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под формата на „борба с ционизма” се допускат отделни антисемитски 
действия и прояви, които нарушават нормалния живот на останалите да 
живеят в България около 5000 евреи.

Днес антисемитизмът в България не е държавна политика и не се под-
държа от по-голяма част от обществените сили. Разпространява се под 
влияние на външни фактори, в резултат на пропуски  в законодателство-
то и като част от политическата активност на крайно националистиче-
ски, антинатовски сили. Най-доброто в този невесел преглед на антисе-
митските прояви в България е, че много голяма част от българите никога 
не са споделяли антисемитизма като политическо верую и са имали и 
имат негативно отношение към това позорно явление. Но дали омразата 
към различните няма бъдеще у нас?

Изданието, което е пред Вас, е израз на тревогата на българската 
еврейска общност не само и не толкова за своята съдба, а преди всичко 
за „здравето” на българското общество, което никога не е поощрявало 
фанатиците и екстремистите. Надяваме се обществото да е с будна 
гражданска съвест, както по време на акциите по спасяване на българ-
ските евреи през 1940-1944 г. В съвестта и етиката на милионите хора е 
ресурсът за оцеляването ни като свят.

Да благодарим на хората, които изработиха този бюлетин и които са 
двигателят на системата за мониторинг на антисемитските прояви в 
България – Виктор Меламед, Ани Автова и Пепа Илиева. Благодаря на на-
шия партньор „Американ Джойнт” (AJJDC), „Лигата срещу поругаването” 
в Ню Йорк (ADL), „Американския еврейски комитет” (AJC) и организацията 
Coordination Forum For Countering Anti-Semitism от Израел, които ни консул-
тираха при изграждането на системата за мониторинг на антисемити-
зма в България и при подготовката на това издание.  

Максим Бенвенисти
Председател на ОЕБ „Шалом”

Уважаеми Читателю,

Пред теб е първото издание на бюлетина за антисемитските прояви в 
България. Формата на бюлетин е избрана, за да се избегнат емоционални  
оценки и анализи, които не помагат при проследяването, регистрирането  
и реагирането на антисемитските явления. Бюлетинът представя кон-
кретна и подредена в удобен за ползване вид информация за „баналното” 
зло – антисемитизма в България през последните две години. Бюлетинът 
е замислен и изпълнен като хронология на събитията. Изборът на послед-
ните две години е предопределен от времето на съществуването на ор-
ганизирана система за мониторинг на антисемитските прояви. Защо се 
наложи да изграждаме такава система сега, е тема на друг разговор, но 
пред Вас е резултатът от функционирането й. 

Не искаме да бързаме с оценката за случващото се, за да не сгрешим, 
но трябва да се „тръби” тревога. Защото в условията на икономическа 
и духовна криза, когато „стара Европа” започва да импортира ксенофо-
бия и антисемитизъм в България и светът става все по-нетърпим към 
различните по религия, етнос и дори към различните по начин на живот, 
съществува опасност нашата страна да изцапа и дори да загуби образа 
си на етнически и религиозно толерантна.

Много е написано за традиционната дружба между българи и евреи 
и написаното е вярно. Много е разказано за чудесното избавление от 
смърт на евреите в България по време на Холокоста. В разказите за тези 
събития се съдържа преклонението на евреите пред онези българи, които 
са помагали  най-често и с риск за собственото си добруване за спасява-
нето на сънародниците си евреи. Благодарим на Бог, че тези българи са 
били по-голямата част от българския народ.

Малко е написано за антисемитизма в българската държава през по-
следните 130 години. Антисемитизмът по българските земи в новото 
време има своя, слава богу, скромна история. В нея са записани погро-
мите на еврейските магазинчета (дюкяни) в Карлово в края на ХІХ век; 
опитите на отделни лумпенизирани елементи да възбудят преследвания 
срещу евреи в България с обвинения, че използват християнска кръв за 
приготвянето на маца за ПЕСАХ; активната издателска дейност на „ро-
долюбивите” организации – „Ратник”, „Българските национални легиони”, 
„Отец Паисий” и други за разпространението на антисемитска литера-
тура в България. Антисемитизмът в България достига своя апогей с при-
емането и прилагането на антиеврейското законодателство в страната 
през 1940-1944 година и като резултат – ограбването и унижаването на 
50 000 български евреи и изпращането на смърт в нацистките лагери на 
смъртта на 11 343 евреи от Тракия, Македония и Пирот през март 1943 
г. С  политическите промени след 9.ІХ.1944 г. антисемитизмът временно 
утихва, но се проявява в нови форми по време на „борбата с космополити-
те” и делото срещу лекарите в СССР през периода 1949-1953 г. По-късно, 
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максимално обективното представяне на установените събития. 
При разглеждане съдържанието на бюлетина, могат да бъдат обосо-

бени две по-значими групи антисемитски прояви. Първата - вандалски ак-
тове и посегателства върху сгради, паметници, религиозни обекти и др., 
втората - организирани събития от и за групи хора, които са обект или 
субект на различна антисемитска и ксенофобска пропаганда. Останали-
те прояви и казуси носят строго индивидуални характеристики и е редно 
да бъдат разглеждани самостоятелно. По наше мнение особено внимание 
заслужава втората група - организирани масови събития, която недву-
смислено сочи, че последователите на подобна „идеология” разполагат с 
добре построена система за комуникация и координация. Очевидно е, че за 
подобен тип прояви се разполага и със средства за финансиране и лоби-
ране, което поставя един още по-важен въпрос – какви и кои организации 
и структури стоят зад завесата. 

Когато разглеждаме характера на различните събития и се опитваме 
да ги групираме, да установим определени закономерности и тенденции, е 
редно да си зададем въпросите: Кои са антисемитските прояви, които не 
са се случили?, Какъв тип събития няма да видим на страниците на този 
бюлетин поради тяхната липса?, Защото групата на неизвестното може 
да носи далеч по-сериозна опасност, именно поради невъзможността да 
бъде изследвана, анализирана и прогнозирана. 

В България антисемити има. А има ли антисемити, то това означава, 
че има и антисемитизъм. И да отговорим на въпроса – какво е антисеми-
тизъм?

“Антисемитизмът е определено възприемане за евреи, което се из-
явява под формата на омраза към евреите. Вербалните и физически 
прояви на антисемитизъм са насочени към евреи и неевреи и/или към 
тяхната собственост, включително и към институции на еврейски-
те общности и религиозни храмове” - работната дефиниция на „Евро-
пейския форум за антисемитизъм”.

Ако направим една сравнителна характеристика с редица други стра-
ни по света, можем с известно успокоение да установим, че нивото на 
антисемитизъм в нашата държава е относително ниско, а активността 
и агресивността на последователите на тези схващания – по-скоро сла-
ба. Квалификации като „ниско” и „слабо” обаче не могат да ни успокояват, 
защото за разлика от повечето статистически показатели, зад тези 
цифри се коренят въпроси за опазване на основни човешки права и лична 
сигурност. 

Ани Автова
Виктор Меламед

АНТИСЕМИТИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ

2009-2010 

ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

Здравейте,

Приехме поканата за участие в проекта за мониторинг на антисе-
митските прояви в България без особено колебание. И нямаше как да бъде 
иначе. Всеки член на нашата общност познава отлично сериозността на 
проблема и необятните граници, в които той се простира.  Всеки един 
се е сблъсквал с него под една или друга форма. За живите спомени на 
по-възрастните е излишно изобщо да споменаваме. Ние, по-младите, само 
можем да градим една въображаема проекция за мащабите на онази раз-
рушителна сила, осакатила трайно човечеството преди около 70 години. 
Вярно е, днес антисемитизмът не е явлението от времето на Втората 
световна война. Но неговият деструктивен потенциал се разгръща най-
мощно именно в подобни години на криза, когато в услуга на различни 
интереси се правят какви ли не опити за алтернативен прочит на отми-
нали събития. Историята го казва, не ние! Облягайки се именно на ней-
ния горчив опит, сме длъжни да изградим ясен, изчерпателен и обективен 
метод за проследяване на тенденциите в проявленията на антисемити-
зма в нашата страна. Защото правилните анализи, оценки, заключения и 
действия днес, означават спокойствие, справедливост и сигурност утре. 
Водени от това разбиране, ние - екипът съставил този бюлетин, приехме 
това предизвикателство с ясното съзнание за важността и отговор-
ността на задачата – да представим като база обективна и актуална 
информация за проявите на антисемитизъм в България,  върху която да се 
градят аргументирани анализи, становища и последващи реакции.

В структурен план бюлетинът е съставен от пет основни части: 
І. Хронология на установените антисемитски прояви на територията 

на страната за отчитания период.
ІІ. Свастики, антисемитски надписи и думи на омраза по паметниците 

и улиците в София.
ІІІ. Списък на антисемитската литература, разпространявана свобод-

но на българския книжен пазар. 
ІV. Интернет пространството и неговата анонимна трибуна.
V. „България в снимки” – снимки на свастики и други ксенофобски сим-

воли и послания, изрисувани по стените на сгради, паметници и други об-
ществени места, архив на Организация на евреите в България «Шалом».

В информациите се позоваваме на потвърдени  факти, снимков мате-
риал, писмени документи, становища и мнения – подход, който гарантира 
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РЕАКЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Прокуратурата в Пазарджик образува следствено дело срещу не-
известен извършител за проповядване на фашистка идеология. В На-
казателния кодекс е  предвидено наказание по чл. 108 - до три години 
лишаване от свобода или глоба до 5000 лв.

На 23 април 2009 г. на изнесено заседание в с. Паталеница общинските 
съветници от Пазарджик приемат Декларация против профашистка-
та агитация. Съветниците се обявяват против агресията, характерна 
за фашистката идеология, и настояват да бъдат разкрити тези, които 
развяха фашистко знаме в Пазарджик. Текстът на декларацията е предло-
жен от Петър Горчев от БСП. 

РЕАКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Българският антифашистки съюз (БАС)  приема Декларация срещу 
реваншизма. 

БАС изразява своето дълбоко възмущение от отричането на българ-
ския антифашизъм. 

„Тъжен и позорен факт е, че в градовете на демократична България се из-
писват по стените пречупени кръстове, че се развяват знамена със свас-
тики, а младите хора, които преди повече от 60 години дръзнаха да воюват 
с насилието и мракобесието на фашизма, днес се обявяват за терористи.”

РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

Този акт е отразен от:
Агенции - Информационна агенция „Фокус”, БТА, БГНЕС, „Медиапул–Бъл-

гария” 
Радиа - Радио „Фокус” и „Дарик” радио;
Печатни издания - „Труд”, „24 часа”, „Дума”, „Стандарт”, „Земя”, „Екс-

прес”, „Марица”; 
Интернет издания – Darik News, Standartnews.com „Актуално”, 24chasa.

bg, „КАФЕНЕ”, Delta News, pa-media.net, PlovdivMedia.com, Plovdiv24, blitz.bg.
 

РЕЗУЛТАТ

Знамето със свастиката е отстранено.

Прокуратурата в Пазарджик е образувала следствено дело срещу 
неизвестен извършител за проповядване на фашистка идеология.

До момента не е публикувана информация за резултатите от след-
ствието.

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА
П Р О Я В А

1. ФАШИСТКО ЗНАМЕ И ЗАПЛАХА ЗА АТЕНТАТ 
ВДИГАТ НА КРАК ПАЗАРДЖИК 

20 АПРИЛ 2009 г.
На 20 април 2009 г. Пазарджик 

осъмва с огромно десет метро-
во знаме със свастика, окачено на 
60-метровия комин на бившата фа-
брика „Сила”. 20 април е рождената 
дата на Адолф Хитлер.

През  2009 г. на тази дата ев-
рейската общност отбелязва Йом 
Ашоа – траурен ден в памет на 
6-те милиона евреи – загинали в 
лагерите на смъртта по време на 
Втората световна война. На този 
ден всички евреи по света се прек-
ланят пред паметта на жертвите 
на Холокоста. Антисемитската 
проява е и в навечерието на Велик-
ден и откриването на паметна пло-
ча на спасителите на българските 
евреи Екзарх Стефан и Митропо-
лит Кирил в Бачковския манастир – 
знак на почит за 50-те хиляди спа-
сени български евреи от  лагерите 
на смъртта по време на Втората 
световна война и благодарност 
към безпрецедентните действия, 
моралната сила и решителност на 
Българската православна църква.

Служители на Министерство-
то на извънредните ситуации и 
Гражданска защита пристигат на 
мястото в пълна екипировка. Трима 
алпинисти правят опит да свалят 
нацисткия флаг, изкачвайки се по 
намазаните с грес стълби. Стоти-
ци хора се струпват, за да гледат 
как ще бъде свалено хитлеристко-
то знаме на 120-тия рожден ден на 
Фюрера. Опитът е неуспешен, за-
щото откриват предупреждение, 

че ако знамето бъде свалено, ще 
избухне бомба. Светкавично ра-
йонът е отцепен, а служителите 
спешно искат помощ от Дирекция 
„Оперативно-техническа информа-
ция” (ДОТИ) – София.

Със свалянето на знамето се 
заемат ръководството на Окръж-
ната дирекция на МВР  Пазарджик, 
прокуратурата, както и служители 
на ДАНС заедно с екипи на пожар-
ната, полицията и “Гражданска за-
щита”. Два дни след издигане на фа-
шисткия флаг снайперист успява да 
обезвреди мнимата бомба и алпини-
сти успяват да свалят знамето.

Снимка - Информационна агенция „Фокус”

І.
1
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П Р О Я В А

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАНЕ НА УЛИЦА 
НА ИМЕТО НА БОГДАН ФИЛОВ В СОФИЯ

21 МАЙ 2009 г.

На 21 май 2009 г. Столичният общински съвет, основавайки се на на-
редбата за именуване и преименуване на общински обекти, по предложе-
ние на общинския съветник от Съюза на демократичните сили (СДС) Бо-
рислав Бориславов, взема решение за наименуване на улица „202“ в София 
на името на Богдан Филов - министър-председател и регент на Царство 
България в периода 1940 - 1944 г., виновник за присъединяването на Бъл-
гария към Третия Райх, за приемането на антиеврейските закони в Бъл-
гария, депортирането и смъртта на 11 343 евреи от Беломорска Тракия, 
Македония и град Пирот в лагерите на смъртта „Аушвиц” и „Треблинка”. 
При гласуването, предложението е подкрепено от общинските съветници 
на: ГЕРБ, ДСБ, АТАКА, НДСВ. Общинските съветници на БСП гласуват 
против.

Решение на Столичен общински съвет

2 3П Р О Я В А

ПРЕЧУПЕНИ КРЪСТОВЕ И НАДПИСИ  
ЗА СТО И ДВАЙСТИЯ РОЖДЕН ДЕН НА ХИТЛЕР 

В БУРГАС,  ПАЗАРДЖИК И БЯЛА СЛАТИНА

20 АПРИЛ 2009 г.

Бургаската синагога е надраскана със свастики. В сградата не се 
извършват  религиозни ритуали повече от 60 години. Изключително кра-
сивата сграда, обявена за архитектурен култов шедьовър на Балканите, 
е превърната в градска художествена галерия, приютила изкуството, 
като начин да се общува с Бог. Пречупените кръстове се появяват точно 
до входа на Еврейския дом, където в този момент се представя  изложба-
та с прочутите макети на машини на Леонардо да Винчи. 

„Не за пръв път синагогата е обект на антисемистки лозунги. Те имат 
една цел - да ни напомнят, че злото е живо, че омразата има ирационална па-
мет и че тя съществува не заради причините, а просто заради самата себе 
си. Но аз винаги ще трия от стените и от душата си такива надписи”, заявя-
ва по повод на случилото се Алберта Алкалай, представител на еврейската 
общност в Бургас, която съобщава пред регионалните медии за инцидента.

Пречупените кръстове са заличени още същия ден от работници, 
които извършват ремонтни дейности в сградата. 

На 20 април 2009 г. Пазарджик също осъмва със свастики.
С прясно нарисувани пречупени кръстове е белязана Градската гради-

на, като „най-впечатляващи” са рисунките  по сградата на тоалетната. 
Свастики са изрисувани и в градинката пред Математическата гимназия 
в Пазарджик. 

Няма информация за отстраняването на пречупените кръстове от 
сградите.

Свастика и надпис „120 години Хитлер” дамгосват сграда в Бяла 
Слатина.

На 20 април в Районното управление на МВР - Бяла Слатина е получено 
съобщение, че на сградата на Районна потребителска кооперация (РПК) 
- Бяла Слатина има надпис „120 години Хитлер” и нацистка свастика.

Общинското предприятие „Чистота и озеленяване” веднага по-
чиства надписите.

РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

Тези актове са отразени от: в. „Труд”, в. „24 часа”, „Актуално”, 
DeltaNews
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РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ  „ШАЛОМ”

 ОЕБ „Шалом” издава протестна декларация и я изпраща до: пре-
зидента на Република България – Георги Първанов, председателя на 40-то 
Народно събрание на Република България – Георги Пирински, министър-
председателя на Република България Сергей Станишев, кмета на град 
София – Бойко Борисов, до председателя на Столичен общински съвет 
– Андрей Иванов, омбудсмана на Република България – Гиньо Ганев, посол-
ствата на всички държави-членки на Европейския съюз, на САЩ, Русия, 
Израел и на други европейски държави, до Организацията на българските 
евреи в Израел, световните и европейски еврейски организации - „Амери-
кан Джоинт”, „Американски еврейски комитет”, „Световен еврейски кон-
грес”, „Европейски еврейски конгрес”, „Музей на Холокоста” във Вашинг-
тон, български и чуждестранни медии и др. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ”
ОТВОРЕНО ПИСМО

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА

ДО:
Георги Пирински - председател на Народното събрание
Георги Първанов - президент на Република България
Сергей Станишев - министър-председател на Република Бълга-
рия
Министерство на външните работи на Република България
Гиньо Ганев – омбудсман на Република България 
Бойко Борисов - кмет на град София
Андрей Иванов - председател на СОС
посолствата на: страните-членки на  Европейския съюз, САЩ, 
Русия и Израел
„Американ Джоинт”
«Американски еврейски комитет»
«Световен еврейски конгрес»
«Европейски еврейски конгрес»
«Музей на Холокоста» във Вашингтон
български и чуждестранни медии. 

От средствата за масово осведомяване се информирахме за 
решение на Столичния общински съвет за наименуване на улица в 
София и други паметни знаци на името на Богдан Филов, министър-
председател и регент на Царство България по времето, когато 
страната е била съюзник на Третия райх. 

Еврейската общност в България, представена от ОЕБ „Шалом” 
и ЦИДС е възмутена от такова решение на Столичния общински 
съвет и настояваме за неговата отмяна. 

Българските евреи свързват името на Богдан Филов с провежда-
нето на последователна антидемократична и антисемитска поли-
тика през периода 1940 -1944 г.

Правителството, ръководено от Богдан Филов, е разработило и 
предложило за утвърждаване в Народното събрание антисемитския 
„Закон за защита на нацията” и цялото последващо антиеврейско 
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НОВЕКОВНОТО ИЗКУСТВО. 
ТРАГИЧЕН ЗА САМИЯ ПРОФ. БОГДАН ФИЛОВ И ОЩЕ ПО-ТРАГИЧЕН 

ЗА БЪЛГАРИЯ СЕ ОКАЗВА ОНЗИ КРАТЪК, НО СЪДБОВЕН ПЕРИОД МЕЖ-
ДУ 1939 И 1944 г., КОГАТО ФИЛОВ ОГЛАВЯВА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛ-
СТВО, А СЛЕД СМЪРТТА НА ЦАР БОРИС III Е ЕДИН ОТ ТРИМАТА РЕГЕНТИ.

АБСУРДНИ СА ДНЕС ОПИТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕСНИЦА ДА ОНЕ-
ВИНИ, ОПРАВДАЕ И РЕАБИЛИТИРА ЧРЕЗ ПОДОБНИ АКЦИИ ПРИСЪЕ-
ДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ  КЪМ ТРИСТРАННИЯ ПАКТ. АБСУРДНО Е 
ПРИЕТОТО И ПРИЛАГАНО В ПЪЛНИЯ СИ МАЩАБ АНТИЕВРЕЙСКО ЗАКО-
НОДАТЕЛСТВО ЧРЕЗ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА, КАКТО И ПРАВИ-
ТЕЛСТВЕНАТА ПОЛИТИКА  НА РЕПРЕСИИ СРЕЩУ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И 
АНТИФАШИСТКИ СИЛИ.

ВСЕКИ ПОДОБЕН ОПИТ БУДИ ОМЕРЗЕНИЕ И РАЗРУШАВА АВТОРИ-
ТЕТА НА СТРАНАТА СРЕД НЕЙНИТЕ ПРИЯТЕЛИ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ АН-
ТИХИТЛЕРИСКАТА КОАЛИЦИЯ. ОЩЕ ПО-НЕСЪСТОЯТЕЛНИ СА ОПИТИТЕ 
НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ГЕРБ ДА СЕ ОТРЕКАТ ОТ 
СОБСТВЕНИЯ СИ ВОТ, ЗАЯВЯВАЙКИ, ЧЕ ТОЙ Е ПРОДУКТ НА ВЪНШЕН 
НАТИСК. В КРАЙНА СМЕТКА БЪЛГАРСКАТА ДЕСНИЦА САМА ТРЯБВА ДА 
РЕШИ ЧИЕ ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО ПРИЕМА - НА ПРАВИТЕЛСТВО-
ТО, ОГЛАВЯВАНО ОТ ПРОФ. БОГДАН ФИЛОВ, ИЛИ НА ОНЕЗИ НАРОДНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 26-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАЧЕЛО С ДИМИТЪР  
ПЕШЕВ, ЧИЕТО ПОВЕДЕНИЕ ДНЕС ЗАСЛУЖАВА ДЪЛБОКО ПРИЗНАНИЕ.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ” И ГРУПАТА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА БСП В СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ОТХВЪРЛЯТ И ОСЪЖДАТ ТЕН-
ДЕНЦИИТЕ ДА СЕ РЕАБИЛИТИРАТ ЛИЦА И СЪБИТИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА 
ИСТОРИЯ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ФАШИЗМА. ГРУПАТА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОЕМА АН-
ГАЖИМЕНТ  ДА ВНЕСЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ТОЗИ АКТ НА СОФИЙ-
СКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.

РЕАКЦИЯ НА ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
ОТ БСП В СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

„Трагичен за България е периодът след 1940 година, когато упра-
вляваната от Богдан Филов страна е влязла в Тристранния пакт и е 
направен опит за депортирането на българските евреи. Трябва да се 
реши чие историческо наследство се приема - на Филов или на то-
гавашните депутати, оглавени от Димитър Пешев” - Жельо Бойчев, 
председател на групата на общинските съветници от БСП.  

„Няма как да бъде разделена личността на археолога Богдан Филов 
от политика Богдан Филов. Филов е вносителят на Закона за защита 
на нацията!” - Георги Кадиев, общински съветник от БСП. 

законодателство.
През периода на управлението на Богдан Филов е подготвено ек-

страдирането на български евреи в нацистките лагeри на смър-
тта, депортирани са 11 343 евреи от Беломорска Тракия, Македония 
и Пирот.

Правителството, ръководено от Богдан Филов, носи цялата от-
говорност за ограбването и изселването от София на българските 
евреи и изпращането на мъжете в трудови лагери.

Убедени във Вашето съпричастие към демократичните ценнос-
ти очакваме от Вас да вземете отношение по този въпрос  за от-
мяна на този акт.

Максим Бенвенисти
Председател на Организация на евреите в България „Шалом”

Роберт Джераси
Председател на Централния духовен израилтянски съвет  

РЕАКЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Президентът на Република България Георги Първанов в изявление 
остро изразява несъгласието си с наименуването на ул. „Богдан Фи-
лов” в София.  

Парламентарната група на БСП и групата на общинските съветни-
ци на БСП в Столичния общински съвет издават декларация.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
НА  ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП   

И  НА  ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
НА   БСП   В  СТОЛИЧНИЯ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 НА 21  МАЙ 2009 Г. С ГЛАСОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 
СДС, ДСБ И  ГЕРБ  СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ВЗЕ РЕШЕНИЕ 
ПОД N 345 И  346, С КОЕТО ПОЗВОЛИ НАИМЕНОВАНЕТО НА УЛИЦА В 
СОФИЯ И ПОСТАВЯНЕТО НА БАРЕЛЕФ В ГРАДИНКАТА ПРЕД СГРАДА-
ТА НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ НА ИМЕТО НА ПРОФ. 
Д-Р БОГДАН ФИЛОВ. ТОЙ Е  БИВШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  БАН, МИНИСТЪР 
НА ПРОСВЕТАТА, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И РЕГЕНТ НА БЪЛГАРИЯ В 
ПЕРИОДА  1938-1944 г. В МОТИВИТЕ НА ТОВА РЕШЕНИЕ НА ПРЕДЕН 
ПЛАН Е ИЗВЕДЕН БЕЗСПОРНИЯТ ПРИНОС НА ПРОФ. БОГДАН ФИЛОВ 
ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ НА СРЕД-
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опасната тенденция да се реабилитират символи и събития, свърза-
ни с фашизма – фашизмът като идеология, да се реабилитират лица, 
останали в историята, осъдени като военни и политически престъп-
ници. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)

 ПОЗИЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА
 „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” (ДСБ)

ИВАН КОСТОВ (ДСБ):   Уважаеми господин председател, колеги 
народни представители! От името на „Демократи за силна Бълга-
рия” вземам думата, за да напомня, че ние не постигнахме национален 
консенсус, когато трябваше да осъдим всички тоталитарни режими, 
всички форми на терор срещу което и да е общество, независимо 
дали са фашистки, националсоциалистически, комунистически, дали 
са вдъхновени от етнически подбуди, дали са антисемитски и т.н., 
което беше слабост в позицията на българското Народно събрание. 
Разбира се не може да се толерира нищо, което произтича от ес-
теството на тоталитаризма, от естеството на антисемитизма, 
на мракобесието и пр. 

В този смисъл от името на Парламентарната група на „Демокра-
ти за силна България” призоваваме, или ако столичният кмет вече 
го е направил, подкрепяме столичния кмет да спре изпълнението на 
решението за преименуване на 202-а улица и го призоваваме да внесе 
предложение за отмяна. Едновременно с това уверявам, че нашите 
съветници ще подкрепят това предложение. Благодаря ви.

РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Нали те са го гласували?
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ):   Господин председателю, позволете ми 

като форма на процедура, свързана и с начина на водене, да кажа 
следното. Ние очакваме не просто предложение от ръководителите 
на парламентарни групи, в случая като господин Иван Костов, очак-
ваме извинение за поведението на техните представители в Сто-
личния общински съвет, с чиито гласове е прието това решение (ре-
плики в ДСБ), с гласовете на ГЕРБ, с гласовете на СДС и на ДСБ 
– един първообраз на управляваща дясна коалиция. Срамно е, че вие 
сте политици, които са представени в Европейския парламент (ре-
плики в ДСБ) и с вашите гласове се приемат подобни срамни решения 
в органи на местната власт в България, в съвременна, демократична 
България. (Реплики на народните представители Атанас Атанасов, 
Екатерина Михайлова.) 

 
ПОЗИЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА

 „ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ” (ОДС)
 
ИВАН СОТИРОВ (ОДС): Уважаеми господин председател, уважа-

еми колеги! Уважаеми господин Найденов, тук няколко пъти водихме 

ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Стенограма
ДВАНАДЕСЕТА СЕСИЯ
ЧЕТИРИСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 27  май 2009 г.
Открито в 9,07 ч.

ПОЗИЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА  
НА „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ” (КБ)

АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Повод за моето изявление от името на 
Парламентарната група на „Коалиция за България” е едно решение на 
Столичния общински съвет от 21 май т.г., което е на път да се пре-
върне в една от най-срамните страници в съвременната ни история. 
Това е решение за преименуване на улица в столицата на името на 
Богдан Филов, на името на човек, който е останал завинаги в исто-
рията като министър-председател, при чието управление България 
е присъединена към Тристранния пакт, като министър-председател, 
който в най-силна степен е останал в историята като изразител 
на антидемократичната и антисемитстка политика, следвана от 
България в периода от 1940 до 1944 г., и най-после – като министър-
председател, при чието управление е подготвено и осъществено 
депортирането на над 11 хиляди евреи от Беломорска Тракия и от 
Македония в концентрационните лагери във фашистка Германия.

Уважаеми дами и господа, това е един акт, който следва една 
тенденция, която трябва да бъде осъдена в българския парламент 
– в тази зала, в която са звучали гласове в подкрепа на фашистка 
Германия и на депортирането на хора, избивани и загинали в концен-
трационните лагери на фашистка Германия. Това е тенденция, която 
имаше своите симптоми на проявление и в отхвърляне на предложе-
нията за признаването на статут на ветерани от войната на учас-
тниците в българската антифашистка съпротива.

Уважаеми дами и господа народни представители, Парламентар-
ната група на „Коалиция за България” настоява Столичният общински 
съвет да преразгледа и да отмени решението си за преименуване на 
улица в столицата на името на Богдан Филов.

Второ, парламентарната ни група предлага и очаква всички пар-
ламентарни групи и политически формации в българския парламент 
не просто да отхвърлят – ние считаме, че трябва да бъде осъдено 
подобно поведение и опити да се реабилитират лица, останали в ис-
торията ни като виновници за поредната национална катастрофа.

И трето, парламентарната ни група настоява ясно и недвусмис-
лено, категорично да се заяви, че всички български политически фор-
мации, представени в българския парламент, отхвърлят и осъждат 



-  АНТИСЕМИТСКИТЕ ПРОЯВИ В БЪЛГАРИЯ - -  АНТИСЕМИТСКИТЕ ПРОЯВИ В БЪЛГАРИЯ -

- 18 - - 19 -

Това само показва, че дебатът за ценностите в българското обще-
ство все още не е завършен и няма нищо чудно в това, че това се 
прави от един съвет, в който има мнозинство една фигура, която 
неотдавна постави въпроса и за необходимостта от един нов, ма-
кар и по-мек, възродителен процес.

 Парламентарната група на „Движението за права и свободи” ще 
се противопостави на всеки опит за превратна политически угодна 
интерпретация на историческите факти и събития, ще се противо-
постави и на опитите да се реабилитира езикът на омразата и да се 
превърне той едва ли не в един нов политически стандарт. 

Уважаеми госпожи и господа, от името на Парламентарната 
група на „Движението за права и свободи” ние също призоваваме ор-
ганът, който е взел това решение, незабавно да го отмени в името 
именно на идеята ни за ценностите, които би трябвало да обеди-
няват българския народ. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)

РЕАКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

„Съюзът на българските писатели” разпространява отворено пис-
мо и настоява Столичният общински съвет да отмени решението си. 
В писмото си писателите посочват, че „с подобно решение в началото на 
XXI век се реабилитира и узаконява една антихуманна идеология, каквато 
е фашизмът. Да обезсмъртяваш името на съратник на Хитлер, на поли-
тик, изразител на човеконенавистническа идеология, на основен виновник 
за национална катастрофа, е варварски акт”.

Остра реакция срещу този акт изразяват: „Американ Джоинт”, 
„Световен еврейски конгрес”, „Европейски еврейски конгрес” и „Аме-
рикански еврейски комитет”.

Раби Андрю Бейкър, директор по международните еврейски въпроси на 
Американския еврейски комитет, изпраща отговор на отвореното писмо-
то на ОЕБ „Шалом” във връзка с решението на Столичния общински съвет 
за наименуване на улица в София и други паметни знаци на името на Богдан 
Филов. „Да се кръсти улица на Богдан Филов е наистина неприемливо и 
еврейската общност справедливо протестира и споделя този протест с 
международните еврейски организации и „Международния комитет за об-
разование и памет на Холокоста” - 20 държави са негови членки, убеден 
съм, че и България трябва да се присъедини към този комитет. България 
активно лобира нейният кандидат Ирина Бокова да стане следващия гене-
рален секретар на ЮНЕСКО. Един от аргументите на България е, че тя не е 
като египетския министър на културата Фарук Хосни (водещия кандидат), 
който прави негативни коментари за Израел. Вие трябва да обясните на 
правителството, както и аз ще обясня на посланик Бокова, че този вид об-
ществено поведение в София, доста ще затрудни кандидатурата й.” 

този дебат за вашата двойна игра. На вашия митинг, на Бузлуджа – 
нещо, за което аз лично съм сезирал главния прокурор (реплики на на-
родния представител Ангел Найденов), Вие седяхте с представители 
на вашата младежка организация с фланелки на Сталин, на Ленин, на 
световни престъпници. Сталин е човекът, по чието време е подпи-
сан пактът „Рибентроп – Молотов”, 1939 г. 

Това, което вие правите днес, е срамно и абсурдно – вие с вашия 
Георги Димитров и всичките ви кумири, които са подкрепяли хитле-
рова Германия. Вие възхвалявате хора, които са подписали пакта „Ри-
бентроп – Молотов” и са били съюзници на фашистка Германия и се 
опитвате от това, че се прави едно предложение не за Богдан Филов, 
като човек, подписал пакта с Германия, а в качеството му на човек, 
който е известен учен – в това му качество. (Реплики в КБ.)

РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Доктор Менгеле също е учен.
ИВАН СОТИРОВ: По тази логика вие трябва да осъдите и Вагнер, 

защото е бил антисемит. Това, което се прави тук, е абсурдно.
Аз лично съм съгласен и с гласа си бих подкрепил всяка декларация, 

но ако има равно третиране на всички хора, виновни за съюза с фа-
шистка Германия и за пакта „Рибентроп – Молотов”. Не може вие да 
почитате Сталин, Георги Димитров и Ленин – хора, които са извър-
шили чудовищни престъпления. Не може да издигате паметници на 
престъпници, като Георги Димитров и Тодор Живков, и същевременно 
тук да се опитвате да правите от мухата слон. Или в този парла-
мент ще има консенсус и равна оценка за историята, или недейте да 
пробутвате евтина демагогия.

ПОЗИЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” (ДПС)

ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважа-
еми госпожи и господа народни представители! Парламентарната 
група на „Движението за права и свободи” е на категорична пози-
ция, че наименованията на населени места, на улици би трябвало 
да бъдат свързани с имена на исторически личности, за които има 
безспорна еднозначна консенсусна оценка не само на политически-
те сили в Народното събрание и извън Народното събрание, а би 
трябвало да има безспорна оценка като памет, която носи всеки 
един български гражданин. Това трябва да бъдат исторически лич-
ности, които са еманация на националния идеал. Ние тук можем да 
спорим за редица исторически събития, можем да постигнем съгла-
сие или не. Но ако не сме постигнали съгласие, актът на наимену-
ване на улица на спорна историческа личност, най-малкото спорна 
историческа личност, върху която тегнат съмнения, включително 
и за престъпления, мисля, че е гавра с паметта на една значителна 
част от българските граждани. Този акт наистина е недопустим. 
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Посолствата на Руската Федерация, Република Германия, Република 
Франция, Република Хърватска изразяват своето несъгласие, възму-
щение и загриженост от този акт с писма до ОЕБ „Шалом”.

РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

Този акт е отразен от:
Агенции - Информационна агенция „Фокус”, БТА, БГНЕС, 
„Медиапул–България»
Телевизии - bTV;
Радиа – БНР – Програма „Хоризонт”, Радио „Фокус”;
Печатни издания - „Дума”, „Стандарт”, „Новинар”, ,,Сега”, „Труд”, 

„24 часа”, „Монитор”, „Земя”, „Телеграф”, „Експрес”, „Политика”, „На-
родно дело”, „Марица”, „Гласове”, „Струма”, „Еврейски вести”;

Интернет издания – DarikNews, „Актуално”, „Всеки ден”, „Днес+”, 
News.bg, Vesti.bg, 19min.bg, „Новините днес”, Bgfactor.org, „КАФЕНЕ”, 
DeltaNews, Frognews.bg.

РЕЗУЛТАТ

В резултат на активната реакция срещу наименуването на ули-
ца на името на Богдан Филов, на заседание на Столичния общински 
съвет на 1 октомври 2009 г. решението е отменено с гласовете 
на ГЕРБ и БСП. Против гласуват общинските съветници от „Ата-
ка”, НДСВ, СДС и ДСБ. 

„Съюзът на живеещите в Израел български евреи”,  който предста-
влява изселилите се 50 хиляди евреи и техните деца и внуци, отказва да 
приеме, че в съвременна и демократична България подобни инициативи 
могат да бъдат популярни и приемливи. По информация на БТА, писмо-
то е изпратено до: Георги Първанов, президент на Република България, 
Сергей Станишев, министър-председател на Република България, Бойко 
Борисов, кмет на град София и Димитър Цанчев, посланик на България в 
Израел.

„България спаси евреите си от унищожение и с това заслужи почитта 
на международната общност и вечната благодарност на еврейския на-
род. В същото време, Израел и до днес оплаква евреите от Беломорска 
Тракия, Македония и Пирот, екстрадирани в лагерите на смъртта през 
периода на управлението на Богдан Филов и заклеймява антиеврейския 
„Закон за защита на държавата“, разработен от него.” 

Партия „ЕВРОРОМА” изразява недоволство от именуването на ули-
ца на името на  Богдан Филов.  

„Богдан Филов е министър-председателят на България, сложил подписа 
си под пакта за сътрудничество с хитлеристка Германия, като по този 
начин не само е работил срещу независимостта и интересите на Бъл-
гария, но и е одобрил изпращането в лагерите на смъртта на нашите 
сънародници евреи и роми. Със съжаление констатираме, че сътрудни-
чеството на партия ГЕРБ с партията на Иван Костов вече дава своите 
тъжни плодове, не само засягащи техния собствен партиен имидж, но и 
накърняващи авторитета на страната ни пред целия свят. Настояваме 
софийските общински съветници от ГЕРБ, ДСБ, СДС, „Атака“ и НДСВ да 
проявят разум и политическа отговорност и отменят това си решение, с 
което обиждат паметта на невинните жертви от всички националности, 
намерили смъртта си във фашистките концлагери  по време на Втората 
световна война.“

РЕАКЦИЯ НА ПОСОЛСТВА В БЪЛГАРИЯ

Посолството на Държавата Израел в София е шокирано от реше-
нието на софийските общински съветници от 21 май 2009 г., с което 
улица в столицата е преименувана на Богдан Филов. 

В писмо от посолството на Държавата Израел, разпратено до ме-
диите, се казва: „Богдан Филов е министър-председателят на България, 
сложил подписа си под пакта за сътрудничество с хитлеристка Герма-
ния, подготвил за гласуване антисемитско законодателство и изпратил 
българска администрация в Новите земи, която депортира тамошното 
еврейско население“. Според посолството на Израел решението на Сто-
личен общински съвет слага неизлечимо петно върху имиджа на българ-
ската столица и нейните управници.
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РЕЗУЛТАТ

На  7 ноември 2009 г. на страница 7  на вестник „Стандарт” е пуб-
ликувано опровержение на публикацията – „Шалом» против паметника 
на Филов.

На 7 ноември вестник „Дума” публикува материал на стр. 2, пред-
ставящ позицията на ОЕБ „Шалом”.

       Вестник „Дума”
       7.11.2009 г., стр.2
       „Шалом” протестира срещу манипулация

Организацията на евреите в България „Шалом” остро протести-
ра вчера срещу манипулативни информации, че е питана за кръща-
ването на улица в София на името на Богдан Филов.

Българската еврейска общност не е обсъждала, не подкрепя и 
няма да участва в реализацията на какъвто и да е проект за обез-
смъртяването на Богдан Филов. Той е човекът, отговорен за стра-
данията и униженията на 50 хиляди български евреи и виновник за 
смъртта на 11 343 евреи от Беломорска Тракия, Македония и Пирот 
по време на Холокоста, заявяват от „Шалом” в декларация, разпрос-
транена вчера.

 

П Р О Я В А

ОПИТ ЗА ПРОВОКАЦИЯ

6 НОЕМВРИ 2009 г.

На 6 ноември 2009 г. вестник „Стандарт” публикува материал, 
в който Асен Сираков, представител на новосформираното Сдруже-
ние „РОД”  представя първия проект на организацията - поставянето 
на паметник на Богдан Филов. „Разяснихме нашата идея на еврей-
ската общност, която преди месеци остро възрази за именуване на 
улица на Богдан Филов. Тя не само се съгласи напълно с проекта ни, 
но дори изяви желание да участва в него. Бронзовият бюст ще бъде 
оцветен наполовина в бяло, наполовина - в черно, като символ на про-
тиворечивата личност на Богдан Филов”,  заявява Асен Сираков.

РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ”

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Организация на евреите в България „Шалом”, като предста-
вител на еврейската общност в България, изразява остро своето 
възмущение и несъгласие с лъжата, публикувана във вестник „Стан-
дарт” на 6 ноември 2009 г., стр. 8.

Българската еврейска общност не е обсъждала, не подкрепя 
и няма да участва в реализацията на какъвто и да е проект за 
обезсмъртяването на Богдан Филов – човекът, отговорен за стра-
данията и униженията на 50 хиляди български евреи и виновник за 
смъртта на 11 343 евреи от Беломорска Тракия, Македония и Пирот 
по време на Холокоста.

Приемаме публикацията като недостойна провокация и опит за 
подмяна на исторически факти и събития.
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П Р О Я В А

КОКТЕЙЛИ „МОЛОТОВ” ПО БУРГАСКАТА СИНАГОГА

13 ЮЛИ 2009 г.

На 13 юли 2009 г. в Бургас след полунощ с коктейли „Молотов” 
са подпалени  входните врати на Еврейския дом и синагогата – 
една от най-красивите сгради в града, в която от 60 години се по-
мещава Градската художествена галерия „Петко Задгорски”. Сгра-
дата е построена през 1909 г от италианския архитект Тоскани 
и е паметник на културата. Вандалите не са успели да проникнат 
във вътрешността на сградата и уникалният културен фонд е за-
пазен. Обгорели са само металните врати на картинната галерия. 
Благодарение на охранителната система и бързите действия на 
огнеборците, възникналият пожар е бил своевременно потушен. 

РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ”  

И ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗРАЕЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ

Организация на евреите в България „Шалом” и Централният израел-
тянски духовен съвет издават протестна декларация и я изпращат до: 

П Р О Я В А

РАЗБИТА ПАМЕТНА ПЛОЧА В БЛАГОЕВГРАД

24 ЮНИ 2009 г.

На 24 юни 2009 г. в град Благоевград, часове преди откриването й, 
е разрушена мемориалната плоча, поставена от ОЕБ „Шалом” в памет 
на жертвите на Холокоста на мястото, където евреите от Беломорска 
Тракия са нощували преди да бъдат натъпкани във вагоните на тесноли-
нейната ж.п. линия Демир-Хисар – Симитли и извозени до Лом, където са 
предадени на хитлеристките  части и поемат пътя си към „Аушвиц”, за 
да се превърнат от личности в номера в един от лагерите на смъртта.

 
РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ  

В БЪЛГАРИЯ  „ШАЛОМ”

Регионална организация на евреите „Шалом” - Благоевград подава сиг-
нал в полицията на Благоевград и изпраща протест до кмета – Констан-
тин Паскалев. 

РЕЗУЛТАТ

Паметната плоча е поправена от кметството и се охранява от 
полицията.
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РЕАКЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Изявление на кмета на община Бургас Димитър Николов във връзка 
с вандалския акт срещу Градската художествена галерия „Петко Задгор-
ски”: „Никога не съм предполагал, че един от символите на културния и 
духовен живот в нашия град и паметник на архитектурата може да стане 
обект на престъпно посегателство. Посягайки на тази сграда, посягат 
и на културата в Бургас... Дълбоко възмутен съм, че въпреки многократ-
ните ни призиви вандалските актове и неоправдана агресия в Бургас про-
дължават. Само обединените ни усилия и будна гражданска съвест могат 
да спрат безсмислените хулигански прояви.”

РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

Този акт е отразен от:
Агенции - Информационна агенция „Фокус”, БТА, БГНЕС; 
Радиа – „Дарик” радио, Радио „Фокус”;
Печатни издания - „Труд”- Бургас, „24 часа”- Бургас „Дума”, „Стандарт”, 

„Новинар”, „Земя”, „Експрес”, „Народно дело”, „Струма”, „Компас”,,  „Черно-
морски фар”,  „Еврейски вести”;

Интернет издания – DarikNwes, „Актуално”, „Всеки ден”, „Днес+”, News.
bg,  „КАФЕНЕ”, „БИГ БГ”. 

РЕЗУЛТАТ

Фасадата на галерията е реставрирана с дарителски средства, а 
за състоянието на сградата и пространството  около нея се грижи 
община Бургас.

 

световните и европейски еврейски организации, до посолствата в София 
на всички държави-членки на Европейския съюз, на САЩ, Русия, Израел и 
други европейски държави и български и международни медии. Декларация-
та не е изпращана до представителите на парламента и правителство-
то, защото посегателството е извършено непосредствено след парла-
ментарните избори и новото правителство и парламент не са започнали 
работа. Изпратен е сигнал до полицията и Държавната агенция  „Нацио-
нална сигурност” (ДАНС).

ДЕКЛАРАЦИЯ

Организация на евреите в България „Шалом” и Централният из-
раелтянски духовен съвет изразяват безпокойство от засилването 
на антисемитските актове на вандализъм към сгради и паметни 
знаци, свързани с историята и живота на евреите в България.

В края на месец юни 2009 г. в Благоевград беше счупена памет-
ната плоча на мястото, където 993 евреи от Беломорска Тракия 
поеха последния си път към газовите камери в Освиенцим, на 13 
юли беше направен опит да се подпали сградата на Еврейския дом 
в гр. Бургас и съседната синагога, която тази година навършва 100 
години.

Убедени сме, че вандалите и подпалвачите не са лицето на бъл-
гарския народ, но петнят доброто му име пред света. За съжаление 
българското общество остава равнодушно към проявите на омраза 
и  актовете на антисемитизъм и ксенофобия. Такова равнодушие 
беше проявено и при наименоването на една софийска улица на име-
то на Богдан Филов, отговорен за страданията и униженията на 
50 хиляди български евреи и виновник за смъртта на 11 343 евреи 
от Беломорска Тракия, Македония и Пирот. Това равнодушие ни тре-
вожи, то тревожи и всички приятели на България в света, които 
познават българския народ като хуманен и толерантен.

Максим Бенвенисти:
Председател на ОЕБ „Шалом”

Роберт Джераси:
Председател на ЦИДС 
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П Р О Я В А

МЕЖДУНАРОДНА НЕОНАЦИСТКА СРЕЩА 
В АСЕНОВГРАД

12 СЕПТЕМВРИ 2009 г.

На 12 септември 2009 г. в сградата на библиотеката в центъра на 
Асеновград се провежда международна неонацистка сбирка, прикрита 
като рок концерт на млади таланти. Информация за сбирката е получена 
от интернет сайта на организаторите, които непосредствено след пър-
вите реакции на властите са изтрили всичко от сайта, включително и 
снимковия материал. На организирания концерт участниците отправяли 
расистки призиви за саморазправа с всички раси освен бялата. Снимки в 
швейцарски неонацистки сайт  доказват, че сбирката се е състояла в 
залата в Асеновград. На фотографиите се виждат гологлави младежи с 
пречупени кръстове, които отдават хитлеристки поздрав, а на сцената 
мъж, облечен с костюм на Ку-Клукс-Клан чете проповед. Според информа-
цията - на срещата са присъствали младежи, сред които и чужденци – от 
Канада и Швейцария, младежи на възраст между 18 и 30 години, които 
на украсената с пречупен нацистки кръст сцена са пеели: „Жидов гроб”, 
„Убий евреина” и „Генерал Христо Луков”, песни проповядващи открит фа-
шизъм и антисемитизъм.

Според сайта на организаторите, канадският музикант Рене е призо-
вал всички, независимо от коя организация, град и държава са, да се борят 
против враговете като едно цяло и да следват заветните 14 думи на 
неонациста Дейвид Лейн. „Ние трябва да осигурим съществуването на 
нашите хора и бъдещето на белите деца”. За тази пропаганда авторът 
й - Лейн е осъден на 190 години затвор в САЩ, където умира през 2007 
г. Сбирката  в Асеновград не е била само концерт. След изпълненията 
канадецът Рене дълго говорил за „нашата борба”, пише в сайта на орга-
низаторите. Присъстващите са призовани да събират средства в помощ 
на „другар на всички националисти” от Бургас, който бил застрашен от 
затвор.

В сайта си организаторите благодарят на всички, дошли от България,  
Швейцария и Канада, и обещават да продължат с такива събития.
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РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ  „ШАЛОМ”

Във връзка със зачестилите прояви на антисемитизъм - разрушената 
паметна плоча в Благоевград, палежите в Бургас и събитията в Асенов-
град, ОЕБ „Шалом” разпространява обръщение до българските власти, 
световните еврейски организации („Американ Джоинт” -JDC, „Американ-
ски еврейски комитет” - AJC, „Световен еврейски конгрес” - WJC, „Евро-
пейски еврейски конгрес” - EJC и др.), до посолствата в София на всички 
държави-членки на Европейския съюз, на САЩ, Русия, Израел и на други 
европейски държави и медиите.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ”

ОБРЪЩЕНИЕ
Организация на евреите в България „Шалом” е обезпокоена от ес-

калацията на ксенофобски и анисемитски прояви през тази година.

Ние протестирахме срещу безразличието и липсата на адек-
ватна и своевременна реакция от страна на властите, когато на 
24 юни в Благоевград бе разрушена паметната плоча на мястото, 
откъдето беломорските евреи поеха последния си път към газовите 
камери в Освиенцим. 

Нямаше политическа реакция и когато на 13 юли т.г. с коктейли 
„Молотов” бяха подпалени входните врати на „Еврейския дом” и Синаго-
гата  в Бургас. 

Сега сме свидетели на неонацистка сбирка в Асеновград, където 
гологлави младежи пеят „Убий евреина”, „Жидов гроб” и „Ген. Христо Лу-
ков”, поздравяват се с вдигнати ръце „Хайл Хитлер” и развяват флагове 
с пречупени кръстове. Странно е, че за това научаваме от електронно 
издание извън пределите на България. Невъзможно е едно толкова шумно 
събитие да се случва в един български град и никой да не го е забелязал?!

Обнадеждава ни решението на Столичен общински съвет за отмяна 
именуването на ул. „Богдан Филов” в София.  Емоциите са лош съветник, 
когато трябва да се вземат разумни решения.

Очакваме бързо и законосъобразно разследване на посочените про-
яви на ксенофобия и антисемитизъм и се надяваме властите в Бъл-
гария да направят политическа оценка на тези събития. Готови сме 
да съдействаме за изработването на трайно, разумно и съобразено с 
Конституцията и законите решение, което да не позволява проявите на 
ксенофобия, расизъм и антисемитизъм.

Ние не можем да забравим събитията, започнали така и преди 76 
години, както и последиците от тях –  20 милиона загинали по време на 
Втората световна война, от които 6 милиона евреи. 

Тогава българският народ доказа, че може да бъде толерантен. Нека 
го докажем и днес!

Не - на безразличието към ескалацията на омраза!
Да - на толерантността към човека до теб, без значение какви са 

неговите етнос, религия и раса!
Демократични ценности, постигнати с толкова усилия, трябва 

да се защитават и отстояват ежедневно с безкомпромисна реши-
телност!

МАКСИМ БЕНВЕНИСТИ
Председател на Организация на евреите в България „Шалом”

Поискана е среща със заместник министър-председателя Цветан 
Цветанов, който е министър на вътрешните работи на България и 
председател на Националния съвет за сътрудничество по етниче-
ски и демографски въпроси (НССЕДВ) към Министерски съвет.

 



-  АНТИСЕМИТСКИТЕ ПРОЯВИ В БЪЛГАРИЯ - -  АНТИСЕМИТСКИТЕ ПРОЯВИ В БЪЛГАРИЯ -

- 32 - - 33 -

ПРОТЕСТ СРЕЩУ НЕОНАЦИЗМА

„Печален е фактът, че територията на една българска община 
се превръща в трибуна на подобни изстъпления, прикрити под було-
то на загриженост за младото поколение.

И всичко това в момент, когато обикновеният български народ е 
на колене и изнемогва в окаяното си битие. Вместо да се загрижат 
за бъдещето на нашите деца, общинарите от красивия Асеновград 
са позволили това населено място да се превърне в сборище на идеи, 
които са способни единствено да тровят човешкото съзнание.

Ние, членовете на Комунистически клуб „Че Гевара” и Общински-
ят комитет на Комунистическа партия на България, напомняме, че 
според българската Конституция и Наказателния кодекс на Репу-
блика България пропагандирането на нацистки идеи е подсъдно 
деяние, а извършителите подлежат на наказателно преследване. 

Ние призоваваме държавните органи да спрат толерирането 
на проповедниците на античовешки идеи. 

Искаме нашият протест да бъде възприет и като сезиране на 
прокуратурата на Република България.

Не искаме утре да жънем бури! ”

РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

Този акт е отразен от:
Агенции -  Агенция „Фокус”, БТА, БГНЕС 
Печатни издания - „Труд”, „24 часа”, „Дума”, „Стандарт”, „Новинар”, 

,,Сега”, „Монитор”, „Земя”, „Телеграф”, „Експрес”, „Компас”, „Народно дело”, 
„Марица”, „Вяра”,  „Позвънете”, „Еврейски вести”;

Интернет издания - News.bg, Vesti.bg, 19min.bg. 

РЕЗУЛТАТ

Няма публична информация за резултатите от проверката на Дър-
жавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и Окръжна прокурату-
ра Пловдив.

РЕАКЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Окръжната прокуратура в Пловдив се е самосезирала и е разпо-
редила на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) да 
извърши проверка.        

Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев научава за тайната 
сбирка от проверката на спецслужбите. Топполицаите установяват, че 
помещението е отдавано без договор за наем и сметките за ток не са 
плащани от 4 години.

Получено е писмо-отговор от вицепремиера, министър на вътреш-
ните работи и председател на Националния съвет за сътрудничество 
по етнически и демографски въпроси (НССЕДВ) към Министерски съ-
вет, в което той информира за резултатите от полицейските раз-
следвания по проявите на антисемитизъм в България.

През месец ноември 2009 г. е осъществена среща с комисаря на Съ-
вета на Европа по правата на човека – Томас Хамамбергер – по време 
на посещението му в България, на която е запознат с позицията на ОЕБ 
„Шалом” и очакването на организацията за реакция от страна на българ-
ските политици по проявите на антисемитизъм в България. Хамамбергер 
подкрепя позицията на организацията и с изпратено през ноември 2009 г. 
писмо до ОЕБ „Шалом”.

През месец февруари 2010 г. е проведена среща с представители на 
Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа (ОССЕ) - Де-
партамента за борба с дискриминацията и нетолерантността, на 
която те са запознати с проблема за антисемитските прояви в Бъл-
гария.

РЕАКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Изразена е публична подкрепа от неправителствени организации – 
„Съюза на писателите” в България, Българския антифашистки съюз, 
политическа партия „Ред, законност и справедливост”, посолствата 
на САЩ, Израел, Русия, Гърция, Хърватска, Франция. Осъществени са  
и срещи с представители на посолствата в Централния офис на ОЕБ 
„Шалом” в Еврейския културен дом. 

В интернет е обявен „Протест срещу неонацизма” от членовете на 
клуб „Че Гевара” и Общинския комитет на БКП.
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 Снимки - Plovdiv24.bg

П Р О Я В А

СВАСТИКИ И ПРИЗИВИ ЗА СМЪРТ ПО СГРАДАТА  
НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ПЛОВДИВ

30 СЕПТЕМВРИ 2009 г.

На 30 септември през нощта вандали надраскват сградата на фили-
ала на Техническия университет в Пловдив със свастики и призиви за 
смърт за премиера с надпис „Бойко, умри! ” 

РЕАКЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Ръководството на Техническия университет и директорът на филиала 
му доц. Костадин Илиев алармират компетентните органи и почиства-
щата фирма „Чистота” в Пловдив.

Районната прокуратура в Пловдив образува досъдебно производство за 
хулиганство, авторите се издирват.

Кметът на Пловдив Славчо Атанасов поема ангажимент до седмица да 
се изчисти фасадата на университета.

РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

Печатни издания  - „Труд”, „24 часа”, „Твоят ден”,  „Марица”
Интернет издания -  Bgfactor.org, News.bg, Strana.bg, News.ibox.bg и др. 

РЕЗУЛТАТ

Свастиките, символите и надписите са почистени.
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РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ  „ШАЛОМ”

За вандалския акт в 134-то СОУ „Димчо Дебелянов” е уведомена полиция-
та, ОЕБ „Шалом” издава протестна декларация до: Президента на Република 
България, Министър-председателя, Парламента,  до световните еврейски 
организации („Американ Джоинт” - JDC, „Американски еврейски комитет” - 
AJC, „Световен еврейски конгрес” - WJC, „Европейски еврейски конгрес” - EJC 
и др.), посолствата на всички държави-членки на Европейския съюз, на САЩ, 
Русия, Израел и на други европейски държави, медиите, неправителствени 
организации и социални мрежи.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ”

ДЕКЛАРАЦИЯ
На 21.03.2010 г. – Международния ден за премахване на расовата 

дискриминация вандали поругаха сградата на 134 у-ще „Димчо Дебеля-
нов” в София. В това училище се обучават на майчиния си език – иврит, 
децата с еврейски произход от столицата.

Вандалският акт се извършва в момент, в който България е в теж-
ко икономическо положение и обществото е особено уязвимо към по-
добни прояви. Вандализмът спрямо сградата на училището не засяга 
само еврейската общност в България. Този акт засяга и стотици деца 
и техните родители, които нямат еврейски произход, но учат в учили-
щето. Засегнати са и българските граждани, които в този момент не 
биха искали подобни деяния да разрушават крехката социална и иконо-
мическа стабилност в страната. Това влияе върху облика на България 
пред външния свят и вреди на доброто име на толерантния българския 
народ и общество пред световната еврейска общност, която е чувст-
вителна към проявите на ксенофобия и антисемитизъм. Вандалският 
акт се извършва седмица преди еврейския празник Песах и християн-
ския Великден. В дните, когато всички хора, без разлика на етническа и 
религиозна принадлежност, трябва да отворим сърцата си за доброто, 
вандалите сеят омраза – омраза, която граничи с тероризъм.

Организацията на евреите в България „Шалом” вярва, че полицията 
и останалите правоохранителни органи ще свършат професионално 

П Р О Я В А

СВАСТИКИ ПО СТЕНИТЕ 
НА ЕВРЕЙСКОТО УЧИЛИЩЕ

21 МАРТ 2010 г. 
 

На 21.03.2010 г. – Международния ден за премахване на расовата дис-
криминация, седмица преди еврейския празник Песах и християнския Ве-
ликден, вандали поругават сградата на 134-то Средно образователно 
училище „Димчо Дебелянов” в София с изучаване на иврит и английски 
език. Сградата е надраскана със свастики и лозунги, изразяващи агре-
сивни нападки срещу политиката на Държавата Израел. Ръководството 
на училището категорично изразява становище, че това е психологиче-
ска агресия не само към Държавата Израел, но и към децата с еврейски 
произход, защото драскането на свастики по стените на училище не е 
прецедент. Недопустимо е училището - като институция, да става арена 
на политически и етнически конфликти.
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Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom” believes that the police and 
other bodies will do their job professionally and actively. But we, once again, 
appeal to Bulgarian politicians to express definite political position about the 
acts of anti-Semitism and xenophobia, which became more frequent. We have 
to realize that hate, especially with vandalism, is directed to all Bulgarian people 
and society and is dangerous factor for destabilization of the situation in the 
state.

We appeal to the citizens and the citizen society to react definitely against 
such acts and not forget, that who sows hate today, reaps storms tomorrow.

и енергично своята работа. Но ние за пореден път призоваваме бъл-
гарските политици да изразят категорична политическа позиция по 
зачестилите прояви на антисемитизъм и ксенофобия. Трябва да осъз-
наем, че омразата, особено когато е свързана с вандализъм, е насочена 
срещу целия български народ и общество и е опасен фактор за деста-
билизация на обстановката в страната.

Призоваваме гражданите и структурите на гражданското обще-
ство да реагират категорично против всяка подобна проява и да не 
забравят, че „който сее омраза днес, жъне бури утре”.

 
РЕАКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИ  ОРГАНИЗАЦИИ

The European Jewish Congress firmly condemns the acts 
of antisemitic vandalism that have defaced the walls of the 
“Dimcho Debelianov” Jewish School in the city of Sofia

The European Jewish Congress, in solidarity with SHALOM, the Organization 
of Jews in Bulgaria, firmly condemns the acts of antisemitic vandalism that 
have defaced the walls of the “Dimcho Debelianov” Jewish School in the city 
of Sofia.

Antisemitism has no place in democracies such as Bulgaria that, like other 
member countries of the European Union, has strong legislation against racism, 
xenophobia, antisemitism and related intolerances.

In times of political and economic uncertainty, governments and law-
enforcement agencies must do their utmost to prevent and fight against the 
spread of hatred and racism.

Declaration of the Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”
On 21.03.2010, the International Day for Elimination of Race Discrimination, 

vandals violated the building of 134 school “Dimcho Debelianov” in Sofia. In this 
school the children with Jewish origin in the capital study their mother tongue 
– Hebrew. The vandal act is made in a moment, in which Bulgaria is in hard 
economical situation and the society is specially vulnerable to such deeds. The 
vandalism to the building of the Jewish school does not affect only the Jewish 
community in Bulgaria. This act affects hundreds of children and their parents, 
who are not with Jewish origin, but study in this school. Bulgarian citizens, who 
do not want such deeds to destroy the fragile social and economic stability 
in the state, are also affected. This has influence on the image of Bulgaria in 
front of outside world and damages the good name of the tolerant Bulgarian 
people and society in front of world Jewish community, which is sensitive to the 
acts of xenophobia and anti-Semitism. This vandal act is made a week before 
Jewish holiday Pesach and the Christian Easter. In the days, when all people, 
without difference in ethnos or religion, have to open their hearts for the good, 
the vandals sow hate. Hate, which verges on terrorism.
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РЕАКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 

Българският антифашистки съюз (БАС) изразява тревогата и 
възмущението си от разрастването на злонамерени и недостойни 
прояви, насаждащи ксенофобия, антисемитизъм и омраза в специал-
на декларация:

БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ:

Да на човеколюбието и толерантността 
в Република България!

ДО
КМЕТА НА СОФИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ”
ДИРЕКТОР НА 134 УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”
ГРАДСКИЯ ПРОКУРОР – СОФИЯ
ДИРЕКТОРА НА СДВР – СОФИЯ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БТА
ГЛАВНИТЕ РЕДАКТОРИ НА :
В. „ДУМА”
В. „ЗЕМЯ”
В. „ЖАРАВА” 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Централния, Градския и Областния съвет

на Българския антифашистки съюз

Българският антифашистки съюз изразява своята тревога и за-
гриженост от разрастването на злонамерени и недостойни прояви, 
насаждащи ксенофобия, антисемитизъм и омраза. 

Хитлеристките символи, изрисувани върху сградата на 134 учи-
лище „Димчо Дебелянов” в София, накърняват не само достойнство-
то и чувствителността на българската еврейската общност, но 
и уронват авторитета на България пред Европейския съюз и толе-
рантността на българския народ към всички етнически общности. 
Този вандалски акт по същество е тероризъм. Демонстрирането 
на омраза, нетърпимост, обругаване, не водят до нищо добро.Об-
ществото днес е силно чувствително към такива действия и се 
нуждае от консолидация. 

Обръщаме се към държавната администрация, столичната общи-
на, градската прокуратура да проявят повече нетърпимост и вземат 
мерки, за недопускане подобни действия с цялата строгост на закона. 
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Нима не се вижда, че в цяла София, няма сгради, улици, огради, 
павилиони, врати, върху които злонамерени хора, необезпокоявани 
от никого, изобразяват свастики, напомнящи за една злокобна иде-
ология, която е отнела живота на 60 милиона души във Втората 
световна война.

Не на политическия вандализъм и омраза! 

Да на човеколюбието и толерантността в Република България! 

ЦС НА БАС
ГС НА БАС
Обл.С НА БАС 

24.ІІІ.2010г.
София

„Българският хелзингски комитет” също подкрепя позицията на ОЕБ 
„Шалом” с декларация.

РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

Този акт е отразен от:
Агенции - Информационна агенция „Фокус”, Агенция „Крос”, БТА, БГНЕС,
Телевизии – БНТ, bTV и bTV интернет новини;
Радиа - БНР – Програма „Хоризонт”, Радио „Фокус”, „Дарик” радио;
Печатни издания - „24 часа”, „Дума”, „Новинар, „Еврейски вести”;

РЕЗУЛТАТ

Учениците от 134 СОУ „Димчо Дебелянов” сами са почистили свас-
тиките и надписите.

Проведена е среща с кмета на София - Йорданка Фандъкова, която 
се ангажира охранителната система на училището да се свърже със 
столичната система за наблюдение и охрана. 

През месец април 2010 г. въпросът за засилващите се антисемит-
ски прояви в България е включен в дневния ред на заседанието на На-
ционалния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въ-
проси към Министерския съвет.

П Р О Я В А

СКАНДАЛНО ПРАЗНЕНСТВО ПО СЛУЧАЙ РОЖДЕНИЯ 
ДЕН НА ХИТЛЕР В СТАРА ЗАГОРА

20 АПРИЛ 2010 г.

На 20 април в Стара Загора бившият заместник-кмет и бивш лидер на 
„Атака”,  настоящ лидер на партия „Нова сила” – Тихомир Томов и общин-
ският съветник Спас Пашов – негов съпартиец, празнуват рождения ден 
на Хитлер. На видеоматериал в интернет сайт се виждат група мъже, 
сред които и двамата политици, застанали пред портрета на фюрера, 
разрязват торта с изрисувана свастика. Според Томов в празненството 
няма нищо нередно. Около името на Тихомир Томов започва да се шуми 
през май 2008 г., когато той е видян с нацистка значка на Вермахта в 
Деня на българската армия - 6 май. Заради това преди 2 години Томов е 
изключен от Партия „Атака” и принуден да напусне заместник-кметския 
пост. Името му е замесено и в скандал – хулиганска проява срещу проку-
рор от Районната прокуратура на града. Същевременно в знак на соли-
дарност петима членове на Общинския съвет на Стара Загора, излъчени 
от „Атака”  се отцепват от партията. Сред напусналите е и Спас Пашов, 
който участва в празненството.

 

РЕАКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Във връзка със скандалното честване на рождения ден на Хитлер в 
Стара Загора, Клубът на етническите общности в града излиза с де-
кларация, адресирана до Председателя на Общинския съвет на Стара 
Загора и до Кмета на общината, изпратена и до различни медии, в която 
изразява възмущението си от тази неофашистка проява на територията 
на града.
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Партия „ЕВРОРОМА” разпространява декларация.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Във връзка с излъчен материал на 03.0 6.2010 г. в късната еми-
сия новини на „Нова телевизия” - скандален видео репортаж, от кой-
то става ясно, че общинският съветник Спас Пашов и бившият 
заместник-кмет Тихомир Томов (членове на партия „Нова сила”) се 
веселят на маса, на която има торта със свастика и портрет на 

Хитлер, от ръководството на „ЕВРОРОМА” заявяваме, че това е 
недопустимо и е в пълно противоречие на утвърдената от Све-
товната демократична общност позиция срещу фашизма и не-
говите символи.

Настояваме компетентните органи да вземат под внимание 
въпросните лица и да бъдат предприети най-строги законови 
мерки.

гр.София, 04.06.2010г.

РЕАКЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

На редовното заседание на Общинския съвет в Стара Загора, прове-
дено на 24 юни 2010 г., внесената от Клуба на етносите декларация е 
поставена на обсъждане. Общинският съвет на Стара Загора осъжда 
неонацистките прояви и също излиза със своя декларация.
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Решението е публикувано в сайта на Общински съвет Стара Загора

РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

„Нова” телевизия,  Vbox7.com,  bnews.bg, news.bg, skandalno.net и др.

РЕЗУЛТАТ

Участниците в празненството са отстранени от ръководството 
на Комисиите на Общинския съвет в Стара Загора.

П Р О Я В А

ПОРУГАВАНЕ НА ПАМЕТНИКА-КОСТНИЦА  
НА СЪВЕТСКИТЕ ВОИНИ В КВАРТАЛ „ЛОЗЕНЕЦ” В СОФИЯ

МАЙ 2010 г.

През месец май, в дните, когато светът отбелязва 65-годиш-
нината от края на Втората световна война и края на Холокоста, 
пореден вандалски акт поругава Паметника-костница на съвет-
ските воини в кв. „Лозенец” в столицата. 
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РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ „ШАЛОМ”

ОЕБ „Шалом” разпространява декларация по повод обругаването на па-
метника, в която се изразява очакване за бързи и адекватни законосъо-
бразни действия на правоохранителните органи за откриване и наказване 
на извършителите.

Безразличието на институциите, политиците и гражданското обще-
ство към засилващите се ксенофобски и антисемитски прояви буди трево-
га и напомня за събитията, започнали с такова безразличие преди 77 години. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ” 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
В дните, когато светът отбелязва 65–годишнината от края на 

Втората световна война и 65-годишнината от края на Холокоста, 
отново сме свидетели на фашистки и антисемитски прояви – беше 
поруган Паметникът-костницата на съветските воини в кв. „Ло-
зенец” в гр. София. За съжаление това е поредният вандалски акт, 
който е доказателство за засилващите се ксенофобски и антисе-
митски прояви в България от 2009 година до днес. Случващото се 
и безразличието на институциите, политиците и гражданското 
общество ни тревожат и напомнят за събитията, започнали така 
преди 77 години и жестоките им последици – повече от 60 милиона 
загинали, от които 6 милиона евреи. 

Убедени сме, че в България като демократична страна, полити-
ческите сили и обществото ясно и категорично трябва да осъдят 
проявите на фашизъм, ксенофобия и антисемитизъм и за пореден 
път ги призоваваме да го направят, защото омразата е опасен фак-
тор за стабилността и мира в обществото ни.

Очакваме от полицията и правоохранителните органи енергич-
ни, бързи и законосъобразни действия за откриване и наказване на 
извършителите и превантивни мерки срещу такива прояви.  

Българският народ е доказал, че е толерантен, нека го докажем 
и сега!

Демократични ценности, постигнати с толкова усилия, тряб-
ва да се защитават и отстояват ежедневно, с безкомпромисна 
решителност!

РЕАКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

БСП София осъдъжда поругаването на Паметника-костница на съ-
ветските воини в София. 

Градският съвет на БСП София излиза с декларация срещу поруга-
ването на Паметника-костница на съветските воини в кв. „Лозенец„ 
в столицата. „Като политическа група на БСП в Столичния общински 
съвет категорично осъждаме проявите на фашизъм, ксенофобия и анти-
семитизъм. Притеснени сме от безразличието на институциите, имащи 
отношение към случая. Очакваме полицията и правоохранителните орга-
ни да предприемат бързи действия за откриване и наказване на извърши-
телите”, се казва в декларацията.

Ръководството на партия „ЕВРОРОМА” остро възразява срещу по-
ругаването на Паметника - костница на съветските воини в кв. „Ло-
зенец” в София. 

„Не за първи път европейският облик на столицата на България е за-
грозяван от знаците на омразата и фашизма, а това изпраща много лош 
знак за зрелостта и цивилизоваността изобщо на нашето общество към 
света.

Никой няма право да поругава паметта на воините, дали живота си за 
свободата ни и оставили завинаги костите си в чужда земя.

Никой няма право да рисува свастики и изписва призиви за смърт по 
площади, срещу училища и детски градини, там където децата ни би 
трябвало да се учат да уважават различните от тях и да живеят заедно.” 

 РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

Този акт е отразен от:
Агенции - Информационна агенция „Фокус”, Агенция „Крос”, БТА.
Телевизии – БНТ, bTV и bTV интернет новини ;
Радиа - БНР – Програма „Хоризонт”, Радио „Фокус”, „Дарик” радио;
Печатни издания - „24 часа”, „Дума”, „Новинар, „Еврейски вести”;
Интернет издания – Actualno.com

РЕЗУЛТАТ

До момента няма резултат и реакция от институциите, паметни-
кът не е почистен и не са открити и наказани виновниците.
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П Р О Я В А

ИЗЛОЖБА НА ЕЗЕРОТО АРИАНА ПОДКЛАЖДА  
МЕЖДУЕТНИЧЕСКА ОМРАЗА

МЕСЕЦ ЮНИ 2010 г.

В продължение на няколко дни на входа на Борисовата градина, 
до езерото Ариана за втора поредна година се представя излож-
ба от около 40 снимки, отразяващи различни етапи от историята 
на взаимоотношенията между Израел и Палестина, представяща с 
необективни и антисемитски коментари събитията. Изложбата 
подклажда междуетническа омраза. 

РЕАКЦИЯ НА  
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ШАЛОМ”,  

РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ЕВРЕИТЕ „ШАЛОМ” - СОФИЯ  

И ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗРАЕЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ 

Организация на евреите в България „Шалом”, Регионална организация 
на евреите „Шалом” – София и Централният израелтянски духовен съвет 
изпращат писмо-декларация до Кмета на София, до Председателя на На-
ционалния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, 
до Посланика на Израел, в което изразяват възмущението си от органи-
зираната за втори път в рамките на последните две години изложба до 
езерото Ариана, с която се нарушава декларацията от 2004 г. на Органи-
зацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), според която е 
недопустимо конфликтът в Близкия Изток да се използва за подклаждане 
на междуетническа омраза.
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П Р О Я В А

ВАНДАЛСКИ АНТИСЕМИТСКИ ПРОЯВИ ...  
ВСЕ ПО-ЧЕСТО  

БУЛ. „ПРАГА” В СОФИЯ
13 ЮНИ 2010 г.

На 13 юни 2010 г. на столичния булевард „Прага” полицията е заловила 
шестима младежи, сред които и непълнолетни, надраскали със спрей 
4-метров графит и два пречупени кръста около него по стената на 
жилищна сграда, както и свастики по витрината на намиращата се 
наблизо книжарница „Книгомания” и по две коли. Около 4 часа сутринта, 
след сигнал на граждани за хулиганската проява, полицията реагира не-
забавно и арестува извършителите на местопрестъплението. Трима от 
групата се опитват да избягат. В една от раниците им полицаите от-
криват 12 флакона спрей с различни цветове. Задържаните са криминално 
проявени, регистрирани за престъпления с наркотици. 

 

РЕАКЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

От Прокуратурата информират, че на младежите ще бъде повдиг-
нато обвинение за дребно хулиганство.

Комисията за защита от дискриминация обявява, че някои форми на 
дискриминация, като ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, ще бъдат 
инкриминирани до есента. Според европейската директива страните-
членки на Европейския съюз са имали двугодишен срок да изпълнят това 
изискване и този срок изтича през октомври. Наказанието за подобен род 
прояви ще зависи от националните законодателства, но препоръката на 
Съвета на Европа е „организациите, които проповядват възгледи, основа-
ни на ксенофобия и расизъм, да губят бюджетната си субсидия.” Според 
разпространената в медиите информация в Министерство на правосъди-
ето се работи върху поправките в нашето законодателство, за да бъдат 
внесени и гласувани в Народното събрание.

Младежкото движение в БСП изпраща до медиите декларация, в коя-
то изразява възмущение от този акт, както и от бруталния хулигански 
акт на неонацисти в София на 6 юни 2010. Тогава младежи с качулки и 
маски пребиват други млади хора, привърженици на леви движения, пъту-
ващи в трамвай N20 към мястото за техния протест - общежитето в 
Бусманци, за да протестират срещу ограничаване на правата на нелегал-
ните емигранти. При нанесения побой няколко души от демонстрантите 
се озовават в  Института за спешна помощ „Пирогов”. 

Младежите от БСП реагират срещу позицията на МВР, защото е оп-
ределило инцидента като вътрешна междуособица между анархистични 
движения. Според тях насилието на въоръжени с железа и боксове щурмо-
ваци над беззащитни младежи, подкрепящи правата на хора от различни 
националности и етноси, не е междуособица, а знак, че в обществото 
ни има нещо много болно. Те обвиняват МВР, че въпреки желанието си да 
наложи тотално следене в интернет пространството, за да предотвра-
тява и разкрива престъпления, то не си е свършило работата, защото 
извършителите на това престъпление не са се подготвяли тайно, а съв-
сем явно са афиширали намеренията си, разпространявайки в мрежата 
снимките и имената на жертвите и заплахи за живота им.
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П Р О Я В А

ПОРУГАВАНЕ НА ЕВРЕЙСКИТЕ ГРОБИЩА  
В ШУМЕН

АВГУСТ 2010 г.

През август 2010 г. еврейските гробища в Шумен за пореден път са 
обект на вандализъм и антисемитизъм. Те съществуват от 1873 г. И до 
днес близки и роднини  на починалите от различни краища на света идват 
и оставят там по едно камъче в памет на починалите. Въпреки че гро-
бищният парк не е действащ, еврейската общност в Шумен полага грижи 
за поддържането му. „Направена бе масивна ограда на южната страна и  
телена ограда на останалите страни.  Гробищният парк се  почиства от 
трева редовно.  За съжаление, обаче, преди две години 30 паметника бяха 
унищожени от младежи. След намесата на полицията те бяха хванати, 
но тъй като бяха малолетни останаха ненаказани, а ние възстановихме 
всички паметници” споделя Бета Хараланова, председател на Регионална 
организация на евреите  „Шалом” - Шумен. „През август 2010 г. гробище-
то отново беше обект на вандализъм. Този път, обаче това бе проява на 
антисемитизъм. Част от гробищните камъни бяха начупени, а други - на-
драскани  с пречупени кръстове или неприлични надписи. Цялата вътреш-
на част  от стената на оградата бе надраскана с обидни  за нас изрази. 
Шумен се слави като град на толерантността. От векове тук българи, 
турци, евреи, арменци и др. общности  живеят в мир и разбирателство. 
За съжаление, тези прояви не са само хулигански, а  целенасочени  срещу 
нас – евреите. ”

РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ „ШАЛОМ”

РОЕ  „Шалом”- Шумен веднага уведомява полицията

РЕЗУЛТАТ

До момента няма резултат -  виновниците не са хванати и не са 
наказани.                                                                                                    
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П Р О Я В А

МЛАДЕЖИ С ГОТОВНОСТ ДЕМОНСТРИРАТ  
ПРИСТРАСТИЯ КЪМ НАЦИСТКАТА ИДЕОЛОГИЯ  

В ПЕРНИК

16 СЕПТЕМВРИ 2010 г.

Червено-черни знамена с нацистки пречупени кръстове се веят пред 
Двореца на културата в Перник на 16 септември 2010 г. Емблематич-
ната за града сграда е недостъпна, пред нея има дървени заграждения, 
опасани с бодлива тел. Отпред са поставени военни караулки, а до тях са 
укрепления от чували с пясък.   Пред стълбището на сградата е паркиран 
уникален стар тъмносин автомобил с есесовски знаци. Това е реквизит 
за филма „Генерал Дела Ровере”. Но младежите, които въодушевено си 
правят снимки с вдигнати за хитлеристки поздрав ръце, не са част 
от филма. Действията им показват явно изразени пристрастия към 
нацистката идеология.

       

П Р О Я В А

ВАНДАЛСКИ НАДПИСИ ПОКРИВАТ ПАМЕТНИКА  
НА КРАСНОАРМЕЕЦА В СТАРА ЗАГОРА

28 СЕПТЕМВРИ 2010 г.

За пореден път вандалски надписи и пречупени кръстове покриват 
Паметника на съветските воини в Стара Загора. Монументът, поста-
вен в памет на починалите от раните си в града червеноармейци през 
1944-45 г., е чест обект за изява на скинари и фашизирани групи и за 
последен път е бил почистен в навечерието на 9 май 2010 г. от предста-
вители на БСП и БАС. 

 

Снимка - Христо Димитров, източник в. „Дума”
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РЕАКЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Общината в Стара Загора отказва да почисти паметника поради лип-
са на средства.

РЕАКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

В началото на октомври в знак на протест млади социалисти от Ста-
ра Загора опаковат Паметника на Съветските воини в града. Те са въз-
мутени от отказа на общинската администрация да намери средства за 
почистването на осквернения от вандали монумент. Инициативата за 
опаковането се осъществява съвместно с активистите на БАС.

На 2 октомври 2010 г. общинската конференция на БСП приема с пълно 
единодушие протестна декларация до Бойко Борисов и Цветан Цвета-
нов. В нея се настоява държавата да намери средства и възможности 
за опазване на паметниците. 

  
Снимка - Христо Христов, източник в. „Дума”

Отворено писмо от СНЦ „Руски клуб и приятели” - Стара Загора, 
адресирано до: Кмета на Стара Загора, Общинския съвет, Областния уп-
равител, Негово Превъзходителство Юрий Исаков, посланик на Руската 
Федерация в Република България и разпространено до медиите. 

ОТВОРЕНО ПИСМО
от СНЦ „Руски клуб и приятели ”- Стара Загора

В навечерието на празника на Стара Загора - 5 октомври, кога-
то в нашия град пристигат много гости, станахме свидетели на 
вандалска постъпка спрямо Паметника на съветските воини в парк 
„Митрополит Методий Кусев” - Аязмото. Надявахме се, че последи-
ците от този вандалски акт ще бъдат ликвидирани бързо, както е 
редно в една европейска държава. Уви, това не се случи. 

Последствията от поругаването няма да бъдат отстранени 
скоро, като оправданията са свързани с липсата на средства. Жал-
ко, защото паметникът е и костница на воини, представители на 
държава, допринесла за мира в съвременна Европа, чиято памет не 
заслужава подобно отношение.

За нас, руските граждани, живеещи в Стара Загора, паметникът 
е част от нашето минало, свято място, което ни свързва с нашата 
родина. Искрено се надяваме, че и за останалите ни съграждани то 
също е свято.

РЕАКЦИЯ В МЕДИИТЕ

Този акт е отразен от:
в. „Дума”, DarkNews, Stzagora.net 

РЕЗУЛТАТ

В края на месец октомври 2010 г. паметникът е почистен от Общи-
на Стара Загора. Почистването е струвало около 350 лева. 
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П Р О Я В А

ПОРУГАВАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ  
ЕВРЕИ-КОНЦЛАГЕРИСТИ В  КАЙЛЪКА, ПЛЕВЕН

1-10 НОЕМВРИ 2010 г.

В периода 1-10 ноември 2010 г. е извършен вандалски акт над па-
метника на  загиналите евреи-концлагеристи в Кайлъка, Плевен. Трите 
плочи на паметника са нарисувани със свастики и залети с боя.

 
РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ „ШАЛОМ”

Подаден е сигнал до Областна дирекция на МВР - Плевен от Регионал-
на организация на евреите „Шалом” - Плевен с молба да  бъде извършено 
задълбочено разследване на инцидента, защото това не е първата анти-
семитска и хулиганска проява в Плевен. Преди няколко години е извършен 
подобен вандалски акт и пред офиса на Регионалната организация на  ул. 
„Катя Попова” 2. 

РЕАКЦИЯ НА МЕДИИТЕ

Няма публикации

РЕЗУЛТАТ

Образувано е дознание, до момента не са открити извършителите 
и няма информация за разследването на МВР.

СВАСТИКИ,  
АНТИСЕМИТСКИ НАДПИСИ   
И ДУМИ НА ОМРАЗА  ВЪРХУ  

ПАМЕТНИЦИТЕ  
И  УЛИЦИТЕ В СОФИЯ

Нацистки символи и надписи, свастики, думи на омраза, нецензурни 
думи и знаци „красят” улици, обществени сгради и паметници, подлези и 
детски площадки във всички квартали на столицата. Няма пощадени. Чер-
ни пречупени кръстове, придружени от надпис „Combat 18” или „С 18”, „НН”, 
„88”, надписи, искащи смърт на определени социални и етнически групи, 
призиви за направата им на сапун и господство на богоизбраните. Годи-
ната не е 1939,  а  2010.  Това не е декор на филм, представящ времето на 
Холокоста, а улиците и паметниците, покрай които минаваме всеки ден.  

Почти всички знаят, че пречупеният кръст има връзка с Хитлер, с вре-
мето на Холокоста и изтреблението на 6 милиона евреи, но са по-малко 
тези, които знаят, че „С18” е крило на партията на Хитлер за борба с иде-
ологическите врагове и е световноизвестен нацистки знак, „НН” е поз-
дравът „Хайл Хитлер”, а „88” - „Да живее Хитлер”.  И това са  използвани 
от неонацистите знаци. 

Такива символи и  надписи могат да се видят навсякъде – и в малкия 
квартал, и в центъра на столицата. Различни групи и организации „спо-
рят” помежду си и за това драскат навсякъде. Символите се преплитат 
с политически призиви, футболни страсти, символи на различни организа-
ции, ксенофобски и антисемитски надписи. Извършителите вероятно не 
са много, просто са много активни. 

Акциите за почистване са малко и недостатъчни и  обикновено са ор-
ганизирани от неправителствени организации и граждански структури, а 
в спора кой трябва да почисти – държавата, общината или собственици-
те, надписите остават непокътнати. 

II.17
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РЕАКЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ  „ШАЛОМ”

По инициатива на ОЕБ „Шалом” млади еврейски доброволци почист-
ват паметници и сгради от ксенофобски надписи и свастики в София. 

На 17 ноември 2009 г. по повод Международния ден на толерантността, 
младежи и младежки структури на ОЕБ „Шалом” и 50 младежи от еврейски 
произход от САЩ, които гостуват на българската еврейска общност, ор-
ганизират почистване на ксенофобски надписи и свастики по Паметника 
на Съветската армия, Братската могила в Борисовата градина, както и 
по софийските сгради.

        
 

„История на чисто” - кампания на Младежкото обединение в БСП.  
На 13 октомври 2010 г. Младежкото обединение в БСП провежда финала 

на кампанията „История на чисто” в Камено, област Бургас. Младежи-
те премахват свастики и надписи от паметници и исторически места 
в България. Те настояват за „строги санкции и глоби за всеки, който по-
ругава историческото наследство”. В рамките на кампанията „История 
на чисто”, проведена от  3 март до 13 октомври 2010 г., са почистени 
над 70 паметника в цялата страна. В инициативата за запазване на ис-
торическата истинаи за грижа към нейните паметници са  почистени 
монументи в Карлово, Перник, Димитровград, Хасково, Пловдив, Силистра, 
Самоков, Радомир, Дупница, Бургас, Пещера, Сливен и София. Младежкото 
обединение разширява кампанията „История на чисто”, като организира 
дискусии, посветени на значими дати и личности от историята. 

РЕАКЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

През 2010 г. общинските  съветници от БСП Калоян Паргов, Бойко 
Маринков и Таня Найденова  внасят питане в Столичен общински съ-
вет за опазването, поддържането и  почистването на паметниците 
в София.

Питането остава без последващи действия от страна на  админи-
страцията на Столична община.

РЕЗУЛТАТ

Паметниците отново са поругани и надраскани със свастики и над-
писи.
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СПИСЪК НА КНИГИ С  
АНТИСЕМИТСКО СЪДЪРЖАНИЕ, 
ПРОДАВАНИ В КНИЖАРНИЦИТЕ  

НА БЪЛГАРИЯ

НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖЕН ПАЗАР 
СВОБОДНО СЕ ПРОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ЗАГЛАВИЯ:

1. „Моята борба”, Адолф Хитлер

2. „Борбата за Нова Европа” – избрани речи и прокла-
мации, Адолф Хитлер

3. „Фашистката революция”, Бенито Мусолини

4. „Политически речи”, Гьобелс

5. „Лъжите за 6-те милиона”, Ричард Харууд

6. „Холокауст – измамата на столетието”,  
 Юрген Граф

7. „Основните цели на юдомасонството”, М. Есив

8. „Международният евреин”, Хенри Форд - Първи

9. „Световната конспирация І”, Никола М. Николов
10. „Световната конспирация ІІ”, Никола М. Николов  

и Божидар Палюшев

11. „Тайните протоколи”, Никола М. Николов

12. „Светът под микроскоп”, Никола М. Николов

13. „Сянката на Цион”, Георги Ифандиев

14. „Джихад – Свещената война”, 
 Александър Агрономов

15. „Българският народ и евреите”, Ангел А. Радев

16. „Тайните протоколи на ционските мъдреци”

17. „Масони, евреи, революции”, Никола Иванов 

18. „Властта на Мамона”, Волен Сидеров

19. „Бумерангът на злото”, Волен Сидеров

ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО  
И НЕГОВАТА   

АНОНИМНА ТРИБУНА

Анонимността в интернет пространството дава възможност за 
много антисемитски изяви. Това са малка част от проявите на вир-
туалния антисемитизъм:

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ, 22 МАРТ 2010

Българите не обичат турците, турците мразят гърците, гър-
ците не обичат немците, немците не обичат французите, францу-
зите не обичат американците, американците не обичат арабите 
и всички мразят евреите. Преди да се оплакват да се замислят - 
защо все на тях се случва?

4ПЕТЪР СЛАВОВ MoNDay, 7 JuNE, 2010 aT 9:26

Хаха
Какво престъпление, че досега не са се разкрили сами тези ев-

реи. Не ги е срам! Мисля, че за да ги отделим от здравото ни обще-
ство, трябва на всеки да пришием еврейската звезда и едно голямо 
J за Juden Ratten.

Бъзик де  :)

ВЕЛИ 22 МАРТ 2010

А бе на тия, като им кажеш, че са евреи, оплакват света, че 
си антисемит!!!! Това че са фашисти, са го казали много видни 
ЕВРЕИ, написали са го, а МОСАД ги е убило!!!! Е, като убиваш 
един писател или журналист за да затвориш устата му, май на-
писаното от него е истина!!!! Освен че са фашисти, те са из-
дигнали в държавна политика УБИЙСТВОТО - спомнете си филма 
МЮНХЕН!!! Христяните казват: ако те ударят плесница по една-
та страна, обърни си другата…Евреите казват - око за око, зъб 
за зъб….А защо от всякъде са ги гонели???? Всички народи лоши 
- само евреите - добри????

III. IV.
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КАТЕГОРИЯ: ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩИ

Писна ми от малцинства, от комунисти, от чифути, от прос-
титутки, мангали, резаци, турски сериали, педераси, светски хро-
никьори, анаркоси, комуняги, ДС, права за етносите, но не и за Бъл-
гарите, извратеняците да се качват на главата на нормалните. 
Българките станаха курви на чужденците, а ни дават педераските 
си юдейски телевизии да ни пускат турски серияли.

БЪЛГАРИЯ Е ЗА БЪЛГАРИТЕ, А НЕ ЗА МАЛЦИНСТВАТА! 
СЕГА МАЛЦИНСТВАТА ИМАТ ПОВЕЧЕ ПРАВА ОТ БЪЛГАРИТЕ!!!!!

АМИГО  13 ОКТ, 2010

Неутрално
„В страна, където се заселят евреи, независимо от тяхното ко-

личество, те понижават морала и търговската честност, изоли-
рат себе си и не се поддават на асимилация. Те се присмиват на 
християнската религия, стараейки се да я подкопаят. Строят дър-
жава в държавата и в случай на опозиция се стремят смъртоносно 
да задушат страната във финансово отношение.“ 

    
АВТОР www.aSTroMiDEl.Eu (НОВАК)

Публикувано 15.12.10 14:13 

Евреите( я-ХУЙ-дийте) са виновни за днешното икономическо, 
политическо, етническо състояние в БГ и Българския народ. 

...
Кога най сетне Българина ще вземе власта в ръцете си и ще 

изгони всички евреи от страната. 
правителството, банки и всички висши постове са в ръцете на 

евреите но това според Българина българи ли са евреите които са 
с български имена?! 

СМЪРТ НА ЕВРЕИТЕ И ПРОДАЖНИЦИТЕ ГЯУРИ 
( ЕВРЕИТЕ И ТЕХНИЯ АНТИЦИГАНСКИ КЛУБ НАСАЖДАТ РАСОВА-

ТА ДИСКРИМИНАЦИЯ В БГ)

АВТОР www.aSTroMiDEl.Eu (НОВАК)

Публикувано 15.12.10 14:18

имам списък на 3000 евреи и всичките висшестоящи в държава-
та и скоро ще го постна за да видите колко са българи и патри-
оти тези нещастници, ако до тогава не са ме банна ли, де

АВТОР aSTroMiDEl (НОВАК)

Публикувано 15.12.10 14:40

да създадем „ЛОЖА НА ИЗГНАННИЦИТЕ“ в случая това са всички ет-
нически българи, македонци, турци, власи, каракачани и др. с цел из-
гонването на евреите от бг територията но при едно условие 

1- всеки един евреин да се остриже и обръсне и директно в казана 
със свинска мас (защото обичат свиско да ядат) 

2-да им се забрани обрязването (евреите се образвят и включител-
но и жените са обрязани) 

3-да им се отнеме със сила целия имот и пари в злато и диаманти 

4-да им се жигова еврейската звезда на челото 

5-всички синагоги да бъдат сринати както се сринаха къщите на 
много бъгарски семейства 

5-всички евреи да се изолират в каменни кариери и да работят по 24 
часа в денонощие докато умрат и пукнат 

6-да им се даде да ядат само овесен хляб, свински крака-пача, лук и 
чесън 

7-в чувалени дрехи да ходят и руски ватенки (еврейския модел-мода 
за дрехи е руската ватенка) 

ако има още някой друго да допълни, моля давайте идей за унищоже-
нието на евреите 

(дреме ми на оная работа дали някой ще ме съди) 

СМЪРТ НА ЕВРЕИТЕ И ПХРОДАЖНИЦИТЕ ГЯУРИ)  
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АНОНИМЕН
28.01.2009 18:13:41

До крадливите и лицемерни урудливи-от кръвосмешения ЧИФУТИ! 
ХОЛОКОСТАТА Е ИЗМИСЛЕНА ОТ ВАС С ЦЕЛ ТОТАЛНО ОТРАБВАНЕ 
НА ОСТАНАЛИЯТ СВЯТ И СЪЗДАВАНЕ НА ЦИГАНСКА ДЪРЖАВА! А ЗА 
КОЙТО НЕ ЗНАЕ, ЧИФУТИТЕ СА ПРОКЪЛНАТИ ПО РОЖДЕНИЕ И ЗА-
ДЪЛЖИТЕЛНО ГОРЯТ В ПЪКЪЛА, ТОВА ТЕ ГО ЗНАЯТ ПРЕКРАСНО И 
ЗАТОВА ТОТАЛНО ПАКОСТЯТ И СЪБИРАТ СЪМИШЛЕНИЦИ! ЗА ТЕЗИ 
ТВАРИ ТРЯБВА МИЛОСТ, КАКВАТО ТЕ ПРИЛАГАТ, НАД НЕ ЧИФУТИТЕ, 
КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ, ГЕНОЦИД 

АНОНИМЕН
27.01.2009 22:27:11

И ТОЗИ ПЪТ АХМАДИНЕДЖАД, ДА ЗАПОЧНЕ ОТ ЧИФУТСКИТЕ 
РОДОВЕ, РОТШИЛД, РОКФЕЛЕР, МОРГАН, ДЮПОН, СОРОС, МАДОФ, 
ГЕЙ серГЕЙ И СИЕ, А НЕ ОТ ДРЕБНИЯТ ЕВРЕЙН, ДЕЗЕРТИРАЛ ОТ 
СССР В ИЗРАЕЛ, ТА ДА НЕ УМРЕ ОТ ГЛАД! 

27.01.2009 22:20:50

До анонимният нещастник от 22: 00. тебе май чифути не са те 
обирали, или работиш в някоя чифутска банка! От чифута, освен 
сапун за сапунисване на бели задници, нищо друго положително не 
става!

АНОНИМЕН
27.01.2009 21:07:36

ТЕ И МАЛКИТЕ ДЕЦА- НЕ ЧИФУТИ ЗНАЯТ, ЧЕ Е ИЗМАМА!  НО 
ТОВА, ЧЕ КРАДЛИВИТЕ ЧИФУТИ, ОБРАХА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ НА 
ПЛАНЕТАТА, НЕ Е ИЗМАМА, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ! И ПОРАДИ ТАЗИ ПРИ-
ЧИНА, ВСИЧКИ КРАДЛИВИ ЧИФУТИ- ТО НЕ КРАДЛИВИ НЯМА, ЩЕ 
ГОРЯТ ВО ВЕКИ ВЕКОВ В ПЪКЪЛА, ЗАЕДНО СЪС СВОЯ ОПАШАТО-
КРИЛАТ, РОГАТO- МИРИЗЛИФ И ГРОЗЕН ГОСПОДАР!

АНОНИМЕН 

ЧИФУТА ГО Е СТРАХ НАЙ-МНОГО ОТ ЗАГУБА НА КАПИТАЛИТЕ СИ 
ПРЕДИМНО КРАДЕНИ ТАКА ЧЕ ДА ПРЕБИЕМ ВСИЧКИ КРАДЛИВИ 
ЧИФУТИ И ДА ИМ КОНФИСКУВАМЕ КРАДЕНИТЕ ИМ КАПИТАЛИ

   

ДОКТОР УИЛЯМ ПИЪРС “ЗНАЧЕНИЕТО НА ХОЛОКОСТА” 

Днес, аз ще започна по-общо, но после ще преминем към по специ-
фични доказателства за подкрепа на главните тези. Ще започнем 
с ролята на евреите в европейското, бяло, арииско или нееврейско 
общество, който и да е предпочитаният от вас термин. Моята 
теза е, че евреите като цяло, винаги са вредни: морално и соци-
ално разрушителни, интелектуално разрушителни, но преди всичко 
действуват като расови унищожитeли. Всяко общество, нация, на-
род, които дават свобода на евреите да вършат каквото си искат, 
ще бъдат унищожени от тях. Това е така, защото в природата на 
евреите е да унищожават всичко, което е нееврeйско, и защото ев-
реите имат уникалната способност за разрушаване на общества-
та на другите народи.

Отг: Български евреи, живеещи в Израел все още чакат обез-
щетения за Холокоста

АНОНИМЕН НА

Пак ли за пари става дума. И кой да ги вземе- оцелелите евреи. Ми 
защо бе- нали сте оцелели, нали БГ ви е спасила. И защо на вас. 
Стига с този холокост, Освен вас има избити и много други нацио-
налности, но никой не реве като вас.

АНОНИМЕН НА

Не може да си хем българин, хем евреин. Все едно да кажеш честен 
лъжец!
[БЕЗ ТЕМА] ОТ АНОНИМЕН
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Отг: Български евреи, живеещи в Израел все още чакат обезще-
тения за Холокоста
АНОНИМЕН НА 07/07/2009

Егати ....да не кажа нещо по-просташко, ше ме изтрият. Май е вяр-
но това, дето го приказват за тях, 4е са измета на света. Някога 
да са ни помагали на нас те с бещо. Живи са благодарение на нас, 
а как ни се отплащат? След 1990 имахме нужда ние от помощ. Те 
бедни ли бяха? Без полит. влияние? Баси майката...

АНОНИМЕН НА 20/08/2010
Стигам до извода че Хитлер май е бил прав за тях

ЦИОНИЗЪМ-СВЕТОВНОТО БЕДСТВИЕ ВТОРНИК, 
1 ЮНИ 2010, 10:54:57

Евреите- ционисти са най-големите паразити, убийци и светов-
но бедствие за човечеството (Виж списъка на Г. Войнов). С па-
рите от разработената от тях индустрия „Холокост“ и с тру-
да на местното население-палестинците, чиято земя заграбиха 
с убийства и пари-основни техни инструменти, те наистина 
превърнаха земята си в рай. Но убийствата се плащат и сега 
живеят под постоянен страх от атентати, причинени от са-
мите тях. И сега вижте как убиват и стрелят по хуманитерен 
конвой и то по довчерашните си приятели-турци. Защо САЩ не 
ги бомбардират както биха постъпили в подобен случай? Ами за-
щото както каза отдавна Ариел Шарон (още ли е в кома?): „Сащ 
са под наш контрол и те знаят това“. Докато съществува тази 
изкуствено създадена държава Израел светът няма да види бял 
ден от нея и винаги ще се водят войни в тяхна полза.

СДФДФ СРЯДА, 2 ЮНИ 2010, 10:30:15

УМРЕТЕ ЕВРЕИ! ИЗТРИИТЕ СМРАДЛИВАТА ДЪРЖАВА ИЗРАЕЛ ОТ 
ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА!! ТЕЗИ ПАРАЗИТИ, КОИТО СИ МИСЛЯТ ЧЕ СА 
ГОСПОДАРИ НА СВЕТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗКЛАНИ ДО КРАК И 
ПОВЕЧЕ НИКОЙ ДА НЕ ЧУВА ИМЕТО ИМ. ЕВРЕИСКИТЕ ЖЕНИ СА 
КУРВИ, А МЪЖЕТЕ ИМ ТРАЯВЕСТИТИ И ПЕДАЛИ!!!!

ІІІ.
rED SlayEr | 08.12.2009 13:25
никой нормален 4овек не оби4а евреите

izoTzaDzE | 08.12.2009 15:33
Холокоста, 9/11 и кацането на Луната са много разтегливи неща. 

ЖУГЛДЕРМЕДЕДИЙН ГУРРАГЧА | 07.12.2009 17:20

Евреите за пореден път издъниха световната икономика! И имат 
нужда от нов Хитлер! Винаги са били нахални,но наглостта си има 
граници!

НИКОЛА ФЕВРУАРИ 3

Демагогия и манипулация е това…като не мразете България, поне 
не казвайте, че я ОБИЧАТЕ – видяхме „любовта“ на Паси, на Ал.Бож. 
– виждаме сега и особената „любов“ на Серж Дим. Якоб Станишев…
стига евре йска демагогия…
не забрявайте, че 40% от българите са арийци и като такива са 
великодушни от ВЕКОВЕ!!!

GaVril HluTEV АПРИЛ 11

Ционизмът в своята същност е една шовинистична, расистка и 
човекомразна идеология, която не се различава от хитлеровия на-
цизъм. За съжаление много обикновени евреи са облъчени от цио-
нистка пропаганда и това ги прави съпричастни с престъпления-
та на управниците си. Палестинците са подложени на тих и бавен 
геноцид в система, която е по-мракобесна и от Апартейд (дори 
бивш американски президент- Картър- го призна), земята им се гра-
би парче по парче още от ПСВ насам, а къщите им се разбиват с 
булдозери. Виждал съм кадри как израелски войници чупят кокал по 
кокал на млади момчета и деца.Само, че тези истини не се казват 
във великата „демокарация“ САЩ, където медиите са корпоратив-
на собственост, в голямата си част притежание на ционисти или 
техни симпатизанти.Това не е теория на конспирациите, това е 
реалността. За съжаление ние отдавна вече сме в света на Ору-
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ел, където потисниците се представят за жертви и окупаторите 
за освободители. Омразата към един репресивен, империалистичен 
режим не е антисeмитизъм!

Още в Талмуда е заложена неавистта към останалия свят, а връх 
на човеконенавистността на тази религия е учението, че неевре-
ите не са хора. Ционизмът заимства най-нелицеприятните посто-
лати от еврейската религия. Оттук може да си обясним странна-
та неблагодарност на Израел относно спасяването на българските 
евреи.

RUDOLF HESSЮЛИ 19, 2010 В 4:56 AM

СМЪРТ ЗА ЦИОНИСТИТЕ-ЕВРЕИ!
КОЙТО ГИ ЗАЩИТАВА – В АУШВИЦ НА ЕКСКУРЗИЯ…

ВСИЧКИ НА САПУН! МАНГАЛИ, ТУРЦИ, ЕВРЕИ-ВСИЧКИТЕ ДО ЕДИН 
В ЕДИН ОГРОМЕН КАЗАН!МРЕТЕ БЕЕЕ КУЧЕТА, СМАО ТОВА ЗАСЛУ-
ЖАВАТЕ! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ! ДА ЖИВЕЯТ БЪЛГАРИТЕ! ВСИЧКО 
ОСТАНАЛО С ЦВЯТ НА КЮМЮР И МИРИЗМА НА ИЗПОТЕН РЕЗНАК В 
КАЗАНА НА САПУН!

БЪЛГАРИЯ В СНИМКИ V.

София, ул. „Сердика” 

София, ж.к. „Зона Б 5 ” бл.14

София, ул. „Сердика” 
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София, Братската могила в Борисовата градина

София, „Околовръстно шосе”

София, Борисовата градина

София, Метростанция София, Метростанция „Сливница”

София, Национална художествена академия

София, Метростанция „Сливница”
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Пловдив, Паметникът на благодарността

София, 134 СОУ „Димчо Дебелянов”

София, Братската могила в Борисовата градина

Пловдив
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Пловдив

Шумен, Еврейски гробища

Шумен, Еврейски гробища

 Плевен, Паметникът на загиналите евреи-концлагеристи в „Кайлъка”

Плевен, Паметникът на загиналите евреи-концлагеристи в „Кайлъка”



-  АНТИСЕМИТСКИТЕ ПРОЯВИ В БЪЛГАРИЯ -

- 80 -

София, ул. „Кирил и Методий“

София, ул. „Кирил и Методий“

София, ул. „Кирил и Методий“


