. Вж. Куманов, М. Политически 
пар тии, ор га ни за ции и дви же ния в България и тех ни те ли де ри 1879–1949. С.: 
Просвета, 45–47.
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 тия12, 13 и ав то ри на публи ка ции сре щу кня за. Преподавателите са 
об ви не ни във вул гар но пар ти зан ст во и раз вра ща ва не на сту ден т-
ст во то. Сред тях е и рек то рът про фе сор Стефан Киров. Неговата 
ака де мич на реч от 25 ноем ври 1906 г., в която го во ри за на род ния 
су ве ре ни тет и за пра ва та на чо ве ка, на те ма „Против аб со лу ти-
ческо то схва ща не на вър хов на та дър жав на власт“14, е един от по-
во ди те за пра ви тел ст ве но то не до вол ст во.

Взето е ре ше ние15 Университетът да се зат во ри за по ло вин 
го ди на и да бъ дат увол не ни всич ки про фе со ри и лек то ри. 

12 Първият кон грес на Радикалдемократическата пар тия се про веж да в дни те 
12–15 ав густ 1906 г. По въпро са за нейно то наиме но ва ние се во ди ожи вен 
спор. В край на смет ка над де ля ва име то Радикалдемократическа пар тия в 
България, пред ло же но от про фе сор Стефан Киров, рек тор на Висшето учи ли ще, 
кой то е и един от ав то ри те на програ ма та. Вж. по ве че на: https://www.rdp-bg.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26 [2 8.03.2021].

13 В програ ма та на Радикалдемократическата пар тия, под гот ве на от про фе сор 
Стефан Киров, се декла ри ра, че се скъс ва със ста ри те ме то ди на по ли ти ческа 
бор ба – ко те рийност, ка риери зъм, пар тий на пар ти зан щи на, и пар тията ще се 
опи та да вне се един нов дух на то ле рант ност и ви сок об щест вен мо рал. Като ос-
нов но де мокра тич но на ча ло тя под дър жа пра во то на на ро да да е вър хо вен су ве-
рен в стра на та и сам да се разпо реж да със своите съд би ни. Най-ва жен из раз на 
то ва пар тията виж да във все об що то тай но гла со по да ва не по про пор ционал на та 
систе ма. В цен тъ ра на по ли ти ческия жи вот пар тията поста вя пар ла мен та – ка то 
ин стру мент на на ро да да упраж ня ва спо ме на ти те по-го ре свои пра ва. Тя се обя-
вя ва сре щу все ки опит за на ла га не на без кон трол на власт. Радикалдемокра ти-
ческата пар тия декла ри ра, че ни ко га не ще приеме власт та по не чие бла го во ле-
ние и за раз ли ка от всич ки оста на ли пар тии ще се стре ми да я по лу чи са мо по 
из бо рен път.

Други нрав ст ве но-по ли ти чески прин ци пи са сво бо да та на лич ност та, ра вен-
ст во то на ин ди ви ди те в тех ни те пра ва и пъл но то де мокра ти зи ра не на об щест во-
то. Заставайки зад те зи идеи, ра ди кал де мокра ти те за явя ват, че иде оло гията им е 
от во ре на – ще се раз ви ва и усъ вър шен ст ва под влияние на об щест ве но-ико но-
ми чески те из ме не ния и отра же нието им вър ху раз лич ни те те ории и те че ния. 
Изборът за раз ви тие спо ред тях е ли бе рал ният ево лю ционен път без ре во лю-
цион ни ка таклиз ми. Като изпо вяд ва ща ли бе ра лиз ма, Радикалдемократическата 
пар тия ра ту ва за де цен тра ли за ция на дър жав но то управле ние и за укреп ва не и 
раз ши ря ва не на мест но то са мо управле ние. Според нея най-важ ното усло вие да 
има дейст ви тел на за кон ност в стра на та е са мостоятел ност та на съ деб на та власт. 
Вж. по ве че на: https://www.rdp-bg.org/index.php?option=com_content&view=article 
&id=12&Itemid=26 [28 .03.2021].

14 Вж. Киров, С. Против аб со лу ти ческо то схва ща не на вър хов на та дър жав на 
власт. – Годишник на Софийския уни вер си тет, 1908, т. 3–4, 37–60. Речта е 
достъп на и на ад рес: http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2017/6/24/ 
[28.03.2021].

15 Вж. под роб но за ве чер та на 3 яну ари 1907 г. при Генов, Г. П. Политическа 
и дипло ма ти ческа исто рия на България. Т. XVI/XVII. Вътрешна и външ на по ли-
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Решението е при ло же но на прак ти ка, след ка то е ут вър де но с кня-
жески Указ № 2 от 4 яну ари 1907 г.16 На 5 яну ари ректорът свик ва 
на из вън ред но за се да ние Академическия съ вет, кой то от хвър ля 
ре ше нието ка то не за кон но и от каз ва да се под чи ни.17

Обществената ре ак ция сре щу дейст вията и репре сиите на 
управля ва щи те спря мо сту ден ти те и тех ни те пре по да ва те ли е 
впе чат ля ва ща. Министърът на на род но то прос ве ще ние Никола 
Апостолов, кой то за ме ня не съглас ния с по ли ти ка та на кня за и на 
пра ви тел ст во то сре щу Университета проф. Иван Шишманов (из-
ли за в остав ка още ве чер та на 3 януари), се опит ва да ре ши кри за-
та, ка то привле че част от увол не ни те по-ра но про фе со ри. Те оба-
че от хвър лят пред ло же нието му, до ка то не бъ дат въз ста но ве ни на 
ра бо та всич ки те им ко ле ги. Няколко чуж дестран ни уче ни съ що 
от кло ня ват ми нистер ски те по ка ни за пре по да ва не в Университета 
в София. Това при нуж да ва Никола Апостолов да наз на чи на 
място то на увол не ни те про фе со ри гим на зиал ни учи те ли без не об-
хо ди ми те поз на ния и ав то ри тет. Университетът е от крит от но во 
през есен та на 1907 г. със „съ вър ше но но ви пре по да ва те ли“, без 
да се въз ста но вят пре по да ва те ли те в Юридическия фа кул тет и по 
мно го ключови дис ципли ни в дру ги те фа кул те ти. Новоназна-
чените ре дов ни и из вън ред ни про фе со ри са под ло же ни на уни що-
жи тел на кри ти ка в науч ни те сре ди и в ан типра ви тел ст ве на та пре-
са. За ака де мич на та 1907/1908 г. вместо 1300 сту ден ти, учи ли в 
Университета не посред ст ве но пре ди закри ва не то му, де вет ме се-
ца по-къс но ед ва сто ти на си въз ста но вя ват пра ва та, а но во за пи са-
ни те са са мо 7, ка то го ля ма част от тях са чи нов ни ци, при ну де ни 
да се вър нат в Университета от управля ва щи те.

Кризата приключ ва го ди на по-къс но. Скоро след ка то е на-
зна че но но во пра ви тел ст во, Университетът е от во рен в края на 
яну ари 1908 г. и пре по да ва те ли те са въз ста но ве ни на заема ни те 
ака де мич ни длъж ности.

ти ка на България при ка би не ти те на лич ния ре жим 1894–1918, 175–183.
16 Вж. по ве че при Кръстев, Кр. Съдбините на на шия Университет. – Мисъл, 

го ди на XVII (1907), кн. I, 42–57, достъп на и на: http://bgmodernism.com/
Misul_g_17_1907_kn_1 [28.03.2021].

17 Арнаудов, М. История на Софийския уни вер си тет „Св. Климент 
Охридски“ през пър во то по лусто ле тие 1888–1938. С., 1939, с. 242.
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Академичната длъж ност, която про фе сор Стефан Киров 
заема по вре ме на Университетската кри за, и об щест ве на та по зи-
ция, която за щи та ва, го поста вят в цен тъ ра на по ли ти ческа бу ря. 
С под кре па та на Академическия съ вет са за щи те ни ав то но мията 
на Университета и достойн ст во то на пре по да ва те ли те, за що то 
„зна че нието на про фе со ра ка то пе да гог се състои не са мо в не го-
вия научен ав то ри тет, но и в оба янието, което произ ти ча от нрав-
ст ве но то достойн ст во на не го ва та лич ност“18.

Професор Стефан Киров има зна чи ма об щест ве на дейност 
из вън Университета. Действителен член е на Българското кни-
жов но дру жест во19 (1907) и пред се да тел на Философско-об щест-
ве ния клон на Българската ака де мия на науки те (1941–1943), 
член на раз лич ни на ционал ни науч ни и об щест ве ни ор га ни за-
ции.20 Превежда науч на и учеб на ли те ра ту ра21, пи ше пое-

18 Вж. Декларация „Към бъл гар ско то об щест во“ на Академическия съ вет от 
31 яну ари 1907 г. – Годишник на Софийския уни вер си тет за 1906/7 г. С., 1907, 
78–82.

19 Българското кни жов но дру жест во е съз да де но в гр. Браила, Румъния, през 
1869 г. През 1878 г. се да ли ще то на дружеството се пре мест ва в София. 
Председателят на Българското кни жов но дру жест во Иван Гешов пра ви го ля мо 
лич но да ре ние през 1908 г. с усло вието дружеството да ста не ака де мия. 
Българското кни жов но дру жест во се пре име ну ва на Българска ака де мия на 
науки те на 6 март 1911 г. http://www.bas.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B
E%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B0%D0%BD-1911-1946/ [28.03.2021].

20 Почетен член е на Института за ад ми нистра тив ни науки в София. Член на 
Юридическото дру жест во, на Икономическото дру жест во, на Археологическото 
дру жест во и  на Съюза на бъл гар ски те пи са те ли.

Бил е член на Управителния съ вет на Чиновническо ко опе ра тив но спестов но 
застра хо ва тел но дру жест во. Председател на Съюза на кул тур ни те и про фе-
сионал ни сдру же ния в България (1928).

21 Известни са след ни те не го ви пре во ди: Богуславски, Г. фон. Войната и 
нейно то истин ско зна че ние за дър жа ва та и на ро да. (Превод:...). С.: Държ. печ., 
1894, 120 с.; Новата сръб ска кон сти ту ция (с увод ни бележки). – Юрид. д-во, 1, 
1902, № 6, 279–298. (Превод); Белгийската кон сти ту ция (с исто ри чески 
бележки). – Гражданин, 1, 1904, № 1, 23–39. (Превод от фр. ез.); Конституция 
на Германската Империя (с исто ри чески бележки). – Гражданин, 1, 1904, № 7–8, 
598–618. (Превод от нем. ез.); Конституцията на Съединените дър жа ви (от 17 
сеп тем. 1787). – Гражданин, 1, 1904, № 9–10, 704–718. (Превод); Конституция 
на Швейцарския съ юз (с исто ри чески бележки). – Гражданин, 1, 1904, № 2, 
121–144. (Превод от фр. ез.); Фран цузката кон сти ту ция (с исто ри чески бе леж ки 
и упътвания). – Гражданин, 1, 1904, № 3–4, 250–275. (Превод); Брайърли. 
Духът на ан глийско то пра во и влиянието му вър ху ан глийско то схва ща не на 
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зия.22 Участва в спис ва не то на вест ни ци и спи са ния.23, 24 Развива 
меж ду на род на дейност25 с ак цен ти вър ху сла вян ст во то26 и 
Балканите27, публи ку ва ста тии на френ ски език за България или 
по ак ту ал ни за вре ме то те ми.28

меж ду на род ни те пробле ми. – Юрид. ми съл, 12, 1931, № 2, 83–89. (Превод със 
съкр.).

22 Киров, С. Contra Bellum. [Стих. сбир ка]. С., 1931, 62 с.
23 Редактор на екзархийския вест ник „Новини“ („Вести“) (1898–1899). Главен 

ре дак тор е на вест ник „Новини“, по-къс но „Вести“, и на спи са ние „Мир чрез 
съ юзя ва не“ (1919) и на френ ско то из да ние „Pax per foederationem“.

24 Печатна три бу на за превръ ща не то на ху ма ни тар но то посла ние в по ли ти-
ческо е на роч но съз да де ният през го ди на та на Университетската кри за от увол-
не ния ректор на Университета про фе сор Стефан Киров вест ник „Гражданин“. 
Вестникът за поч ва да из ли за на 11 май 1907 г. (по ра ди лип са на сред ст ва на 11 
април 1908 г. преста ва да излиза). Главната цел на не го вия ос но ва тел е да во ди 
„бор ба та про тив на сил ни ческо то пра ви тел ст во на вто ра та стам бо лов щи на“ за 
от ва ря не то на Университета и въз връ ща не то на всич ки из го не ни про фе со ри, 
което се и постиг на на 28 яну ари 1908 г. На 30 яну ари в бр. 250 на вест ни ка е 
на пе ча та на ста тията на про фе сор Стефан Киров „Победа“. Вж. История на бъл-
гар ския все кид не вен пе чат. Т. 1, 1932, с. 208.

25 Председател е на ос но ва но то по не го ва ини циати ва Дружество за мир чрез 
съ юзя ва не (по-къс но Дружество за мир и ОН) и поч ти постоянен негов де ле гат 
в меж ду на род ни те кон гре си за мир и за ОН. Председател на Обединените бъл-
гар ски дру жест ва за съ юзя ва не на на ро ди те. Подпредседател на Международния 
съ юз на дър жа ва та за ОН.

Член на Международния постоянен ар битра жен съд в Хага (1921–1924).
26 Член на Славянското дру жест во и на чи та ли ще „Славянска бе се да“. 

Секретар на про ве де ния в София II Всеславянски съ бор (1910).
27 Първи секре тар на ос но ва ния през 1908 г. по не го ва ини циати ва Съюзен 

ко ми тет за сбли жа ва не на България и Турция и дру ги те бал кан ски стра ни. 
Член на Сръбско-бъл гар ския ко ми тет (1911–1912) за ико но ми ческо сбли жа ва не 
меж ду България и Сърбия.

На 4 май 1932 г. про фе сор Стефан Киров присти га в Истанбул. На въпрос на 
жур на лист от из ли за щия на френ ски вест ник La Republique той от го ва ря, че е 
до шъл да из не се две лек ции и да по се ти ста рия си приятел – бив шия тур ски 
посла ник в София Фетхи бей. Стефан Киров е пред се да тел на бъл гар ска та на-
ционал на гру па в Балканската кон фе рен ция и сам се опре де ля ка то го рещ при-
вър же ник за осъ щест вя ва не то на съ юз меж ду бал кан ски те стра ни. Той изпо вяд-
ва, че поз на ва Турция твър де от дав на и мно го я оби ча, тъй ка то тук по лу ча ва 
част от обра зо ва нието си. В Истанбулския уни вер си тет из на ся лек ция на те ма 
„Българският кон сти ту ционен за кон“, ка то из ра зя ва го тов ност да про ве де кон-
фе рен ция и по те ма та „Балканската фе де ра ция“ в София.

28 Такива са: Les apôtres slaves St. St. Cyrille et Methode. – Echo de Bulgarie, 
1921, № 2279–2281; La Bulgarie et la Société des Nations. – Nouveau Drapeau, 
1921, № 1, 1–5; La Bulgarie pacifique. – Ibid, 1921, 1–9; La souveraineté et la 
Société des Nations (à la considération de tous les amis de la paix). – Lexikon 
Menschen und Menchenwerke. Bd. III. Wien, 1924; Vers le Perfectionnement de la 



12 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 4/2021

Д-р Стефан Киров пред ста вя ре фе рат на Първия съ бор на 
бъл гар ски те юристи (1905), кой то се от ли ча ва със своята ак ту ал-
ност и прак ти ческа на со че ност и е на те ма „Нужда от за щи та на 
об щест ве ни те пра ва и от ад ми нистра тив но пра во съ дие у нас“29. В 
не го за пър ви път се раз ви ва идеята за въ веж да не на от дел но ад-
ми нистра тив но пра во съ дие с цел за кон на за щи та на пра ва та и 
сво бо ди те на граж да ни те, пред ви де ни в Търновската кон сти ту-
ция. Важността и зна че нието на ре фе ра та е как то в обос но ва ва не-
то на не об хо ди мост та и пол за та от въ веж да не то на ад ми нистра-
тив но пра во съ дие, та ка и в очер та ва не то на въз мож ни те пъ ти ща и 
фор ми за то ва. Д-р Стефан Киров счи та, че ад ми нистра тив но то 
пра во съ дие тряб ва да бъ де от къс на то и не за ви си мо от ад ми-
нистра цията, да се осъ щест вя ва от ад ми нистра ти вен съд, на ми-
ращ се в рам ки те на съ деб на та систе ма на ред с граж дан ския, на-
ка за тел ния и тър гов ския съд.

На за се да ние на Втория съ бор на бъл гар ски те юристи (1907) 
се об съж да доклад на комисията, на то ва ре на от първия съ бор да 
раз ра бо ти ре зо лю ция30 по въпро са за ад ми нистра тив но то пра во-
съ дие, пред ста вен от д-р Стефан Киров. Съборът пот вър ж да ва 
не об хо ди мост та от въ веж да не то на ад ми нистра тив но то пра во съ-
дие и очер та ва рам ка та на не го ва та за ко но да тел на уред ба.31

S. D. N. – Ecole d’Été (Ligue intern. des femmes pour la Paix et la Libertés), Sofi a, 
1930; Un essai de mettre à la guerre par la délivrance de la Palestine. – Les Balkans 
(Athens), 1932.

29 Вж. Киров, Ст. Нужда от за щи та на об щест ве ни те пра ва и от ад ми нистра-
тив но пра во съ дие у нас. – Протоколи и ре фе ра ти на Първия кон грес на 
Българските юристи, дър жан през мес. Юлий 1905 г. С.: Печатница на 
Бр. Пагалови, 1906, 84–107.

30 Резолюцията включ ва след ни те точ ки: „1. Съборът приз на ва, че е не об хо-
ди мо да се уста но ви съ деб на за щи та и на всич ки об щест ве ни пра ва на граж да-
ни те, как то и ред за раз глеж да не ад ми нистра тив ни те разпри. 2. Съборът на мер-
ва, че та зи праз ни на в на ше то за ко но да тел ст во би могла да се по пъл ни, ка то се 
ви доиз ме ни чл. 2 от Гражданското съ допроиз вод ст во и се пред ви ди особ но съ-
допроиз вод ст во за ад ми нистра тив ни разпри“. Вж. Вторият съ бор на бъл гар ски-
те юристи. – Списание на Юридическото дру жест во, 1907, № 2 и 3, с. 113.

31 Така се сла га на ча ло то на про дъл жи лия бли зо 5 го ди ни про цес по из ра бот-
ва не то на пър вия бъл гар ски за кон за ад ми нистра тив но то пра во съ дие. С одобря-
ва не то на ре зо лю цията Вторият съ бор на бъл гар ски те юристи по соч ва пъ ти ща-
та и фор ма та за прак ти ческо то ре али зи ра не на идеята за въ веж да не на ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие в стра на та. На 18 ноем ври 1911 г. спе циал на ко ми-
сия от юристи (Филип Филчев, проф. Стефан Киров, д-р Теодор Теодоров, 
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Професор Стефан Киров е пред се да тел на Третия съ бор на 
бъл гар ски те прав ни ци (1926), на кой то е из бран за пред се да тел на 
Общия съ вет на бъл гар ски те прав ни ци до свик ва не то на нов съ-
бор.32

Значимата об щест ве на дейност по каз ва раз ностран ни те и 
об щест ве нозна чи ми каузи, с които се захва ща през своя жи вот 
про фе сор Стефан Киров, но с най-го ля мо зна че ние в исто рията 
оста ват не го ви те публи ка ции в област та на дър жав но то и бъл гар-
ско то кон сти ту цион но пра во. Негови са пър ви те бъл гар ски учеб-
ни ци по дър жав но и по кон сти ту цион но пра во. При дейст вието 
на Търновската кон сти ту ция по ко ле ния юристи из раст ват с тях.33

Професор Стефан Киров има мно жест во ста тии и сту дии34, 
чрез които бъл гар ска та об щест ве ност и юристи те са за поз на ват с 
мо дер ни те ин сти ту ти на публич но то пра во. Сред не го ви те ак ту-

Христо Анков и д-р Иван Кацаров), която е под гот ви ла проект за Закон за ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие, го пред ста вя. Законопроектът с нез на чи тел ни 
поправ ки е приет на три че те ния от XV Народно събра ние. Законът за ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие е об на род ван в бр. 74 на „Държавен вест ник“ от 3 
април 1912 г. С то зи за кон е уч ре ден и Върховният ад ми нистра ти вен съд. Вж. 
по ве че при Йочев, Е. Из исто рията на ад ми нистра тив но то пра во съ дие в 
България. – Юридически свят, 2012, № 2, 112–128, и на: http://www.sac.
government.bg/pages/bg/history [28.03.2021].

32 Вж. по ве че при Йочев, Е. Съборите на бъл гар ски те прав ни ци. Ще има ли 
Четвърти съ бор? – Съдебно пра во, http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2016/ 
8/15/ [28.03.2021].

33 Това са: Лекции по дър жав но пра во. [Ръкопис на лек циите, че те ни от... за 
уч. 1895–1896 г. в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“]. С.: Книговезко за ве де-
ние „Т. Т. Драгиев & сие“, 1896, 768 с.; Записки по кон сти ту цион но пра во. 
[Ръкопис на лек циите, че те ни от... за уч. 1900–1901 г. в ЮФ на СУ „Св. Климент 
Охридски“]. С.: Хр. Г. Данчев, 1901, 568 с.; Кратък курс по об що дър жав но пра-
во. Ч. 1. Теория на дър жа ва та. С.: печ. „Граж да нин“, 1908, 142 с.; 2. изд. Ч. 1. 
Теория на дър жа ва та. Ч. 2. Органи зация на мо дер на та дър жа ва. С.: печ. „Св. 
София“, 1918, 136 с.; 3. изд. Ч. 1. Теория на дър жа ва та. Ч. 2. Организация на мо-
дер на та дър жа ва. С.: книж. „Ц. Н. Чолаков“ (печ. „П. К. Овчаров“), 1930, 128 с.; 
Лекции по об що дър жав но пра во, че те ни от..., през зим но то по лу го дие на учеб-
на та 1905–1906 г. С., 1909, 356 с.; Кратък курс по бъл гар ско кон сти ту цион но 
пра во. 1. Устройство на бъл гар ска та дър жа ва. 2. Правата на бъл гар ски те граж-
да ни. С., книж. „Ц. Н. Чолаков“, печ. на акц. д-во „Радикал“, 1920, 160 с.; 
Българско кон сти ту цион но пра во. Ч. 1. Устройство на бъл гар ска та дър жа ва. С.: 
Т. Ф. Чипев, 1938, 452 с.

34 Пълна библиограф ска справ ка за про фе сор Стефан Киров вж. в Алманах на 
Юридическия фа кул тет при Софийския уни вер си тет „Св. Климент Охридски“ 
1892–2017. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 384–386.
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ал ни публи ка ции са те зи, пос ве те ни на де мокра цията35, на исто-
рията на кон сти ту циона лиз ма и на българската Кон сти ту ция36, за 
уч ре ди тел на та власт37, прин ци па на на род ния су ве ре ни тет38, ре-
фе рен ду ма ка то фор ма на пря ка де мокра ция39, из бо ри те и из би ра-
тел на та систе ма (при вър же ник на про пор ционал на та систе ма и 
кри тик на за дъл жи тел но то гласуване)40, сво бод ния де пу тат ски 
ман дат и не го ви те огра ни че ния при пар тийно то управле ние41, по-
ли ти ческо то и кор по ра тив но то пред ста ви тел ст во42, фор ма та на 
дър жав но устройст во43, пробле ми те на ад ми нистра тив но то пра-
во.44

35 Киров, С. Кой е прав? – Гражданин, 1, 1904, № 9–10, 695–703; Що е де-
мократ? – Демократ, 1, 1906.

36 Киров, С. 1. Правото на съ би ра не в Англия. 2. Белгийска кон сти ту ция. 
Върховната власт е в ръ це те на на ро да. – Гражданин, 1, 1904, № 1, 9–38; Общ 
поглед вър ху бъл гар ска та кон сти ту ция и нейна та исто рия. – Гражданин, 1, 
1904, № 5–6 (Юбил. кн.), 323–337; Сравнителни тек сто ве на бъл гар ска та кон-
сти ту ция – пър во на ча лен проект (на руски и български) и всич ки пред ла га ни и 
приети из ме не ния до се га. – Гражданин, 1, 1904, № 5–6 (Юбил. кн.), 413–496; 
Критичен поглед вър ху тек ста на бъл гар ска та кон сти ту ция. – Год. СУ, Общ, 1, 
1905, 223–256 (Също и ка то са мост. от печ.: С.: Придворна печ. „Бр. Про ше-
кови“, 1905, 36 с.).

37 Киров, С. Един за кон за из ме не ние на Конституцията об вър з ва ли 
Великото на род но събра ние? – Демокр. преглед, 9, 1911, № 5, 557–580 (Също и 
ка то са мост. от печ.: С., 1911).

38 Киров, С. Кому при над ле жи су ве ре ни те тът в България. – Демокр. преглед, 
4, 1906, № 1, 1–22.

39 Киров, С. Референдум. – Демокр. преглед, 4, 1906, № 2, 113–134.
40 Киров, С. Задължително гла со по да ва не. – Демокр. преглед, 4, 1906, № 5, 

473–494; Мнозинствена и съ раз мер на из бор на систе ма. – Демокр. преглед, 4, 
1906, № 6–7, 585–619; № 8, 777–796.

41 Киров, С. Депутатската длъж ност. – Демокр. преглед, 4, 1906, № 4, 
353–379.

42 Киров, С. Професионалното пред ста ви тел ст во. С.: печ. „Право“, 1936, 32 
с. (Библ. съвр. про фе сионал. въпр., № 3).

43 Киров, С. Федерация и кон фе де ра ция. – Демокр. преглед, 5, 1907, № 1, 
1–14.

44 Киров, С. Член 47 от Конституцията и суспен ди ра не на ня кои чле но ве от 
Закона за чи нов ни ци те. [Реферат, дър жан в Юрид. д-во в София на 
30.06.1903 г.]. С.: книж. „Хр. Олчев“, Придворна печ. „Бр. Прошекови“, 1903, 
48 с. (Рец.: Фаденхехт, Й. – Демокр. преглед, 1, 1903, № 24, 472–475; Юрид. 
преглед, 11, 1903, № 7, 411–416); По от го вор ност та на дър жав ни те слу жи те ли. – 
Гражданин, 1, 1904, № 3–4, 193–209; По чл. 50 на бъл гар ска та кон сти ту ция. – 
Гражданин, 1, 1904, № 7–8, 561–574; Окръжни и око лийски съ ве ти. – 
Демокр. преглед, 3, 1905, № 16, 357–361; Нужда от за щи та на об щест ве ни те 
пра ва и от ад ми нистра тив но пра во съ дие у нас. [Реферат, дър жан на Първия съ-
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Самостоятелно вни ма ние заслу жа ват оне зи публи ка ции на 
про фе сор Стефан Киров45, които се от на сят до пар ла мен та риз ма 
и до пар ла мен тар ния ре жим в България ка то те ория и ка то пра-
вопри ла га не46, как то и за пра ва та на бъл гар ски те граж да ни.47 
Двете го ле ми те ми – за по ли ти ческия ре жим и за кон сти ту цион-
ноправ ния ста тус на граж да ни те, от за раж да не то на бъл гар ско то 
кон сти ту цион но пра во до днес оста ват ак ту ал ни. Личният ре жим 
на мо нар ха не съ от ветст ва на кон сти ту цион но-пар ла мен тар но то 
управле ние, което Търновската кон сти ту ция пред виж да. Десети-
летия про фе сор Стефан Киров под дър жа, че в ос но ва та на пар ла-
мен тар но то управле ние тряб ва да бъ де връз ка та меж ду мно зин ст-
во то в ка ма ра та и ка би не та, от ед на стра на, и ми нистер ска та (ко-
лек тив на политическа) от го вор ност пред пар ла мен та, от дру га. 
Усилията му ка то учен и об щест ве ник не се увен ча ват с успех. 
Времето на дейст вие на Търновската кон сти ту ция е вре ме на 
нейно то негли жи ра не, за оби ка ля не или на ру ша ва не. Но публи ка-
циите на про фе сор Стефан Киров в за щи та на пар ла мен тар но то 
управле ние са до ка за тел ст во, че про фе со ри те не са ка би нет ни 
уче ни, а граж да ни и об щест ве ни ци, приз ва ни не са мо да обу ча ват 
сту ден ти, но и пър ви да из ди гат глас в за щи та на пра во то и на 
огра ни че но то чрез кон сти ту ция управле ние.

Смелостта, пъстро та та и мо дер ност та на достъп но то науч но 
наслед ст во ни да ват ос но ва ние с ува же ние и респект да си спом-

бор на бълг. юристи, на 7 юлий 1905]. – Демокр. преглед, 4, 1906, № 1, 1–22 
(Също и ка то са мост. от печ.: С., 1906); По за ко нопроек та за ад ми нистра тив но 
пра во съ дие. – Демокр. преглед, 10, 1912, № 2, 160–176; № 3, 289–320 (Също и 
ка то са мост. от печ.: С., 1912).

45 Киров, С. Какво е на ше то управле ние? (чл. 4 от Конституцията). [Реферат, 
че тен в Юрид. д-во от...]. – Юрид. д-во, 2, 1902, № 4, 161–186; № 6, 273–289; 
322–336 (Също и в: Юрид преглед, 10, 1902, № 4, 203–209. (Със съкр.).); 
Парламентарен ре жим и пер со на лен ре жим. – Гражданин, 1, 1904, № 2, 89–105; 
Парламентаризмът и бъл гар ска та кон сти ту ция. – Демокр. преглед, 3, 1905, № 9, 
221–225; Министрите се наз на ча ват и увол ня ват от кня за (чл. 152 на 
Конституцията). – Демокр. преглед, 8, 1910, № 6, 647–671.

46 Вж. съвре мен но то из да ние на пробле ма ти ка та за пар ла мен та риз ма и за по-
ли ти ческия ре жим в България: Киров, С. Парламентарен или пер со на лен ре-
жим. [Студии по кон сти ту цион но пра во]. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 
2011, ХL, 276 с. (Ред. и встъп. сту дия: Г. Близнашки) (Сер. Res publica).

47 Киров, С. Правата на бъл гар ски те граж да ни. С.: Българска ака де мия на 
науки те и из куст ва та, печ. „Книпеграф“, 1942, 248 с.
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ним за про фе сор Стефан Киров – патриар ха на бъл гар ско то кон-
сти ту цион но пра во.

Професор Стефан Киров си оти ва от то зи свят на 23 април 
1948 г. в София на 86 го ди ни, ви дял раж да не то и тран с фор ма-
цията на Третата бъл гар ска дър жа ва.


