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    Холокост означава масовото избиване на еврейския народ от нацистите. За начало на холокоста 
се счита 1 септември 1939г. Тогава армията на Адолф Хитлер навлиза в Полша, опустошавайки 
няколко града. Избити са хиляди полски  евреи. Целта е превземането и изчистването на Европа от 
евреите. Евреите са смятани за по-низши заради етническата си принадлежност, политическите си 
убеждения, физически недъзи, психически увреждания, криминални прояви и др.                                                                                                                                         

    Холокоста в България обхваща дейностите на българските власти, които съдействат на Германия 
за ликвидиране на евреите. Народното събрание усилено се подготвя да присъедини България към 
тристранния пакт. Приема се Закон за защита на нацията, а по-късно е последван от Закон за 
еднократния данък върху имуществата на лицата от еврейски произход /юли 1941 г./ и Закон за 
възлагане на Министерския съвет да вземе всички мерки за уреждане на еврейския въпрос /юли 
1942 г./. Антиеврейските закони и подзаконови актове да голяма степен следват по-ранни подобни 
норми от Румъния, Унгария и Франция. 

   Съгласно антиеврейското законодателсво: 

   - смесените бракове между българи и евреи се забраняват; 

   - забранява се упражняването на определени професии и притежаване на дялове в предприятия; 

   - наложени са извънредни имуществени данъци на еврейското население; 

   - наложено е носенето на „ давидовата звезда“ за идентификация; 

   - за евреите е наложен е полицейски час; 

   - евреите могат да си купуват хляб само от определени фурни; 

   - определени са улици, по които е забранено да се движат; 

   - по 6-7 месеца в годината мъжете евреи са изпращани в трудови лагери. 

   Спасяването на евреите в България по време на Втората световна война се състои в 
предотвратяването на депортацията в нацистките концлагери на евреите от довоенните граници на 
България. Депортацията е спряна след силна обществена реакция, в която основни действащи лица 
са Светия Синод на Българската православна църква, депутати, подписали писмото на Народното 
събрание Димитър Пешев до министър-председателя Богдан Филов, както и на синдикални лидери 
и обикновени граждани. 

    На 22 февруари 1943 г. Теодор Данекер, специален пратеник на Айхман, и Александър Белев, 
ръководител на новосформираното Комисарство по еврейските въпроси, сключват споразумение 
за депортацията на 20000 евреи от България, 14000 от администрираните от България територии в 
Македония и Тракия, 6000 от „старите граници“. 

   Цар Борис ІІІ се застъпва за българските евреи пред германското ръководство. Заявява, че евреите 
му трябват, за да работят на обществени строежи. Външният министър на Германия Рибинтроп 
подлага на силен натиск царя, но Борис ІІІ е непрекланен в защитата на българските евреи. При 
срещата с Хитлер и Рибентроп през март 1943 г. цар Борис успява да ги убеди, че условията в 
Бъгария са различни и че не трябва да се взимат същите мерки срещу евреите, както в Германия. 
Рибентроп осведомява германския пълномощен министър за становището на Барис ІІІ  на 4 април 



1943 година. От телеграмата на Рибентроп става ясно, че царят се застъпва за евреите от старите 
предели на държавата с прагматични аргументи. Борис ІІІ нарежда евреите да бъдат включени в 
работни групи за строежи на пътища, за да може по този начин да се избегне депортацията им в 
Полша. Цар Борис ІІІ издава заповед на вътрешния министър Петър Габровски, с която стартираната 
депортация на евреите е спряна.    
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