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Втора световна война и Закон за защита на нацията 

Научен доклад - статия 

Избухването на Втората световна война е логическо следствие от цялостната 

система и структура на международните отношения и политика през двадесетте и 

тридесетте години на двадесети век. 

На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша. 

На 3 септември Англия и Франция обявяват война на Германия. Същия ден на 

Германия обявяват война английските доминиони Австралия и Нова Зеландия, а малко 

по – късно – Канада и Южноафриканският съюз. Започва Втората световна война. Тя 

възниква в рамките на капиталистическата система в резултат на крайното изостряне  

на противоречията между двете империалистически групировки в борбата им за 

световно господство. 

Агресорът е фашистка Германия. Но войната на Англия и Франция против 

Германия първоначално има също империалистически характер. 

Втората световна война не започва като сблъскване между капитализма и 

социализма, за което мечтаят творците на мюнхенската политика на „умиротворяване” 

на агресора, когато хвърлят в краката на Хитлер нови и нови жертви с надеждата, че 

той ще насочи армиите си на Изток, против СССР. Опитите на мюнхенци не успяват, в 

следствие на гъвкавата външна политика и дипломация на Съветския съюз. 

Фашистка Германия започва войната против капиталистически страни в Европа. 

Но мюнхенци не се отказват от надеждата да организират „кръстоносен поход” против 

първата в света социалистическа държава. За това красноречиво свидетелства 

необикновеният ход на започналата война. 

Военното нападение на фашистка Германия срещу Полша задължава Англия и 

Франция – в съответствие с техните гаранции, както и със съюзните договори, 



включително и англо – полския договор за взаимна помощ от 25 август 1939 г. – 

незабавно да окажат на своя полски съюзник „цялата възможна помощ и подкрепа”. 

Рано сутринта на 1 септември полското правителство информира чрез 

посланиците си в Париж и Лондон западните държави за германското нахлуване в 

Полша и иска незабавна помощ. Английското и френското правителство дават 

уверения на Варшава, че са готови да „изпълняват задълженията си към Полша”. През 

следващите дни полските посланици в Париж и Лондон безуспешно настояват за срещи 

с министър  - председателя на Франция – Е. Даладие и министър – председателя на 

Англия – Н. Чембърлейн, за да изяснят кога и каква военна помощ ще бъде оказана на 

Полша, съгласно задълженията, поети от западните държави. И двете държави не 

оказват каквато и да било помощ на Полша: по – далеч от формално обявяване на война 

на Германия  не се стига. 

Хитлер се възползва от предоставената му от Лондон и Париж благоприятна 

възможност, за да унищожи  полската армия и по – бързо да окупира Полша. Полският 

народ отговаря с разгръщане на справедлива антифашистка борба за свобода и 

независимост. Но силите не са равни. За да окупира светкавично Полша, Хитлер хвърля 

срещу нея почти цялата си армия, като оставя на западната граница само незначителни 

сили. Хитлеристка Германия започва да насажда фашисткия „нов ред” на полска земя 

чрез масов терор и планомерно изтребване на полския народ. В рамките на три седмици 

полската армия е унищожена. Два милиона души престават да съществуват като 

организирана сила. 

Вътрешната политика в България  се мени. На 15 септември 1939 г. 

правителството на Кьосеиванов обявява, че България ще следва пътя на неутралитет. 

Вътре в страната обаче се води упорита борба по въпроса за нейната ориентация. Към 

Германия теглят мощни сили. Между тях са Народното социално движение на 

Александър Цанков, Съюзът на запасното войнство, Съюзът на българските 

национални легиони и др. Цялата демократична опозиция, представена най – вече от 

демократи, земеделци, социалдемократи и народняци, настоява за дистанциране от 

Германия. Техните погледи са отправени към Англия и Франция. 

България посреща Втората световна война с правителство, доминирано от цар 

Борис III. Царят подготвя страната за нова политическа ориентация. Кабинетът на Г. 

Кьосеиванов, който поддържа приятелски връзки с Англия и Франция, става неудобен. 

На 15 февруари 1940 г. цар Борис III вика на власт проф. Богдан Филов, привърженик 

на политика за сближение с Германия. Политиката, която провежда новото 

правителство, е антидемократична – прибягва се към изключителни законодателни 

мерки. На 24 декември 1940 г., още преди България да подпише Тристранния пакт, 

Народното събрание гласува Закон за защита на нацията. Този антисемитски 

документ поставя всъщност българските евреи вън от законите на страната. През 1942 

г., по настояване от Берлин, правителството засилва тяхното преследване.Те получават 

дажби с 25% по – малко от другите граждани. На евреите е забранено да носят 

български фамилни имена, забранява им се да излизат извън населеното място, където 



живеят. Всеки евреин трябва да носи жълта шестолъчна звезда на лявата страна на 

гърдите си. През 1943 г. от София в провинцията са интегрирани 25 000 евреи. 

Държавата облага евреите с еднократен данък върху тяхното имущество. Този 

данък е толкова голям, че за да го платят, много хора продават всичко и се разоряват. 

Властници и спекуланти слагат ръка върху еврейски имоти и забогатяват. Цялата 

дейност, свързана с преследването на евреите, се ръководи от специално създадена 

институция – Комисарство по европейските въпроси. 

Опитът на фашистка Германия да наложи изпращането на българските евреи в 

концентрационни лагери, не успява. На това злодеяние категорично се противопоставя 

българската демократична общественост. Учени и писатели, депутати в Народното 

събрание, журналисти и поети изпращат писма и протести до правителството още 

преди приемането на Закона за защита на нацията. Широк е фронтът и срещу 

изпълнението на „финалното решение”, т. е. срещу  масовото изтребление  на 

еврейското население. В него участват политически дейци, дъновисти, представители 

на българската православна църква. С  тяхното мнение се съобразява и цар Борис III. 

Така България се явява една от малкото европейски държави, която успява да спаси 

своите евреи. 

Друга е съдбата на евреите в Западна Тракия и Македония.Тяхната участ е 

решена в специално споразумение, подписано между България и Германия. В началото 

на 1943 г. българските власти ги събират в предварителни лагери, след което ги 

предават на хитлеристите. В концентрационните лагери са изпратени 11 343 евреи, от 

които оцеляват само няколко души. 

Запазен е документ от 8 февруари 1943 г., София, в който се чете информация на 

Т. Данекер до А. Айхман, относно подготовката за депортиране на евреите от България. 

Министърът на вътрешните работи Петър Габровски недвусмислено даде да се 

разбере, че в момента и дума не може да става за изселване на евреи от 

територията на стара България.Той възнамерява в бъдеще да използва интензивно 

тези евреи за извършването на обществени работи. Според Габровски има около 

десет – дванайсет хиляди евреи, които не притежават българско гражданство.  

Настъпва моментът и за обявяване на края на войната. 

На 9 май в 0 часа и 43 минути в залата на бившето военно училище в Карлсхорт 

– Германия  -  пред  представителите на СССР, Англия, САЩ и Франция се подписва 

акта за безусловна капитулация на хитлеристка Германия.  

Капитулацията на Германия означава ликвидиране на главното огнище на 

фашизъм и агресия, поражение на най – силния и опасен участник във фашисткия блок 

и установяване на дългоочаквания мир на изтерзаните народи на Европа. 

На 5 юни 1945 г. в Берлин е подписана „Декларация за поражението на 

Германия и за поемане на върховната власт по отношение на Германия от 

правителствата на Съюза на съветските социалистически републики, Обединеното 



кралство и Съединените американски щати и временното правителство  на Френската 

република”. В  основата на  декларацията е поставен документ за положенията на 

безусловната капитулация на Германия, разработен от Европейската консултативна 

комисия. 

Декларацията, която представлява основен документ за условията на 

капитулацията на фашистка Германия, констатира, че германските въоръжени сили на 

суша, по море и във въздуха са претърпели пълно поражение и са капитулирали 

безусловно и че в Германия няма централно правителство или власт, способна да поеме 

отговорността за запазване на реда, за управление на страната и за изпълнение 

исканията на държавите – победителки. Правителствата на четирите държави поемат 

„върховната власт в Германия, включително цялата власт, с която разполагат 

германското правителство, върховното командване и всяко областно, муниципално или 

местно правителство или власт”. В декларацията се казва, че съюзниците ще вземат 

такива мерки, „включително пълното разоръжаване за бъдещето на мира и 

сигурността”.  Декларацията е публикувана на 6 юни 1945 г. 

Създават се условия за изкореняването на фашизма и милитаризма в Германия и 

за развитието на Германия като демократична и миролюбива държава. А действията на 

България по отношение на българските евреи  се помнят и до днес. 

 

 


