
Слайд 1:Холокостът е геноцидът над приблизително шест милиона европейски евреи по времето на Втората 

световна война, като елемент от програма за целенасочено унищожаване, планирана и изпълнена от 

Нацистка Германия. Терминът Холокост идва от гръцки език и означава животинско жертвоприношение. 

Други етнически, политически и социални групи – цигани, комунисти, хомосексуални, Свидетели на Йехова, 

съветски военнопленници, политически затворници, инвалиди също са преследвани и унищожавани от този 

режим. Oсновната характеристика на Холокоста е преднамереното убийство, изтребление на една цяла 

нация, включително мъже, жени и деца, което довежда до унищожаването на 60% от евреите в Европа и 

около една трета от еврейското население на Земята. На тотално изтребление са подлагани също чернокожи, 

душевноболни, недъгави, нетрудоспособни, както и хомосексуалисти. 

 

Слайд 2: Хитлер- ръководител националсоциалистическата германска работническа партия е крайно дясна 

политическа партия в Германия, активна през първата половина на 20 век и ръководена, през по-голяма част 

от съществуването к, от Адолф Хитлер. Идеологията, която партията следва, се основава на принципи като 

нацизъм, пангермански национализъм, расизъм, и особено антисемитизъм, антилиберализъм, 

антидемократизъм и антикомунизъм.На 31 юли 1941 г., Херман Гьоринг подписва заповед за назначаването 

на лидера на Главното управление за имперска сигурност, Райнхард Хайдрих, за отговорен за „окончателното 

решение на еврейския въпрос“.В средата на октомври 1941 г. започва депортация на евреите от Германия в 

гета в окупирана Полша, Прибалтика и Белорусия. 

 

Слайд 5: На 22 март 1933 г. се появява първият и най-дълго съществувал от поредицата – Дахау, който се 

намира в предградието на едноименното градче Дахау, разположено в близост до Мюнхен. Той е построен 

като изправителен лагер за политическите противници на властта. През него преминават над 200 000 души, 

предимно от Европа, като 41 500 от тях намират смъртта си в него. Освободен е от американските войски на 

29 април 1945 г. 

 

Слайд 6: известен с надписа над входа значещ Всекиму своето в Бухенвалд са били унищожени повече от 56 

хил. човека от общо 240 000 задържани. Отначало в него са затваряни криминални престъпници, немски 

комунисти, социалдемократи и представители на други антифашистки сили. По-късно основният контингент 

на лагера стават евреите, военнопленниците и циганите. Тук са провеждани и редица медицински 

експерименти. Освободен е от американската армия на 11 април 1945 г. 

 

Слайд 7: . Концлагерът се състои от Аушвиц 1, Аушвиц 2 (по-известен като Аушвиц-Биркенау) и Аушвиц 3. В 

него също са извършвани медицински експерименти. Лагерът бива компрометиран и открит от въздуха, след 

което силите на СС взривяват газовите камери и евакуират почти всички арестанти. Освободен е от Червената 

армия, като в него са намерени повече от един милион дрехи, приблизително 45 000 чифта обувки и седем 

тона човешка коса.Целта на работата в Аушвиц на д-р Менгеле, била да разгадае тайните на генното 

инженерство и да открие начини за премахването на долнокачествените човешки гени от генома на 

населението, с цел да се създаде германска супер раса. 

 

Слайд 8: Менгеле запълвал времето си, освен селекциите и побоите, и с други най-разнородни жестокости, 

сред които дисекция на живи бебета; кастрация на момчета и мъже без упойка; както и подлагането на жени 

на високоволтов ток, за да се провери тяхната издръжливост. Веднъж Менгеле стерилизирал група полски 

монахини с рентгенов апарат, причинявайки на светите жени ужасни изгаряния. През 1981 г. прокуратурата на 

Западна Германия излиза с 78 различни обвинения срещу Менгеле, обявявайки го за отговорен в едни от най-

ужасните и чудовищни престъпления срещу човечеството, сред които: „Съзнателно и преднамерено участие в 

селекциите на затворници от болничния сектор, такива, които поради гладуване, лишения, изтощение, 

болест, малтретиране или по друга причина са били негодни за работа или, за които се е смятало, че няма да 



се възстановят достатъчно бързо… Избраните били убивани чрез инжекция, разстрел или болезнено 

задушаване до смърт със синилна киселина в газовите камери, за да се освоби място за `по-годни` 

затворници, избрани от него или другите доктори от СС… Смъртоносните инжекции съдържали фенол, 

петрол, евипал, хлороформ или просто въздух, който се вкарвал в сърдечната камера. Менгеле извършвал 

екзекуциите или със собствените си ръце или заповядвал на някои от есесовките санитари да го направи, 

докато той наблюдавал отстрани.“ Близнаците били любимите му обекти и се ползвали със специалната 

привилегия да запазят собствената си коса и дрехи, а освен това получавали и допълнителни дажби храна. 

Близнаците бивали пощадени от незабавна екзекуция, но ги очаквала доста по-жестока съдба. Менгеле 

разполагал със специални бараки за своите близнаци, а също и за джуджетата, сакатите и други „екзотични 

екземпляри“. Тези бараки били наричани Зоологическата градина на Менгеле.Предварителните прегледи на 

близнаците представлявали чисто рутинен процес. Децата попълвали въпросник, били претегляни и 

измервани. Но в ръцете на Менгеле ги очаквала доста по-страшна участ. Той ежедневно взимал от своите 

любимци кръвни проби, които изпращал на професор фон Вершуер в Берлин. Той инжектирал кръвни проби 

от един близнак на друг с различна кръвна група и си водел записки за реакциите му, които обикновено 

протичали със свирепо главоболие и висока температура продължаващи няколко дни. За да определи дали е 

възможно цветът на очите да се променя по генетичен път, Менгеле инжектирал боя в зрителните органи на 

няколко двойки близнаци. Като резултат от това се получавали болезнени инфекции и понякога дори слепота. 

В случай, че някой от тези близнаци починел, Менгеле изваждал очите му и ги забождал на стената в 

кабинета си, точно както един биолог забожда насекоми за колекцията си. Малките деца били държани в 

изолирани клетки и били подлагани на различни дразнители, за да се проследяват реакциите им. Някои от 

близнаците били стерилизирани или кастрирани. Много от тях се разделяли с органите и крайниците си по 

време на страховитите операции на Менгеле, които той изпълнявал без упойка. Други близнаци били 

инжектирани със заразни агенти, за да се види за колко време болестта ще ги надвие. Децата, които вече не 

му вършели работа, понякога сам придружавал към газовите камери, обяснявайки разходката като игра 

наречена „на път към комина“.Друг експеримент е била дисекцията на живи хора. Отстранявали са се 

стомаси, сърца и други органи, както и крайници без анестезия, за да се установи, колко време може да 

оцелее дадения индивид. 

 

Слайд 12. Спасяването на евреите в България по време на Втората световна война е предотвратяването на 

депортацията в нацистки концлагери на евреите от довоенните граници на България. Депортациите са спрени 

след силна обществена реакция, в която основни действащи лица са Светия Синод на Българската 

православна църква, депутати, подписали писмото на подпредседателя на Народното събраниеДимитър 

Пешев до министър-председателя Богдан Филов, както и на синдикални лидери и обикновени граждани. 

Изтичане на информация относно плановете за депортация на евреи от предвоенните територии на България 

води до силна реакция на българската общественост срещу депортациите, след което те са спрени. Спирането 

на депортациите спасява от неизбежна гибел близо 48 000 евреи, живеещи на територията на България 

отпреди влизането на страната в Тристранния пакт. 

 

Слайд 13 Сред най-изявените активисти за спасяване на евреите в България са депутатът Димитър Пешев, 

софийският митрополит Стефан I Български, пловдивският митрополит Кирил, както и лидерите на някои 

професионални съюзи, сред които на адвокатите и на писателите. 

 

Слайд 16 България се присъединява към Тристранния пакт през март 1941 г., а през април същата година 

поема контрола над части от Македония и югозападна Тракия.Въпреки че се администрират от България, тези 

територии не са анексирани и решението за окончателната им съдба се отлага за края на войната. С  

разпоредба от 5 юни 1942 г. всички гръцки и югославски поданици в тези територии получават българско 

гражданство, с изключение на евреите. Този отказ от гражданство по-късно ще се окаже фатален за 

тракийските и македонските евреи. 

 



Слайд 17 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 20 000 евреи от България – 14 000 от администрираните от България територии в Македония 

и Тракия и 6000 от “старите граници”.В Македония и Тракия депортациите започват на 4 март 1943 г. 

Тракийските евреи са транспортирани с влакове до Лом на 18 и 19 март, където са прехвърлени на баржи за 

Виена. От Виена с влак са откарани в лагерите на смъртта в Катовице и Аушвиц. Македонските евреи са 

транспортирани в Аушвиц и Треблинка (на 29 март). Общо 11 343 души са депортирани. 12 души оцеляват. 

 

Слайд 18 Пловдивският митрополит Кирил (по-късно Патриарх на България) е един от висшите духовници, 

които се застъпват евреиските си съграждани.Подготовката за депортацията на евреите от „старите граници“ 

на България започва в редица провинциални градове на 3 март 1943 г. с арести по списъци изготвени от 

Комисарството по еврейските въпроси. За разлика от евреите в Македония и Тракия, на много места 

арестуваните могат да разчитат на помощта на български приятели. 

 

Слайд 19-27 Арестите на евреи в Кюстендил започват на 7 март 1943 г. На 8 март за София отпътуват четирима 

видни техни съграждани: адвокатът Иван Момчилов, пенсионираният професор Владимир Куртев, търговецът 

Асен Суичмезов, и местният народен представител Петър Михалев. В София те търсят среща с 

подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев, който също е от Кюстендил и вече е информиран 

за положението. Поискват среща с министър-председателя Филов и получава отказ, но - заедно с делегация 

от седем други народни представителя - е приет от вътрешния министър Габровски. Първоначално Габровски 

отрича да има информация за арестите, но по настояване на посетителите си в крайна сметка дава телефонно 

разпореждане арестите да бъдат спрени, а вече арестуваните - освободени.Събитията се развиват по подобен 

начин и в други градове из страната, с променлив успех. Пловдивския митрополит Кирил, бъдещ патриарх, 

изпраща протестна телеграма до цар Борис III, застъпва се за пловдивските евреи пред местните власти, и 

предлага дома си за убежище на евреи. В София много общественици се застъпват пред приятели и роднини 

в правителствените кръгове.Димитър Пешев, един от хората с най-голям принос за предотвратяване на 

депортациите на евреи.Пешев решава да се възползва от първоначалния успех в осуетяване 

правителствените планове за депортация и написва протестно писмо, което изпраща на председателя на 

Народното събрание Христо Калфов с подписите на 42-ма други депутати. Така първоначалния опит за 

депортация на евреите от границите на България е осуетен. Данекер и Белев не се отказват от идеята за 

депортация на цялата българска еврейска общност, а Айхман продължава да настоява на важността на 

депортацията. Опитите за възобновяване на депортациите не дават резултат до края на войната. 

 

Слайд 28-31Цар Борис ІІІ се застъпва за българските евреи и пред Германското ръководство заявява, че 

евреите му трябват да работят на обществени строежи и затова не може да ги депортира. Външният министър 

на Германия Рибентроп подлага на силен натиск царя, но Борис ІІІ е непреклонен в защитата си на евреите. В 

среща с Хитлер и Рибентроп в март 1943 година цар Борис успява да ги убеди, че условията в България са 

различни и че не трябва да се взимат същите мерки срещу евреите, както в Германия. Рибентроп осведомява 

германския пълномощен министър в София Адолф Бекерле за становището на Борис с директива № 422 от 4 

април 1943 година. От телеграмата на Рибентроп става ясно, че цар Борис се застъпва за евреите от старите 

предели на държавата с прагматични аргументи. Царят 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 планираната депортация на евреите е спряна. 

 

Слайд 32 Народният съд организиран след преврата от 9 септември 1944 г. осъжда 39 от 43-мата депутати, 

които подкрепят протестното писмо на Пешев срещу депортацията. От 43-мата, 20 са осъдени на смърт, а 

останалите на различни срокове затвор.Сред екзекутираните са Димитър Икономов, депутат от Дупница и 

един от първите, които вдигат тревога при началото на депортациите на евреите от Тракия и Македония, и 



Иван Петров, депутат водил яростни битки в Народното събрание срещу Закона за защита на нацията Петър 

Михалев, депутат от Кюстендил и един от тримата членове на кюстендилската делегация, която на 8 март 

1943 г.заминава за София, за да се застъпи за местната еврейска общност, получава доживотна присъда. 

 

Слайд 33 

Редица от тях са обявени в Израел за праведници от народите на света - израелско държавно почетно звание 

съгласно Закона за паметта за Катастрофата „Яд Вашем“, официалният израелски мемориал на Холокоста, 

присъжда почетната титла „праведник от народите на света“ на хора не от еврейска националност, които са 

рискували живота си по време на Холокоста, за да спасят евреи. Към април 2016 г. тази титла е присъдена на 

20 души от България. Броят на присъдените титли не е непременно индикация за действителния брой 

спасители в дадената държава, а отразява тези случаи, които са били доведени до знанието на „Яд Вашем“. 

 

 

 


