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ÑÒÀÒÈÈ

150 ÃÎ ÄÈ ÍÈ ÎÒ ÐÎÆ ÄÅ ÍÈÅÒÎ 
ÍÀ ÍÈÊÎËÀ ÌÓØÀÍÎÂ

Åâãåíè Éî÷åâ*

През 2022 г. се на вър ш ват 150 го ди ни от рож де нието на го-
ле мия бъл гар ски де мократ, пар тиен, по ли ти чески и дър жа вен 
деец Никола Стойчев Мушанов, ро ден на 2 април 1872 г. в 
Дряново и по чи нал на 10 май 1951 г. в София.

Той е от ге не ра цията бъл гар ски по ли ти ци, които навли зат в 
по ли ти ческия жи вот и в управле нието на стра на та след 20-те го-
ди ни на ХХ век.

Никола Мушанов за вър ш ва юри ди ческо обра зо ва ние в уни-
вер си те та в Екс ан Прованс (Франция) през 1893 г. Солидната 
прав на под го тов ка му поз во ля ва бър зо да се ут вър ди ка то един от 
во де щи те и ав то ри тет ни ад во ка ти в стра на та. Започва ад во кат-
ска та си прак ти ка в Русе, къ де то упраж ня ва про фе сията над 10 
го ди ни – от 1897 до 1908 г. През 1903 и 1904 г. е член на Управи-
телния съ вет на Българската тър гов ска банка в гра да. От 1908 г. е 
ад во кат в София до ли ша ва не то му от граж дан ски и по ли ти чески 
пра ва. Както и дру ги свои ко ле ги, той сла га на ча ло на про фе-
сионал на та си ка риера пър во на чал но ка то съ дия и про ку рор – в 
Окръжния съд в Стара Загора (1893–1896), за крат ко е член на 
Русенския окръ жен съд, а през 1897 г. е наз на чен не задълго ка то 
съ дия във Варненския окръ жен съд и за про ку рор при съ щия.

Никола Мушанов е един от 11-те ад во ка ти, ста на ли ми-
нистър-пред се да те ли на България. Животът му из ця ло е пос ве тен 
на ад во кат ска та про фе сия, на по ли ти ка та и публи цисти ка та.

* Доцент, док тор на исто ри чески те науки. 
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Партийната и по ли ти ческа та му ра бо та е свър за на с дейност-
та и участието в управле нието на Демократическата пар тия (ДП), 
в която вли за през 1897 г. на 25-го диш на въз раст. Три го ди ни по-
къс но ве че е пред се да тел на пар тийно то бю ро в Русе. Нарежда се 
ре дом до ли де ри те на пар тията Петко Каравелов и Александър 
Малинов. Те са хо ра та, които за бе ляз ват и оце ня ват не го ви те ка-
чест ва на ор га ни за тор, дъл бо ка та му убе де ност в иде ите и цен-
ности те на ДП и от да де ността му на пар тийно то де ло.

Делегат е на ІІІ съ бор на Демократическата пар тия (де кем-
ври 1903 г.) и участ ва в из ра бот ва не то на пар тийна та програ ма. В 
нея за пър ви път се пра ви оценка на състоянието на пра во съ дието 
в стра на та, което се опре де ля ка то „и скъ по, и бав но, и не достъп-
но, а по ня ко га, което е още по-скръб но, и да леч не ли цеприят но“. 
Набелязват се и ос нов ни те це ли и за да чи на пар тията за не го во то 
по добря ва не: 1) оси гу ря ва не на ма те риал но по ло же ние на съ-
диите, което да от го ва ря на „важ ност та на де ло то... да бъ дат слу-
жи те ли на прав да та и из пъл ни те ли на за ко на“; 2) „обез пе ча ва не 
на тях на та съ дийска не за ви си мост“ чрез въ веж да не на ин сти ту та 
на нес ме ня емост. ДП из ра зя ва твър да та си убе де ност, че то зи 
прин цип „би на ма лил до minimum, ако не съ вър ше но па ра ли зи-
рал раз вра ща ва що то вме ша тел ст во на ад ми нистра цията и сил ни-
те на де ня в деятел ност та на ма гистра ту ра та“. Програмните 
поста нов ки сви де тел ст ват за пре одо ле ния скеп ти ци зъм и не га ти-
ви зъм по от но ше ние на не об хо ди мост та от въ веж да не то на не-
сме ня емост та на съ диите и нейно то зна че ние за ця лост но то раз-
ви тие на пра во раз да ва не то. Никола Мушанов е из бран за член на 
Висшия пар тиен съ вет и на Централното бю ро ка то съ вет ник. 
Участието в ръ ко вод ни те ор га ни на пар тията му от ва ря вра та та 
към го ля ма та по ли ти ка. Човекът, кой то го по веж да по то зи дъ лъг 
и тру ден път, е Александър Малинов. Оттук на та тък те са ви на ги 
заед но, един до друг. Съвместната ра бо та, взаим но то до ве рие и 
ува же ние ги сбли жа ват и в чисто чо веш ки план. 

От 1920 до 1938 г. Н. Мушанов е под пред се да тел на пар-
тията, а след смър т та на Ал. Малинов (10 март 1938 г.) огла вя ва 
ДП до фак ти ческо то пре уста но вя ва не на нейно то съ щест ву ва не в 
края на 40-те го ди ни. С бол ка пи ше в спо ме ни те си, че „без да е 
уни що же на със за кон“, пар тията „прак ти чески е не съ щест ву ва-
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ща... ум ря ла... Но за що да я уни що жа ват, ко га то тя не жи вее! 
Умря ло то ня ма нуж да от уни що жа ва не – то си е уни що же но“. 

Никола Мушанов е сред во де щи те пар ла мен та ристи на 
Демо кратическата пар тия. В про дъл же ние на бли зо 40 го ди ни 
участ ва в ра бо та та на 11 народни събра ния. Със своя език и ар гу-
мен ти ре чи те му ви на ги привли чат вни ма нието на за ла та. Впе-
чатляваща е не го ва та пар ла мен тар на дейност ка то во дач на бур-
жоаз на та не фа шист ка опо зи ция и пре ди всич ко на нейна та кон-
сер ва тив на и дяс на част. За пър ви път е из бран за де пу тат в ХІІ 
ОНС (22 април 1902 – 21 ав густ 1903 г.) от Дряновската из би ра-
тел на око лия. В ХІV ОНС (15 юни 1908 – 15 февру ари 1911 г.) е 
на ро ден пред ста ви тел от І Търновска из би ра тел на око лия. Това 
са из бо ри те, които Демократическата пар тия пе че ли убе ди тел но 
и поема управле нието на стра на та. В пра ви тел ст во то на Ал. Мали-
нов (16 яну ари 1908 – 5 сеп тем ври 1910 г.) Никола Мушанов е 
ми нистър на на род но то прос ве ще ние. Като та къв той успя ва да 
раз ре ши два на ле жа щи и важ ни въпро са, въпре ки че до то га ва не 
се е за ни ма вал със слож на та и обе миста обра зо ва тел на ма те рия – 
въз ста но вя ва ста ту та на уни вер си те та и пре по да ва тел ския състав 
от пре ди зат ва ря не то му през 1907 г. и ор га ни зи ра раз ра бот ва не то 
на нов Закон за на род но то прос ве ще ние, вля зъл в си ла от 5 март 
1909 г. и из вестен ка то „Мушановия за кон“. Чрез за ко на се осъ-
щест вя ва дъл бо ка ре фор ма в обра зо ва тел на та систе ма и в кул тур-
на та сфе ра, тъй ка то той уреж да „на ред ба та, управле нието, и над-
зо рът“ не са мо на всич ки учеб но-въз пи та тел ни за ве де ния, но и на 
кул тур ни те уч реж де ния. За пър ви път се раз ре ша ва из би ра не то 
на же ни в учи лищ ни те настоятел ст ва. Изменян и до пъл ван мно-
гократ но, за ко нът има дъ лъг жи вот – от ме нен е след 40 го ди ни. 
По приз на нието на Н. Мушанов той е „ед но от го ле ми те де ла“ на 
пра ви тел ст во то на ДП, до кол ко то е „про пит от де мокра ти чески 
дух“ и да ва достъп до обра зо ва ние на всич ки слоеве на об щест во-
то. С ос но ва тел на гор дост Н. Мушанов по соч ва, че за ко нът е 
„един от най-напред ни ча ви те в Европа“, което е от бе ля за но и на 
учи тел ския кон грес в Париж през 1910 го ди на.

Името на ми нистър Н. Мушанов е свър за но и с от кри ва не то 
на Народната опе ра в София (1910), която за поч ва да из на ся 
своите спек такли на сце на та на Народния те атър и по лу ча ва соб-



6 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5-6/2022

ст вен бю джет. Усилията му са въз награ де ни и той по лу ча ва име-
то „ба ща на опе ра та“.

От 5 сеп тем ври 1910 г. до 16 март 1911 г. Н. Мушанов заема 
поста ми нистър на вътреш ни те ра бо ти във вто ро то пра ви тел ст во 
на Ал. Малинов. Като та къв той про дъл жа ва про це са на усъ вър-
шен ст ва не на про пор ционал на та из би ра тел на систе ма за град ски 
и окръж ни съ ве ти и огра ни че но то ѝ въ веж да не в из бо ри те за на-
род ни пред ста ви те ли в Търновски и Пловдивски окръг при за паз-
ва не на ма жо ри тар ния прин цип ка то ос но вен.

Никола Мушанов е вклю чен в бъл гар ска та де ле га ция, която 
по се ща ва Париж, въпре ки приз на нието му, че цар Фердинанд не 
гле да на не го „с добро око“. В спо ме ни те си Н. Мушанов спе-
циал но от бе ляз ва ува же нието, с което мо нар хът е бил посрещ нат 
как то от офи циал ни те дър жав ни ли ца, та ка и от пред ста ви те ли те 
на наука та и из куст во то. Едновременно с то ва не про пуска да по-
со чи и стре ме жа на цар Фердинанд да съз да де „убеж де ние в чуж-
ден ци те, че той е ро до на чал ник на всич ки кул тур ни и прос вет ни 
пости же ния в стра на та“, ма кар че, по ду ми те му, „не е взе мал ни-
как во участие в тях“. Н. Мушанов е из не на дан от фак та, че чуж-
ден ци те „се уло ви ли на въ ди ца та му“ и го смя тат „за кул туртре-
гер в България“.

Никола Мушанов е тяс но свър зан с под го тов ка та и про въз-
гла ся ва не то на не за ви си мост та на България и с въз ди га не то ѝ в 
цар ст во. Той опре де ля то зи акт ка то „ед но от исто ри чески те съ-
би тия“, де ло на ка би не та „Малинов“. Да ва ви со ка оценка на „де-
мокра тич но то управле ние“ на пра ви тел ст во то, ка то се ар гу мен-
ти ра със след ни те фак ти: „Всички сво бо ди на граж да ни те га ран-
ти ра ни не на кни га, но на де ло... навред ки пе ше сто пан ски по-
дем... Нито сто пан ска, ни то фи нан со ва кри за... Правосъдието – на 
своята ви со та; за кон ност и прав да ца ре ше навред...“.

Никола Мушанов посре ща с ра дост и на деж да за но во на ча-
ло по бе ди те на бъл гар ска та ар мия през Балканската вой на. 
Преживява теж ко послед ва ли те две на ционал ни ка тастро фи. 
Както сам пи ше: „Мене се пад на ло ша та съд ба да бъ да сви де тел 
на заграб ва не то на две те цве ту щи бъл гар ски про вин ции (Добру-
джа и Одринска Тракия – б. а.), ре зул тат от ед на про ти во бъл гар-
ска по ли ти ка, во де на от пра ви тел ст во то на ли бе ра ли те, сре щу 
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която по ли ти ка бях ви на ги аз и Демократическата пар тия“. Обя-
вя ва се твър до за при съ еди ня ва не на България към Съглашението.

От 1911 до 1919 г. Н. Мушанов е де пу тат в три после до ва-
тел ни народни събра ния. В ХV ОНС (15 ок том ври 1911 – 23 юли 
1913 г.) е из бран от Търновския из би ра те лен окръг по про пор-
ционал на та систе ма, в ХVІ ОНС (19–31 де кем ври 1913 г.) по лу ча-
ва ман дат от Софийски окръг, а в ХVІІ ОНС (20 март 1914 – 15 
април 1919 г.) е пред ста ви тел на Търново, след ка то от каз ва из бо-
ра в Русе.

През съ щия пе риод Н. Мушанов е ми нистър в още три пра-
ви тел ст ва, и то в ед ни от най-дра ма тич ни те и теж ки го ди ни за 
стра на та. В коали цион но то пра ви тел ст во на Демократическата и 
Радикалдемократическата пар тия, ръ ко во де но от Ал. Ма ли нов 
(21 юни – 17 ок том ври 1918 г.), е ми нистър на об щест ве ни те сгра-
ди, пъ ти ща та и бла го устройст во то. Назначен е за ми нистър на 
же лез ни ци те, по щи те и те легра фи те в след ва щия ка би нет на 
Ал. Малинов (17 ок том ври – 28 ноем ври 1918 г.), а в пет пар-
тийно то коали цион но пра ви тел ст во, огла вя ва но от Теодор Теодо-
ров (28 ноем ври 1918 – 7 май 1919 г.), от но во е ми нистър на 
вътреш ни те ра бо ти и на род но то здра ве. Времето е твър де крат ко 
за пред приема не то на за ко но да тел ни дейст вия. Както сам Н. Му-
ша нов пояс ня ва, „съ би тията бя ха тъй важ ни и опас ни, че изиск ва-
ше се по ве че по ли ти ка и управле ние, от кол ко то за ко но да тел ст-
во“. Все пак ка то ми нистър на же лез ни ци те той наз на ча ва ко ми-
сия, която да раз ра бо ти за кон за уред ба та и дейност та на ми-
нистер ст во то. Правителството успя ва да под пи ше при ми рието 
със Съглашението и по ту ша ва Войнишкото въста ние.

След 1919 г. по ве че от 10 го ди ни ДП е в опо зи ция. През то ва 
вре ме Н. Мушанов се от да ва из ця ло на осъ щест вя ва не то на ос-
нов на та за да ча – ор га ни за цион но то укреп ва не на пар тията и въз-
ста но вя ва нето на нейно то влияние сред из би ра те ли те. Въпреки 
не успе хи те на де мокра ти те той е из бран за де пу тат в ХVІІІ ОНС 
(2 ок том ври 1919 – 20 февру ари 1920 г.) и в ХІХ ОНС (15 април 
1920 – 11 март 1923 г.) от Търново, ка то от каз ва ман да та от 
Русенската ко ле гия. 

По вре ме на управле нието на БЗНС се обя вя ва от кри то сре-
щу управле нието на Ал. Стамболийски. Централното ръ ко вод-
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ство, част от което е и Н. Мушанов, от чи та не за до во ли тел ни те 
ре зул та ти от из бо ри те и сме ня по ли ти ка та на не за ви си мо и са-
мостоятел но явя ва не на пар тията на пар ла мен тар ни те из бо ри с 
так ти ка та на сътруд ни чест во и еди но дейст вие с дру ги те бур жоаз-
ни пар тии с цел сва ля не на пра ви тел ст во то на БЗНС. Като чо век с 
бо гат ор га ни за ционен и по ли ти чески опит, из вестен със своята 
так тич ност и уме ние да раз го ва ря как то с при вър же ни ци те, та ка и 
с опо нен ти те си, Н. Мушанов во ди пре го во ри те с Обединената 
на род но-прогре сив на пар тия и с Радикалдемократическата пар-
тия, които за вър ш ват със съз да ва не то на Конституционния блок 
(6 юли 1922 г.). Той е и сред ор га ни за то ри те на пла ни ра ния за 17 
сеп тем ври 1922 г. съ бор на но ва та по ли ти ческа фор ма ция. След 
на сил ст ве но то пре дот вра тя ва не на съ бо ра заед но с дру ги те ли де-
ри на пар тиите от бло ка (на род ня ци те Т. Теодоров, М. Маджаров, 
Д. Яблански и Ив. Плачков; прогре систи те д-р Ст. Данев и П. 
Абрашев; ра ди ка ли те Ст. Костурков и Й. Фаденхехт) е аресту ван 
със своите съ пар тий ци Ал. Малинов, Ан. Ляпчев и Г. Данаилов и 
от со фийския арест е прехвър лен в Шуменския зат вор. Там пи ше 
за щит на та си реч пред осо бе ния дър жа вен (народен) съд, съз да-
ден въз ос но ва на ре зул та та от про ве де но то до пит ва не до на ро да 
за ви нов ност та на ми нистри те от ка би не ти те на Иван Ив. Гешев 
(от 16 март 1911 г. до 1 юни 1913 г.), д-р Стоян Данев (от 1 юни 
1913 г. до 4 юли 1913 г.) и Александър Малинов (от 21 юни до 18 
ок том ври 1918 г.) за обя ве ни те и во де ни вой ни и за послед ва ли те 
ги ка тастро фи през 1911–1913 и 1918 г. Изтърпява при съ да та си в 
ед на стая с Ал. Малинов и Г. Данаилов. След превра та от 9 юни 
1923 г. про це сът е прекра тен и на 28 юни Н. Мушанов из ли за от 
зат во ра.

Веднага се включ ва ак тив но в по ли ти чески те и пар тий ните 
пре обра зо ва ния, които пред приема пра ви тел ст во то на проф. 
Ал. Цанков. След раз фор ми ро ва не то на Конституционния блок 
(19 юли) Демократическата и Радикалдемократическата пар тия 
съз да ват обе ди не нието Съюз на де мокра цията (2 август). На 10 
ав густ Народният сго вор и Съюзът на де мокра цията се обе ди ня-
ват в „един на пар тия“ под име то Демократически сго вор. Начинът 
на фор ми ра не на сговора, уси лията на пра ви тел ст во то да го огла-
ви и да обез ли чи по ли ти чески те пар тии про ти во ре чат на виж да-
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нията на ДП за функ циони ра не то и раз ви тието на пар тий нопо ли-
ти ческа та систе ма в стра на та. В то зи тру ден мо мент Н. Мушанов 
под кре пя без ре зер в но Ал. Малинов, кой то обя вя ва из ли за не то на 
пар тията от сговора, въз ста но вя ва не то на нейна та са мостоятел-
ност и на ста рия пар тиен ор ган в. „Знаме“. Проведената през 
април 1924 г. на ционал на кон фе рен ция пот вър ж да ва пра вил ност-
та на то ва дра ма тич но дейст вие. Ролята на Н. Мушанов ка то ор га-
ни за тор на то зи про цес е без спор на и приз на та от не го ви те ко-
леги. 

Никола Мушанов е де пу тат в ХХІ ОНС (9 де кем ври 1923 – 
15 април 1927 г.), из бран от Търновски окръг. В ХХІІ ОНС (19 
юни 1927 – 18 април 1931 г.) е на ро ден пред ста ви тел от Русенската 
сел ска ко ле гия.

Той ра бо ти все от дай но, упо ри то и после до ва тел но за съз да-
ва не то на коали цията Народен блок, в която вли зат ДП, БЗНС 
„Врабча 1“, Радикалната пар тия на Стоян Костурков, Национал-
ли бералната пар тия, во де на от Георги Петров, и БЗНС „Стара 
Загора“. Коалицията пе че ли из бо ри те за ХХІІІ ОНС (20 юли 
1931 – 19 май 1934 г.). Никола Мушанов е де пу тат от но во от 
Русенската сел ска ко ле гия.

За шести път е ми нистър, и то пак на вътреш ни те ра бо ти и 
на род но то здра ве, в пра ви тел ст во то на Народния блок, ръ ко во де-
но от Ал. Малинов (29 юни – 12 ок том ври 1931 г.). Признава, че 
се сблъск ва с го ле ми труд ности при раз пре де ле нието на ад ми-
нистра тив ни те и по ли цейски те служ би. Решава пробле ма, ка то 
да ва по един окръ жен упра ви тел на ра ди ка ли те и на ционал ли бе-
ра ли те и два ма на зе ме дел ци те, как то и 18 по ли цейски на чал ни ци 
об що на три те пар тии от всич ко 82-ма по ли цейски на чал ни ци.

След остав ка та на Ал. Малинов и из би ра не то му за пред се-
да тел на Народното събра ние Н. Мушанов огла вя ва пра ви тел-
ство то на Народния блок (12 ок том ври 1931 – 7 сеп тем ври 
1932 г.), ка то ед новре мен но с то ва е и ми нистър на външ ни те ра-
бо ти и из по ве да нията. Трудните взаимо от но ше ния в коали цията 
го при нуж да ват да фор ми ра но в кабинет (7 сеп тем ври – 31 де-
кември 1932 г.), в който съ що е ми нистър на външ ни те ра бо ти и 
из по ве да нията. Той е на че ло и на послед но то пра ви тел ст во на 
бло ка (31 де кем ври 1932 – 19 май 1934 г.). В не го ос вен ми нистър 
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на външ ни те ра бо ти и из по ве да нията е и управля ващ Мини стер-
ството на пра во съ дието (31 де кем ври 1932 – 18 яну ари 1933 г.) и 
Министерството на же лез ни ци те, по щи те и те легра фи те (5–19 
май 1934 г.). 

Вътрешните бор би в Народния блок, мно гобройни те и слож-
ни сто пан ски, фи нан со ви и по ли ти чески пробле ми да ват от го вор 
на въпро са за що е „де ло труд но“ да бъ деш ми нистър на вътреш-
ни те ра бо ти в един коали ционен ка би нет. Самият Н. Мушанов 
от кро ве но приз на ва: „често пъ ти, ка то хвър лям поглед на зад, се 
чу дя как съм мо гъл да дър жа управле нието в про дъл же ние на 
поч ти три го ди ни!“. Дейността на ръ ко во де ни те от не го пра ви-
тел ст ва е на со че на из ця ло към огра ни ча ва не на после ди ци те от 
ико но ми ческа та кри за, към ста би ли зи ра не на фи нан си те и съз да-
ва не на усло вия за въз ста но вя ва не на произ вод ст во то. Като ми-
нистър на вън шните работи Н. Мушанов от чи та ре ал но огра ни че-
ни те сред ст ва и въз мож ности на стра на та да пра ви „го ля ма по ли-
ти ка“. Отхвърля по ка ни те и при зи ви те за при съ еди ня ва не на 
България към Балканския съ юз. По вре ме на по се ще нията си в 
Белград и Букурещ отстоява по зи цията за неспра вед ли вия ха рак-
тер на Ньойския ми рен до го вор и за евен ту ал на та му ре ви зия в 
съ от ветст вие с чл. 19 от Пакта за Об щест во то на на ро ди те, кой то 
до пуска по доб на въз мож ност при въз ник ва не на опас ност от нов 
военен кон ф ликт.

Превратът от 19 май 1934 г. сла га край на ми нистер ска та 
биогра фия на Н. Мушанов. Обобщено, тя из глеж да та ка: 3 пъ ти 
ми нистър-пред се да тел, 6 пъ ти ми нистър, от които 3 пъ ти ми-
нистър на вътреш ни те ра бо ти. Като ми нистър-пред се да тел 3 пъ ти 
е ми нистър на външ ни те ра бо ти и из по ве да нията и два пъ ти – 
управля ващ ми нистер ст ва. Първият ми нистър без пор т фейл.

Демократ по убеж де ние, после до ва те лен пар ла мен та рист, Н. 
Мушанов опре де ля ед ноз нач но превра та от 19 май 1934 г. ка то 
на саж да не на дик та ту ра, която, по ду ми те му, про дъл жа ва и в 
след ва щи те го ди ни, „ви доиз ме ня ва на в ня кол ко фор ми“. Без ни-
как во съм не ние за явя ва, че с превра та „бе на не сен те жък удар“ на 
де мокра цията. След забра на та на дейност та на по ли ти чески те 
пар тии се от да ва из ця ло на ад во кат ска и жур на листи ческа ра бота.



11Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5-6/2022

Той е от по ли ти ци те, които не се въз гор дя ват и опияня ват от 
власт та. Сам каз ва: „ни ко га гор дост не ме об зе“. Ръководи се от 
раз би ра не то, че „не ви со ки те служ би из ди гат чо ве ка, а чо ве кът 
да ва зна че ние и бля сък на служ ба та, която из пъл ня ва“. Не отри ча 
из пол з ва не то в по ли ти ка та на ин три га та, лъ жа та, жесто кост та, но 
ка то по ли тик и дър жав ник из по вяд ва, че „искре ност та, пря мо та-
та, от кро ве ност та, лоял ност та и обич та са атри бу ти“, които из ди-
гат по ли ти ка и да ват жи вот на де ла та му. Разглежда в един ст во 
дър жав ни ка и чо ве ка и се обя вя ва за „ръ ка сил на със за ко на, сил-
на с пра во то“. Признава, че по ли ти кът често е длъ жен да при бяг-
ва до мер ки в за щи та на дър жав ни ин те ре си, които „не са по лич-
ни те му схва ща ния“, но и в те зи слу чаи той тряб ва да дейст ва в 
рам ки те на за ко на. Никола Мушанов смя та за дълг на де мокра та 
да оби ча сво бо да та, а за за дъл же ние на де мокра та управ ник – „да 
я га ран ти ра“.

Според от но ше нието към сво бо да та раз де ля по ли ти ци те на 
две гру пи: „ед ни, които мра зят ти ра нията, но не оби чат сво бо да-
та, и дру ги, които мра зят ти ра нията, но оби чат сво бо да та“. 
Първите, по ду ми те му, са го то ви, ко га то ста нат управ ни ци, да 
из пол з ват ти ра нията сре щу своите опо нен ти, а вто ри те во дят бор-
ба сре щу ти ра нията в име то на сво бо да та, която се стре мят да за-
щи тят. Отхвърля сло бо дията и я раз гра ни ча ва от сво бо да та. 
Оценява своята по ли ти ческа дейност и управле ние, ка то с „чиста 
съ вест“ за явя ва, че е поемал от го вор ност в „за щи та на ле ги тим-
ни те пра ва на дър жа ва та“, без да упраж ня ва „жесто кост и на си-
лие“. 

След смър т та на Ал. Малинов натру па лият бо гат пар тиен и 
по ли ти чески опит Н. Мушанов заста ва на че ло на пар тията и от да-
ва всич ки те си си ли за нейно то един ст во и бъ де ще в труд ни те 
пред воен ни и воен ни го ди ни.

Политик с без спо рен ав то ри тет, той има во де ща ро ля за обе-
ди ня ва не то на бур жоаз на та не фа шист ка опо зи ция и пре ди всич-
ко – на нейна та кон сер ва тив на и дяс на част. По вре ме на управле-
нието на т.нар. не пар тий ни пра ви тел ст ва из ди га ло зун га за въз-
ста но вя ва не на Търновската кон сти ту ция и на пар ла мен та риз ма 
ка то обе ди ня ва ща цел на раз лич ни те не фа шист ки пар тии и об-
щест ве ни си ли. Защитник на де мокра цията, Н. Мушанов от хвър-
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ля как то фа шиз ма ка то иде оло гия и прак ти ка, та ка и ко му нисти-
ческа та иде оло гия и ре во лю цион ния път на бор ба. Той настоява 
България да поеме курс на сбли жа ва не с Англия и Франция и на 
ра зу мен и ре алисти чен под ход към Съветския съ юз. 

След на ча ло то на Втората све тов на вой на в при зив до цар 
Борис ІІІ Н. Мушанов обос но ва ва не об хо ди мост та България да 
след ва по ли ти ка на не утра ли тет, на рав на от да ле че ност от Ве ли-
ки те си ли, за ре ви зия на до го во ри те по ми рен път. Той виж да спа-
си тел ния път за стра на та в съста вя не то на на ционал но пра ви тел-
ст во с участието на всич ки по ли ти чески си ли.

Народен пред ста ви тел е в ХХV ОНС (24 февру ари 1940 – 23 
ав густ 1944 г.) от ІІ Софийска из би ра тел на ко ле гия. Заед но с 
Петко Стайнов огла вя ва бур жоаз на та не фа шист ка опо зи ция в 
пар ла мен та и во ди после до ва тел на бор ба за уста но вя ва не на 
истин ско кон сти ту цион но управле ние. Характеризира Народното 
събрание ка то послуш но оръ дие в ръ це те на пра ви тел ст во то. 
Използва три бу на та на НС за за щи та на пар ла мен тар на та де-
мокра ция, про тив цен зу ра та на пе ча та, за от кри та и остра кри ти ка 
на по ли ти ка та на ка би не та. За та зи цел при бяг ва и до та ки ва фор-
ми ка то пис ма до мо нар ха, сре щи с ми нистър-пред се да те ля 
Б. Филов, ин тер пе ла ции и про тести съв мест но с ан ти фа шист ка та 
опо зи ция в пар ла мен та и из вън не го.

В мно гостран на та пар ла мен тар на дейност на Н. Мушанов се 
от кроява участието му в бор ба та сре щу ан тиеврейска та по ли ти ка 
на пра ви тел ст во то и под го тов ка та и приема не то на за ко нопроек-
та за за щи та на на цията. Той раз кри ва ан ти кон сти ту цион ния, ра-
сист ки и ан ти чо веш ки ха рак тер на иде ите и поста новле нията, съ-
дър жа щи се в този за ко нопроек т. Отбелязва, че до се га не е има ло 
„по-явен и по-флагран тен слу чай на на ру ше ние на Кон сти ту-
цията“. Отстоява по зи цията, че „еврейски въпрос“ в стра на та не 
съ щест ву ва, и кри ти ку ва пра ви тел ст во то, че се под да ва на на тиск 
от вън и про веж да чуж да по ли ти ка.

В цен тъ ра на своята пар ла мен тар на дейност Н. Мушанов 
поста вя за щи та та на бъл гар ски те на ционал ни ин те ре си и под кре-
па та на по ли ти ка та на не утра ли тет. Той виж да в Съветския съ юз 
бол ше виш ка та опас ност, а в при съ еди ня ва не то към Тристранния 
пакт – запла ха за не за ви си мост та на стра на та. Включва се в гру-
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па та на опо зи цион ни те де пу та ти с участието и на ко му нисти, 
която на 10 февру ари 1941 г. из ра зя ва своите ар гу мен ти в пол за 
на по ли ти ка та на не утра ли тет пред ми нистър-пред се да те ля проф. 
Богдан Филов. Слага под пи са си под мол ба та на опо зи цион ни те 
си ли в пар ла мен та за сре ща с цар Борис ІІІ с цел да го за поз на ят 
със своето иска не за не утра ли тет.

Никола Мушанов е сред 17-те де пу та ти, внесли ин тер пе ла-
ция сре щу при съ еди ня ва не то на България към Тристранния пакт 
(1 март 1941 г.), което се опре де ля ка то „опас на исто ри ческа 
стъп ка“. Представянето на ин тер пе ла цията в пар ла мен та е осу-
ете но от пра ви тел ст ве но то мно зин ст во. Под влияние на об ща та 
на ционал на еуфо рия Н. Мушанов при ветст ва при съ еди ня ва не то 
на Добруджа към май ка България. Въпреки то ва бо лез не но осъз-
на ва, че по ра же нието на Оста би оз на ча ва ло ги бел за стра на та. 
Отхвърля и обя вя ва не то на вой на на Англия и САЩ.

Независимо от ан ти хит ле рист ка та си по зи ция Н. Мушанов 
твър до отстоява и своите ан ти ко му нисти чески въз гле ди. Той е 
после до ва те лен и прин ци пен за щит ник на бур жоаз на та де мокра-
ция, на част на та соб ст ве ност и на ка пи та листи ческия път на раз-
ви тие. Характеризира ан ти фа шист ка та бор ба на ко му нисти ческа-
та пар тия ка то „ан ти дър жав на и ан тиоб щест ве на“ и от каз ва да 
вле зе в Отечествения фронт. Изразява твър да та си убе де ност, че 
бур жоаз на та не фа шист ка опо зи ция не мо же да участ ва в съв мест-
ни дейст вия с ко му нисти те, а тряб ва да во ди от дел на па ра лел на 
бор ба. Допуска про мя на в управле нието, но са мо в рам ки те на 
бур жоаз на та де мокра ция.

В пар ла мен тар на та дейност на Н. Мушанов през послед на та 
го ди на на ХХV ОНС се от крояват ня кол ко важ ни мо мен та. Той 
се от на ся кри тич но към под хо да на ми нистри те на пра во съ дието 
В. Митаков и д-р К. Партов, внесли после до ва тел но, в рам ки те на 
по-мал ко от две го ди ни, своите за ко нопроек ти за из ме не ние и до-
пъл не ние на Закона за устройст во то на съ ди ли ща та. Приема кри-
тич на та оценка на д-р К. Партов за за ко на на пред шест ве ни ка му 
ка то „мно го осъ ди те лен „ком пли мент““ за Народното събра ние.

Като за щит ник на Кон сти ту цията Н. Мушанов ор га ни зи ра 
бур жоаз на та опо зи ция, която из ли за с декла ра ция за свик ва не на 
ВНС с цел то да се произ не се за из бор на ре ген ти след смър т та на 
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цар Борис ІІІ, как то и спе циал но за участието на княз Кирил в ре-
ген т ския съ вет. Той пред ста вя декла ра цията пред ми нистър-пред-
се да те ля проф. Б. Филов и пред пар ла мен та, но без успех.

Предвиждайки не из беж на та за гу ба на война та от Германия, 
Н. Мушанов и опо зи цията се обя вя ват за съз да ва не на пра ви тел-
ст во с участието на раз лич ни те по ли ти чески те че ния, пол з ва що 
се с до ве рието на на ро да и има що за пър ва цел за щи та та на бъл-
гар ския на циона лен су ве ре ни тет. Това иска не се съ дър жа в пис мо 
до ре ген ти те от 10 април 1944 г. и в декла ра ция от 7 ав густ. То е 
пред ста ве но и на сре ща та на опо зи цион ни те ли де ри с проф. 
Б. Филов (26 август). В из каз ва не то си на 18 ав густ по вре ме на 
VІІ из вън ред на се сия на ХХV ОНС (17–23 ав густ 1944 г.) Н. 
Мушанов от но во се обя вя ва за обе ди не ние на „на ционал ни те си-
ли“, за прекра тя ва не на война та със САЩ и Англия и за уста но вя-
ва не на „искре ни от но ше ния с Русия“.

Последният му ми нистер ски ман дат е в пра ви тел ст во то на 
Константин Муравиев (2–8 сеп тем ври 1944 г.), в което е наз на чен 
за ми нистър без пор т фейл (вицепремиер). За участието си в про-
съ щест ву ва лия са мо ня кол ко дни ка би нет на 1 февру ари 1945 г. е 
осъ ден от Народния съд на ед на го ди на строг тъм ни чен зат-
вор. Не се приз на ва за ви но вен и е убе ден, че ко га то страсти те 
утих нат и без пристрастието в пре ценка та на фак ти те и об стоятел-
ст ва та взе ме връх, ще бъ де „за числен не меж ду престъп ни ци те, а 
меж ду стра дал ци те“.

Излиза от зат во ра след 7 ме се ца, ка то по-го ля ма част от тях 
пре кар ва в бол ни ца. След ре ше нието на Министерския съ вет от 7 
сеп тем ври 1945 г. за ле га ли зи ра не на опо зи цион ни те пар тии Н. 
Мушанов заед но с Ал. Гиргинов въз ста но вя ва Демократическата 
пар тия и из да ва не то на в. „Знаме“. Демократите, как то и оста на-
ли те опо зи цион ни си ли бойко ти рат из бо ри те за ХХVІ ОНС (16 
ок том ври 1945 г.) с мо ти ва, че ня ма усло вия за нор мал на по ли ти-
ческа дейност. Като ад во кат под кре пя декла ра цията на юристи те 
в за щи та на Кръстю Пастухов (17 март 1946 г.). Това, как то и 
при съ да та, из да де на от Народния съд, ста ват при чи на за ли ша ва-
не то му от пра во да упраж ня ва ад во кат ска та про фе сия. Поради 
раз ногла сията в опо зи цията ДП се явя ва са мостоятел но на из бо-
ри те за VІ ВНС (27 ок том ври 1946 г.). Партията по лу ча ва ед ва 
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22 884 гла са, ка то по ве че от по ло ви на та са от Софийската град ска 
око лия, и оста ва без пред ста ви те ли в Народното събра ние.

От 11 ав густ 1947 г. ка то от крит враг на ОФ Н. Мушанов е 
поста вен под наблю де ние от ор га ни те на Държавна си гур ност. На 
21 ок том ври с.г. по собствен из бор е въд во рен на место жи тел ст во 
в Търново. В те зи труд ни дни не по лу ча ва очак ва на та под кре па 
от своите съ пар тий ци и по ли ти чески прияте ли, от бив ши те си 
тър нов ски из би ра те ли. „Всеки те от бяг ва, пи ше в спо ме ни те си, 
ка то да си чу мав.“ Обяснява „та зи апа тия, не заин те ре со ва ност, 
пре небре же ние до ри на об щест во то“ със стра ха и лип са та на ку-
раж у те зи хо ра, които, по ду ми те му, съз да ват са ми „страх, за да 
мо гат да из ви нят лип са та на вся ко об щест ве но чув ст во, на вся ка 
приятел ска при вър за ност“. И с бол ка кон ста ти ра, че „доблест та е 
добро де тел от ми на ло то“. 

В Търново осъз на ва, че ма кар да не е забра не на, пар тията ре-
ал но ве че не съ щест ву ва. Причината спо ред не го е в лип са та на 
„пре да ност, ду хов на и мо рал на об щ ност до ед нак вост с во да ча“. 
Смята, че то ва се дъл жи на об вър з ва не то на по чит та и ува же-
нието с обла ги те и заклю ча ва: „Избраните хо ра у нас имат съд ба-
та да бъ дат та че ни, до ка то мо гат да бъ дат по лез ни и съз да ват 
обла ги; за гу бят ли та зи въз мож ност, те се изоста вят; те не са 
после та че ни за своите дар би и спо соб ности... Печално, но та ка ва 
е дейст ви тел ност та“. С бла го дар ност се из каз ва за мал ци на та, от-
несли се към не го с ува же ние и го тов ност да ока жат своята по-
мощ.

На 20 юни 1949 г. за пис ва в спо ме ни те си: „Няма ве че що да 
от бе ляз вам ка то по ли ти ческа дейност; тя е за вър ше на не по же ла-
ние или неспо соб ност, а по не въз мож ност“. На 3 юли 1949 г. е 
пре местен в с. Ножарево (Тутраканско), а ме сец по-къс но от но во 
е вър нат в Търново (10 август).

Умира в след ст вието на Държавна си гур ност на 21 май 1951 
го ди на.

По ед на слу чайност юби лейна та го диш ни на от рож де нието 
на Н. Мушанов съв па да и със 110-ата го диш ни на от приема не то 
на пър вия бъл гар ски За кон за ад ми нистра тив но то пра во съ дие 
(обн., „Държавен вест ник“, № 74 от 3 април 1912 г., в си ла от 1 
сеп тем ври с.г.). Това е и при чи на та, по ра ди която след ва щи те ре-
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до ве са пос ве те ни на участието на Н. Мушанов в об съж да не то на 
то зи за ко нопроект.

Като вещ юрист, поз на ващ от лич но френ ско то за ко но да тел-
ст во, Н. Мушанов взе ма от но ше ние по всич ки спор ни въпро си и 
спо кой но, ар гу мен ти ра но и убе ди тел но отстоява своята глед на 
точ ка. Той спо де ля мне нието, че ня ма друг за кон, от кой то на ро-
дът „да е чув ст вал по-го ля ма нуж да“, и смя та за ко нопроек та не 
са мо за навре ме нен, но и за „за къс нял“. Н. Мушанов на соч ва вни-
ма нието на на род ни те пред ста ви те ли към ши ре щия се произ вол 
при при ла га не то на за ко ни те – „ре зул тат от пар ти зан ска та съ вест, 
от пар ти зан ски те и пар тий ни нра ви“. Вижда ед на от пол зи те на 
за ко нопроек та в пре махва не то на та зи по роч на прак ти ка и из ра-
зя ва убе де ност та си, че той мо же „да допри не се... да се мо ра ли зи-
рат бъл гар ски те нра ви, да се съз да де убеж де ние на за кон ност, не-
за ви си мо от то ва кой има власт та, да се съз да де посте пен но убеж-
де нието, че има пра вов ред, кой то е за дъл жи те лен как то за опо зи-
цията, та ка и за пра ви тел ст во то“.

Депутатите не оспор ват не об хо ди мост та от въ веж да не то на 
ад ми нистра тив но то пра во съ дие, но мно зи на от тях поста вят 
въпро са то ва ли е под хо дя що то вре ме за по доб но ре ше ние и до-
кол ко вне се ният за об съж да не за ко нопроект от го ва ря на прав на та 
и об щест ве на та нуж да. В по ве че то слу чаи на ред с юри ди чески те 
ар гу мен ти се из ла гат и неприкри ти по ли ти чески кри ти ки.

Демократът Н. Мушанов е чужд на по доб но по ли ти кан ст ва-
не. Той се от на ся с раз би ра не към из ра зе ни те при тес не ния и опа-
се ния, свър за ни с при ла га не то на за ко на, но за раз ли ка от ко ле ги-
те си гле да с по-го лям оп ти ми зъм в бъ де ще то. На ми ра ос но ва ние 
за то ва в съ дър жа нието на докла да на вно си те ля – ми нистър-
пред се да те ля Ив. Ев. Гешов, и в по ли ти ческия такт, проявен от 
юри ди ческа та ко ми сия, под гот ви ла за ко нопроек та. От те зи по зи-
ции Н. Мушанов от бе ляз ва ка то по ло жи те лен факт об стоятел ст-
во то, че за ко нопроек тът „има мно го по-цен ни стра ни, от кол ко то 
греш ки“. Той из ра зя ва не съгла сието си с под хо да на д-р В. Радо-
славов и проз ву ча ли те от три бу на та об ви не ния сре щу коали цион-
ни те пар т ньо ри в пра ви тел ст во то на Ив. Ев. Гешов – Народната и 
Прогресивнолибералната пар тия, че из пол з ват за ко нопроек та за 
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по ли ти чески це ли, ка то го поста вят в цен тъ ра на своята пре диз-
бор на кам па ния.

Никола Мушанов под кре пя пред ло же нието в ця ло то цар ст во 
да се уч ре ди един Върховен ад ми нистра ти вен съд със се да ли ще в 
Со фия. Гаранция за то ва, че то зи съд ще бъ де в състояние да раз-
ре ша ва бър зо и ефек тив но въз ник на ли те ад ми нистра тив ни спо ро-
ве, де пу та тът от ДП виж да в огра ни че ни те ком пе тен ции на Дър-
жав ния съ вет във Франция. С оглед на то ва той поста вя ка то 
изиск ва не към съ диите „из вън поз на нията ка то за ко но вед ци... да 
имат още и прак ти ка та на жи во та на бъл гар ска та дър жа ва, на та зи 
ад ми нистра ция, която се раз ви ва посте пен но и се усъ вър шен-
ства“.

Най-важ ният и за то ва най-об съж да ният въпрос е то зи за 
ком пе тен циите на Върховния ад ми нистра тивен съд. Според 
чл. 10 на не го „са под съд ни всич ки жал би про тив ад ми нистра тив-
ни ак то ве на публич ни те власти“.

Подходът на Н. Мушанов към то зи проблем има яс на прак-
ти ческа на со че ност. Той смя та, че пър во тряб ва да се изяс ни по-
ня тието „ад ми нистра ти вен акт“ и от къ де е взе то, което спо ред не-
го ще бъ де не об хо ди мо, ко га то „един ден тряб ва да се съз да ва у 
нас юриспру ден ция по то зи мно го де ли ка тен, спо рен въпрос“. 

Доброто поз на ва не на френ ския за кон и на френ ска та съ деб-
на прак ти ка му да ват ос но ва ние да от хвър ли ка то погреш ни твър-
де нията, че ком пе тен цията на ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща у 
нас се уреж да из ця ло спо ред френ ския мо дел. За та зи цел той раз-
кри ва ос нов ни те ха рак те ристи ки и фор ми на френ ско то ад ми-
нистра тив но пра во съ дие и по соч ва, че на на шия ад ми нистра ти-
вен съд е от да де на само вто ра та ком пе тен ция на съ ди ли ща та във 
Франция – т.нар. спо ро ве за уни що же ние. Това са всич ки оне зи 
спо ро ве, които се пов ди гат от заин те ре со ва ни те ли ца про тив ад-
ми нистра тив ни те ак то ве и за които ад ми нистра тив ният съд има 
власт са мо да на ме ри, че са не за кон ни, но не и да ги за ме ни със 
за кон ни. Според не го оста на ли те три ком пе тен ции на френ ски те 
ад ми нистра тив ни съ ди ли ща при над ле жат у нас на граж дан ски те 
съ ди ли ща. Във връз ка с то ва Н. Мушанов спе циал но от бе ляз ва, 
че до ка то във Франция граж дан ският съд е длъ жен да спре раз-
глеж да не то на един спор за тъл ку ва не и да го из пра ти по над леж-
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ния ред на ад ми нистра тив ния съд, кой то да се произ не се за не го-
во то уни що же ние или ва лид ност, у нас граж дан ският съд мо же 
да се произ на ся за за кон ност та на един ад ми нистра ти вен акт и 
ня ма пра во да съ ди са мо по та ка на ре че ни те без спор ни ад ми-
нистра тив ни ак то ве.

В заклю че ние Н. Мушанов обоб ща ва, че „ние има ме тен ден-
ция про ти во по лож на на она зи на френ ско то за ко но да тел ст во. 
Докато там искат да къ сат, ад ми нистра тив ният съд да бъ де 
властен да раз глеж да спо ро ве да же и от граж дан ско естест во, ко-
га то ед на от стра ни те е ад ми нистра цията, у нас е тък мо про тив но-
то, ние сме да ли мно го по-го ле ми пра ва на на ши те граж дан ски 
съ ди ли ща, а за дър жа ме мно го мал ко за ад ми нистра тив ния съд. 
Тенденцията е в та зи по со ка и аз счи там, че е по-ху ба во да дър-
жим на ша та прак ти ка, за що то тя ня как ста на въпрос на нра ви“.

Никола Мушанов вли за в спор с Д. Тончев по въпро са за 
ком пе тен цията на Върховния ад ми нистра ти вен съд спря мо из-
пъл ни тел на та власт. За раз ли ка от своя опо нент той смя та, че 
т.нар. по ли ти чески ак то ве, или аctes de gouvernement, как то и 
дейност та на ор га на ка то но си тел на су ве ре ни те та „ни ко га ня ма 
да под ле жат на ата ка пред ад ми нистра тив ния съд“ с ар гу мен та, 
че един ст ве ният съ дия на та ки ва ак то ве на пра ви тел ст во то „оста-
ва са мо Народното събра ние, което е власт но, от което за ви си и 
ка би не та и да ва не то на ми нистри те на съд“. Към аctes de 
gouvernement той при числя ва дипло ма ти чески те ак то ве, обя вя ва-
не то на воен но по ло же ние, мер ки те про тив публич на та бе зо пас-
ност и по соч ва, че по ра ди естест во то на та зи ма те рия ни ко га не 
мо гат да се из броят „всич ки слу чаи, които са въз мож ни да бъ дат 
ата ку ва ни или не пред ад ми нистра тив ния съд“. В то зи факт Н. 
Мушанов виж да глав ния ар гу мент за съ щест ву ва не то на ад ми-
нистра ти вен съд, кой то е от де лен от обик но ве ния съд.

Представлява ин те рес оценка та на Н. Мушанов за пра во то 
на по тър пев шо то ли це пър во да се обър не към йе рар хи ческия на-
чал ник на уч реж де нието и ако не на ме ри прав да, то га ва да се от-
не се към ад ми нистра тив ния съд. По ду ми те му „то ва е ед но но во-
въ ве де ние“, ед но из клю че ние в бъл гар ския за кон, което го ня ма в 
дру ги те стра ни. Никола Мушанов приз на ва, че ма те рията е мно го 
де ли кат на, но не спо де ля мне нието, че е на ли це „флагрант но про-
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ти во ре чие“, до кол ко то по ве че то от ак то ве те на ад ми нистра цията 
са дискре цион ни, за ви сят от во ля та на ад ми нистра тив ния на чал-
ник да ги ре ши по един или друг на чин. Според не го кон тро лът 
на йе рар хи ческа та власт е да не ут вър ж да ва, а не да ре ша ва 
вместо са мо упра ви тел но то тя ло, до ка то ад ми нистра тив на та 
функ ция на съ да ще бъ де да опре де ли да ли ми нистъ рът не е пре-
ви шил дискре цион на та си власт. 

Никола Мушанов се включ ва и в де ба та за кон сти ту цион-
ност та на За ко на за ад ми нистра тив но то пра во съ дие. Той отстоява 
раз би ра не то, че след ка то „ня ма огра ни че ния в кон сти ту цията, че 
ад ми нистра тив но то пра во съ дие тряб ва да съ щест ву ва от дел но, 
или че не тряб ва да съ щест ву ва, т.е. за що то на ша та кон сти ту ция 
не запре ща ва съ щест ву ва не то на ад ми нистра тив ни съ ди ли ща, 
тък мо за ра ди туй... за ко нопроек тът не е про ти во кон сти ту ционен“. 
Той от хвър ля ар гу мен ти те и съж де нията на Д. Тончев за не кон-
сти ту цион ност та на за ко нопроек та ка то „мно го погреш ни“ и „ни-
как не убе ди тел ни“, ка то да ва при мер с кон сти ту цион на та уред ба 
на воен ни те съ ди ли ща и заклю ча ва, че след ка то въпро сът за ад-
ми нистра тив но то пра во съ дие не е уре ден в Кон сти ту цията, „зна-
чи Народното събра ние е власт но да го да ва или на ад ми нистра-
тив ни съ ди ли ща или на об щи те съ ди ли ща“.

Никола Мушанов об вър з ва съ щест ву ва не то на ад ми нистра-
тив но то пра во съ дие с раз де ле нието на власти те и от та зи глед на 
точ ка кон ста ти ра, че съз да ва не то на ад ми нистра ти вен съд „ни как 
не на кър ня ва ком пе тен циите, които има съ деб на та власт да раз-
глеж да граж дан ски съ деб ни спо ро ве, а спе циал но на шият за кон 
не са мо, че ня ма та зи тен ден ция, напро тив... той е, мо же би, един-
ст ве ният за кон, кой то от да ва най-мал ка ком пе тен ция на ад ми-
нистра тив ни те съ ди ли ща“. Той опре де ля ка то ос нов на цел на съ-
щест ву ва не то на ко ле гиален ад ми нистра ти вен съд „да уре гу ли ра 
са ма та ад ми нистра ция, да на ре ди ня как послед на та да вър ви 
съглас но със за ко ни те, които я уреж дат“. 

Участието му в об съж да не то на за ко нопроек та за ад ми-
нистра тив но то пра во съ дие пот вър ж да ва не го во то раз би ра не за 
ро ля та на пар ла мен тар на та диску сия в за ко нот вор ческия про цес 
ка то пред постав ка и усло вие за приема не то на добре об мисле ни и 
ефек тив ни в прак ти ка та за ко ни.
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Адвокат, об щест ве ник, публи цист, по ли тик и дър жав ник, Н. 
Мушанов оста вя трай на ди ря в исто рията на бъл гар ска та ад во ка-
ту ра, на Демократическата пар тия и в по ли ти ческия жи вот на 
стра на та.


