
ДЕПОРТИРАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ
ОТ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ,

БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ И ПИРОТ
МАРТ 1943 г.

I



Изданието е осъществено с подкрепата на Б Ъ Л Г А Р С К И 
Х Е Л З И Н С К И 
К О М И Т Е Т



ДЕПОРТИРАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ
ОТ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ,

БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ И ПИРОТ
МАРТ 1943 г.

Съставителство и обща редакция: 
Надя Данова и Румен Аврамов

обединени издатели 
2013

up

I



На лицето на корицата: папка със списък на евреи от Македония , задържани
във временния лагер в Скопие и впоследствие депортирани с втория влак,
заминал от града на 25 март 1943 г. (ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 190, л. 60)

На гърба на корицата: лист от списък с евреи от Битоля, използван от
полицейската група, натоварена с „вдигането“ им през нощта срещу 
11 март 1943 г. (ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 7, л. 41)

© Надя Данова и Румен Аврамов, съставителство и обща редакция, 2013
© Данаил Алексиев, корица, 2013

© Обединени издатели, 2013

ISBN 978-954-9777-07-9



Съдържание:

Том I

Благодарности / 9
Румен Аврамов. Четейки архивите на депортацията / 11
Надя Данова. Дългата сянка на миналото. Депортацията на евреите от 

Западна Тракия, Вардарска Македония и Пиротско: състояние на 
проучването на проблема / 36

Използвани публикации / 66
Списък на проучените архивни фондове / 75
Археографски бележки / 78
Съкращения / 80

Списък на документите / 81

Документи:

1.  Живот преди депортацията:  
Евреите в Беломорието и Македония под  
българско управление / 125

2. Депортацията: 
    Узряване на замисъла и решения / 279

2.1. Територия и поданство / 281
2.2. Външната рамка / 375
 2.2.1. България и Германия / 375
 2.2.2. Прецеденти / 402
 2.2.3. Български евреи в чужбина / 431
 2.2.4. Чужди евреи в България / 453
2.3.  Стратегия / 469



3. „Вдигане“  и депортиране / 499  
3.1. Оперативни решения / 501
3.2. Обща картина / 546
3.3. По места / 582
 3.3.1. Беломорие / 582

3.3.1.1. Гюмюрджина / 582
3.3.1.2. Деде Агач / 590
3.3.1.3. Драма / 591
3.3.1.4. Кавала / 636
3.3.1.5. Ксанти / 655
3.3.1.6. Серес / 660

 3.3.2. Македония / 667
3.3.2.1. Битоля / 667
3.3.2.2. Скопие / 675
3.3.2.3. Щип / 689
3.3.3. Пирот / 693

3.4. Път / 700
3.5. След депортацията / 735

4. Обществото: реакции / 769

5. Хората / 855
    Пояснителни бележки и обобщени данни / 856

5.1. Беломорие / 862
 5.1.1. Гюмюрджина / 862
 5.1.2. Деде Агач / 926
 5.1.3. Драма / 932
 5.1.4. Кавала / 972
 5.1.5. Ксанти / 1074
 5.1.6. Серес / 1106



Т. II

5.2. Македония / 9
 5.2.1. Битоля / 9
 5.2.2. Скопие / 110
 5.2.3. Щип / 258
5.3. Пирот / 278

6. Вещите и парите / 287
6.1. „Правила“ / 289
6.2. Обиск, запечатване, описване / 338
6.3. Искания / 355
 6.3.1. Учреждения / 355
 6.3.2. Обществени организации / 370
 6.3.3. Граждани / 398
6.4. Ликвидиране на имуществото / 399
 6.4.1. Движимости / 399
 6.4.2. Недвижимости / 491
 6.4.3. Отвъд „правилата“ / 505
6.5. Финансиране на депортацията / 519

7. Съд / 551
7.1. Подсъдими / 553
7.2. Свидетели / 643
7.3. Обвинение и присъди / 717

Факсимилета / 759

Биографични бележки / 821

Именен показалец / 828
Географски показалец / 836





БЛаГОдарнОСТи

Замисълът ни за издаване на сборник с документи, отразяващи де-
портирането през март 1943 г. на евреите от Вардарска Македония, Бело-
морска Тракия и Пирот възникна през лятото на 2010 г. Идеята се породи 
както от емоционалната натовареност и експресивност на тези архиви, до 
които се бяхме докосвали в хода на свои изследвания, така и от ясното 
разбиране, че в България събитието е слабо познато и – по множество 
причини – връщането към него се отбягва. 

Пристъпвайки към осъществяване на проекта си дадохме сметка, че 
сложните проекции на тематиката поставят особени граници. Най-напред 
осъзнахме, че изданието трябва да бъде изрично насочено към българ-
ската общественост. В чужбина тези факти са много по-добре познати, 
дефицитът на знание е именно тук. По-нататък приехме, че инициативата 
за подобна публикация не следва да идва от (а още по-малко да се вменява 
на) българската или чужда еврейска общност. Те са пряка или косвена 
жертва на събития, в които главни изпълнители са българи и българската 
държава. Тъкмо заради техните решения и действия, хвърлящи и до днес 
дълга сянка върху България, сметнахме накрая, че най-подобаващо е с 
изданието под някаква форма да се ангажира наша държавна инстанция.  
Това не би било очакваното от мнозина в страната ни и навън тържестве-
но официално извинение, но би представлявало жест на чувствителност 
към посланията на историческата ни памет.

Публикуването на сборника обаче прояви друга действителност. Дър-
жавна Агенция „Архиви“, която е тъкмо институцията с подобно призва-
ние отказа в лицето на последните си двама ръководители да се ангажира 
с изданието. Отказ дойде също от ректора на Софийския университет и от 
издателството на БАН. Тези непублични позиции бяха изразени на фона 
на подготовката и провеждането на честванията на 70-тата годишнина от  
спасяването на българсксите евреи. Възпоминания, в които сюжетът за 
съдбата на евреите от „новите земи“ беше не само маргинализиран, но и 
крайно превратно представен в декларацията на Народното събрание от 
8 март 2013 г., показала, че все още липсва социална зрялост, необходима 
за осмисляне на сложни, често нелицеприятни факти от собствената ни 
история. 

При тези обстоятелства нашето усилие можеше да намери подкре-
па единствено сред гражданското общество. Изданието  стана възможно 
благодарение на съвършено безкористната помощ на съмишленици, към 
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които отправяме цялата си сърдечна благодарност. Тя е преди всичко към 
Българския Хелзинкски комитет, осигурил основната част от финансира-
нето на публикацията и особено към Юлиана Методиева, която отдавна, 
последователно и всеотдайно прави всичко възможно депортирането на 
евреите от Беломорието, Тракия и Пирот да стане обект на публичен дебат. 
Искрено благодарим на Бойко Киряков за съпричастността към проекта 
от самото му начало. Държим да отбележим с уважение професионалната 
работа на Светлана Тодорова за набора и редакцията на документите и 
съпътстващите текстове. Накрая, изразяваме радостта и удоволствието си 
от общуването с младата хебраистка Сузана Хазан: ако изследователските 
ни пътища се пресякоха случайно, то единомислието ни с нея беше пълно, 
а забележителните ѝ работоспособност и усет към историческата материя, 
с която работихме, ни дариха с неочаквани открития, с нови документи и 
с проникновено интелигентна гледна точка.

От съставителите 
юни 2013 г.



румен аврамов

ЧеТеЙКи арХиВиТе на деПОрТаЦиЯТа

Съдбата на евреите в контролираните от България територии през 
Втората световна война не е преставала да привлича вниманието на исто-
рици и на широки кръгове в страната и извън нея1. Отразявал политиче-
ските промени, конюнктурни обстоятелства или развитието на самото ис-
торическо познание, този интерес неизменно се е изправял пред трудност-
та  – професионална и чисто човешка  – да бъдат осмислени във взаимната 
им обвързаност двата тясно преплетени разказа за оцеляването на едни 
и трагичната участ на други. И ако първият от тях е широко и позитивно 
експониран, като през годините се спори само за положителните роли, то 
този за депортирането от българските власти на 11 343 евреи от Беломо-
рието, Македония и Пирот в нацистките лагери не успява да излезе от ос-
трастения дебат за вина и (не)отговорност, от частичното осветляване или 
от витиеватите интерпретации. При това, към обичайните политически и 
идеологически разделителни линии през последните две десетилетия се 
добавиха изкривявания, свързани с трудните отношения между България 
и Република Македония. 

Пристъпвайки към подготовката на сборник с документи от съхраня-
вани в България архивни фондове, посветени на депортацията на евреите 
от Беломорието, Македония и Пирот, се ръководехме от два принципа. 
Преди всичко приехме, че събитията са част именно от българската ис-
торическа действителност и наследство, че те са особено важен тест за 
зрелостта на обществената ни памет. На второ място, стъпихме на оче-
видността, че предусловие за какъвто и да е дебат е познаването на об-
стоятелствата. Преглеждайки обнародваното досега, си дадохме сметка, 
че немалко важни архивни документи са правени публично достояние. Но 
това е ставало фрагментарно или несистемно, което затруднява осмисля-
нето на множество пластове от събитието и на общите му послания. Про-
дължават да са в оборот и редица неистини или изопачени факти. Ето защо 
тук представяме случилото се възможно най-цялостно и ясно структу-

1  Вж. в настоящи сборник: Данова, Надя. Дългата сянка на миналото. Депор-
тацията на евреите от Западна Тракия, Вардарска Македония и Пирот: състояние на 
проучването на проблема.
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рирано. Ядрото на събитието („вдигането“ и депортирането на евреите) 
е поставено в по-широк времеви контекст, който включва свидетелства 
както за годините, предшествали депортацията от март 1943 г., така и за 
последвалия период до произнасянето от Народния съд на присъдите сре-
щу някои от изпълнителите. Архитектониката на сборника от своя страна 
цели да онагледи най-важните, по наше мнение, аспекти на разглеждания 
исторически материал. 

При подготовката на архивни сборници съставителите неизбежно са 
длъжни да правят серия от избори, в които се проявява отношението им 
към събитието и към документите. В подбора сме следвали правилото да 
поместим възможно най-изчерпателно архивните следи, свързани с възло-
ви решения и факти, а когато става дума за масови и повтарящи се проце-
си – да публикуваме представителни за тях документи.

На 1 март 1941 г. България се присъединява към Тристранния пакт 
и германски войски влизат в страната. След бързо развитие на събитията 
на Балканите, на 6 април германската армия атакува Гърция и Югославия 
във взаимодействие със съюзниците си от пакта, като съществена част от 
силите й използват коридора през българската територия. С окупирането 
на двете държави, въз основа на споразумения с Германия и Италия, бъл-
гарската армия и администрация от 20 април 1941 г. насетне започват да 
се настаняват в Беломорието, Вардарска Македония и Западните покрай-
нини. Взаимният интерес е очевиден  – за Райха това осигурява освобож-
даване на военна сила за други цели; за България той е в постигането на 
„националния идеал“ чрез стъпване в „изконни“ земи. 

Към онзи момент в трите области живеят около 13 000 евреи (близо 
8500 в Македония и около 4500 в Беломорието), съсредоточени почти из-
ключително в по-големите градове (Дедеагач, Ксанти, Гюмюрджина, Ка-
вала, Драма, Серес, Битоля, Щип, Скопие и Пирот), където от столетия 
съществуват добре организирани еврейски общини. Раздел 1 на сборника 
представя документи, които показват настъпилите след април 1941 г. про-
мени в техния стопански и социален живот, както и действията на българ-
ската администрация. Отразени са демографията и поминъкът на еврейско-
то население, изселването на част от него от Беломорието в други области 
на Гърция, преобладаващите настроения сред общностите. Става ясно как 
евреите в „новите земи“ веднага попадат под ударите на вече действащия 
Закон за защита на нацията (ЗЗН), на приетия през юли 1941 г. закон за 
еднократния данък върху тяхното имущество и на другите антисемитски 
разпоредби, приети в България. Вижда се посредническата роля на Цен-
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тралната консистория в София, която настойчиво апелира към лоялност, 
превръща се в трансмисия при прилагането на мерките, но и се мъчи да 
установи общуване между евреите от „старите“ и от „новите“ предели на 
страната. Документите регистрират как педантичното прилагане на забра-
ните в тези области води до стопанска парализа на еврейските общности. 
Приведените финансови отчети говорят за техни общини, останали без 
никакви приходи поради напълно замряла активност и за масова безрабо-
тица, което неизбежно насочва членовете им към сивата икономика.

От лятото на 1942 г. антиеврейските мерки в България рязко се втвър-
дяват и в края на август е учредено Комисарството за еврейските въпроси 
(КЕВ). Сборникът показва отраженията на тези промени в „новите земи“: 
премахването и на привидната самостоятелност на еврейските общини; 
затягането на забраните за движение на много публични места; бързо по-
тушеното недоволство на местния бизнес и на общински предприятия за-
ради загубата на клиентела; задължението за носене на жълти звезди … В 
документите може да се проследи влошеното икономическо положение на 
евреите вследствие третирането им като чужденци и съответната невъз-
можност да упражняват търговска дейност, а от 29 август 1943 г.  – прак-
тически и на каквото и да е търговско, занаятчийско и полузанаятчийско 
занятие. Макар за влизането в сила на тези ограничения да е дадена из-
вестна отсрочка, в навечерието на депортацията е заповядано те да бъдат 
изпълнени в срок от две седмици. Отразени са мерките за настаняване на 
софийски евреи сред общностите в „новите земи“, както и гетоизирането 
на еврейски квартали в някои градове като Битоля. 

Раздел 2 е посветен на оформянето на замисъла за депортиране на 
беломорските, македонските и пиротските евреи и на държавните реше-
ния, взети за неговото изпълнение. Става дума за сложен процес, който 
включва дипломатически контакти и интензивни преговори с Германия, 
законодателна и нормативна подготовка. 

Ключови в това отношение са въпросите за статута на териториите и 
за поданството на евреите в тях (вж. раздел 2.1.), които заемат важно мяс-
то в продължаващите и до днес дебати за отговорността на българската 
държава за случилото се. Приведените в сборника документи засягат как-
то чисто правната трактовка на проблема, така и фактическото положение 
на нещата, стоящо често на границата и отвъд нея.

„Новите земи“ са завзети от германско оръжие, но за Райха те не 
представляват обект на дългосрочни териториални претенции, а са само 
инструмент за военно-дипломатическо въздействие (по време на войната 
и след нея) върху държавите в региона и източник на известни икономи-
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чески изгоди. Това се потвърждава напълно от поместената в сборника 
спогодба Клодиус-Попов, чиято главна цел е да предостави на Германия 
стопански гаранции. Доколкото се докосва до въпроса за суверенитета, тя 
съвсем не оспорва българските претенции, а напротив  – удовлетворява 
ги, оставяйки оформянето им за след края на конфликта. Това е добре 
разбираемо, доколкото всяко присъединяване на територия (включително 
на „новите земи“) и прокарване на граници в хода на война има условен, 
временен и международноправно непризнат характер преди окончателно-
то подписване на мирен договор. 

В цялостната си политика и пропаганда обаче българската държава 
гледа на администрирането на тези територии като на решаваща стъпка 
към тяхното бъдещо безусловно придобиване. Действията на България 
са изцяло насочени към елиминиране на каквато и да е двусмисленост в 
статута им. Представените свидетелства показват как върху „новите пре-
дели“ е утвърждаван де факто българският суверенитет, прокаран в част-
ност имено през призмата на „еврейския въпрос“.

Във всички произхождащи от Беломорието, Македония и Пирот до-
кументи, включени в сборника, настойчиво се натрапват българската дър-
жавна символика и атрибути (например печати), с които те са оформени, 
а бюрократичният език бързо и трайно приема, че „новите земи“ са част 
от България. Публикуваните архиви говорят за суверенно отношение и в 
редица имуществени норми: облагането с еднократния данък засяга, както 
показва наредбата за приложението му, българските поданици от еврей-
ски произход, независимо дали живеят в „старите“ или в „новоприсъеди-
нените през 1940 и 1941 г. земи“ (т.е. върнатата през септември 1940 г. по 
силата на международен договор Южна Добруджа е напълно приравнена 
в юридическо отношение с „новите земи“ от 1941 г.); преписките за издъл-
жаване на сумите по този данък се проточват месеци след депортацията 
на евреите; постъпленията от ликвидирането на имуществото им отива, 
пряко или косвено, в полза на българската държава. Приведени са статис-
тически данни, според които в началото на 1942 г. евреите в страната са 
вече не 48 000, а 58 876 д. В самата договореност с Германия (вж. раздел 
2.2.2.) открито е посочено, че България ще заплати „на глава“ за всеки 
изселен именно защото ще „спечели“ от ликвидирането на техните вещи 
и активи. А когато през май 1942 г. в Министерството на правосъдието 
обсъждат поданството в „новите земи“, професионалните юристи в прав 
текст ги третират като българска територия, върху която „се упражнява 
суверенитет на държавата“, и самата наредба  – като привеждане на по-
данството в съответствие с този български „териториален суверенитет“. 
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Както става ясно, фактическото овладяване е пряко или косвено при-
знато и отвън. Германия преговаря и сключва споразумение за депортира-
не на евреите от Беломорието и Македония с българското правителство; 
Народното събрание одобрява спогодба между двете държави около 800 
„български поданици от германски произход“ (живеещи предимно в „но-
воосвободените земи“) да се изселят „от България“ в Германия; редица от 
поместените архиви засягат дейността на чужди (включително германски) 
консулства в Скопие или Битоля, акредитирани не другаде, а в София… А 
според спогодбата Клодиус-Попов България поема припадащите се дъл-
гове на бившата гръцка и югославска държава и на съответните им нацио-
нални банки, което е класическа клауза при встъпване в суверенни права 
върху новопридобита територия. Документите показват, че независимо от 
епизодичните търкания с германците и неминуемо временния характер на 
новите граници, Германия толерира процеса на утвърждаване на българ-
ска власт. 

В този раздел на сборника намират място редица архиви, свързани с 
установяването на статута на евреите в Беломорието и Македония, като 
самото даване на поданство на населението в „новите земи“ е върховен 
израз на суверенитет. Поместени са двата основни правни акта, уреждащи 
въпроса между април 1941 и юни 1942 г. - приетият през декември 1940 г. 
нов Законът за българското поданство и Закона за защита на нацията. Те 
са гласувани преди депортирането изобщо да стои на дневен ред, но въ-
веждат правила, които впоследствие ще бъдат използвани за него: загуба 
на поданството при изселване от страната (в частност по споразумение 
с друга държава) и забрана чужди евреи да го приемат. Както показват 
други от публикуваните документи, политиката на властите в присъедине-
ните територии през този период не изключва еврейското население. То 
на практика е третирано като с българско поданство, което е и записано 
в редица административни формуляри (вж. Факсимилета). А мъже ре-
довно са прибирани в еврейски трудови групи, така както се постъпва в 
„старите предели“. 

Слагането на ред в поданството в Беломорието и Македония (през 
май-юни 1942  г.) предшества с около месец началото на преговорите с 
германците за депортацията. Но уреждането на материята е вече подчине-
но на една радикална визия (включваща възможността за масово изселва-
не) относно бъдещето на евреите там, за които е търсен специален статут. 
В сборника (вж. раздел 2.3.) са поместени възловите документи в тази 
насока (Наредбата за поданството в новоосвободените през 1941 г. земи 
от 5 юни 1942 г. и релевантните членове 7 и 29 на Наредбата от 29 август 
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1942  г. за възлагане на Министерския съвет решаването на „еврейския 
въпрос“). С тях евреите са граждански маргинализирани и целта за изсел-
ването им от „новите“ и от „старите предели“ е публично формулирана2. 
Публикувани са също протоколите от обсъждането в Министерството 
на правосъдието на наредбата за поданството, където ясно са изречени 
юридическите аргументи и са претегляни уязвимите точки. Крайният й ре-
зултат е превръщането на евреите от Беломорието и Македония във фак-
тически апатриди (хора без гражданство)  – те няма как да са български 
поданици, а теоретично могат да бъдат само такива на вече несъществу-
ващи (окупирани) държави, които не са в състояние и не желаят нито да 
ги приемат, нито да се застъпят за тях; когато се стига до депортирането, 
евреите се оказват единствените „законно“ засегнати от мярката „чужде-
нци“. Приведени са публични разяснения по този статут, изискванията 
за ежемесечна регистрация, симптоми на съответната бъркотия в бюро-
кратичната документация и дори в самите списъци, подготвяни за депор-
тирането, където през 1942  г. евреите фигурират ту като „нелишени от 
югославско или гръцко поданство“, ту с гръцко/югославско или „бившо 
гръцко/югославско поданство“, ту като „евреи“, ту като „гръцки евреи“ 
или дори с квалификацията „българско поданство“. (вж. Факсимилета).

В сборника са публикувани пространни изложения до царя и минис-
тър-председателя (не е ясно дали те са достигнали адресатите), както и 
до други по-ниски инстанции, с които непосредствено след издаването 
на наредбата еврейските общини от Македония настояват на членовете 
им да се даде възможност да станат български поданици. В тези петиции 
еднозначно се заявява, че до 5 юни 1942 г. те в действителност са били 
приемани тъкмо за такива и че благоприятно решение би ги освободило от 
месечната такса за пребиваване в качеството им на чужденци, която при 
тяхното положение и при лишаването им от право да упражняват занятие 
се превръща в осезаемо финансово бреме. Тези отчетливо изразени ис-
кания (посрещнати с разбиране дори от някои български чиновници) са 
съзнателно игнорирани или формално отхвърляни, при това още преди да 
бъде изразен германският интерес за депортация от България. На корес-
понденцията по въпроса окончателно е сложен край, когато през февруари 
1943 г. от КЕВ отговарят, че всякаква размяна на писма е станала безпред-

2  Наредбата преследва и по-обхватните цели за „хомогенизиране“ на населе-
нието в новите територии и за възможно най-пълното им прочистване от „чужди“ и 
„нежелателни“ елементи. Всичко това с оглед окончателно постигане на „национал-
ното обединение“.
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метна, тъй като „предстои ликвидиране с еврейството общо в България и 
особено с това в освободените през 1941 година земи.

Още по време на събитията от март 1943 г. юридическите решения с 
поданството на евреите от „новите земи“ са публично осъдени в две памет-
ни парламентарни изяви на Никола Мушанов и Петко Стайнов (вж. раз-
дел 4). Техен предмет е именно поданството, а не българската власт върху 
териториите, която не е оспорвана от никого. В речта си Мушанов показ-
ва, че депортираните евреи са превърнати в res nullius (ничия собственост, 
безстопанствени хора) и свежда стореното до флагрантно посегателство 
върху правовия ред, при което без обвинения и доказателства невинни 
са задържани и лишавани от права. А в интерпелацията си от 22 март и 
в последвалите прения П. Стайнов стига до също така лапидарни изводи, 
доказвайки, че изградената правна конструкция не е в състояние да лиши 
евреите от българско поданство, защото „личността следва по право съд-
бата на територията“, а „новите земи“ са присъединени от България.

Ако изработването на юридическата рамка е предисторията и пре-
дусловието за депортацията, то конкретното обмисляне и подготовка на 
начинанието се осъществяват със започналите в началото на юли 1942 г. 
преговори с Германия. Към този момент стратегическо виждане за изсел-
ването на българското еврейство (включително това от „новите земи“) 
имат Александър Белев и, вероятно, неговият непосредствен началник 
Петър Габровски и министър-председателят Богдан Филов (вж. раздел 
2.3). То заляга в Закона за възлагане решаването на „еврейския въпрос“ на 
Министерския съвет и в наредбата от 29 август 1942 г., които са подгот-
вени в края на юни и през юли. В тях обаче представите са все още доста 
абстрактни и неопределени, тръгвайки да придобиват ясни контури, след 
като Германия по дипломатически път слага въпроса на масата. Докумен-
тите за този и за свързаните с него аспекти от събитията са поместени в 
раздел 2.2. Те са сред най-добре известните на българската историогра-
фия и използвани от нея3, като редица от тях са публикувани и в други 
архивни сборници. 

Включеното тук по този проблем може да се резюмира в два пункта. 
България не е инициатор на идеята за изселване на евреите с цел унищо-
жаването им и вероятно без външния импулс тя не би задвижила подобна 
операция. Когато обаче политиката е възприета, българското правител-
ство я привежда частично в изпълнение с разбиране и убеденост, усърдно, 
добросъвестно и последователно, търсейки същевременно възможности 

3  Вж. в настоящия сборник: Данова, Н. Дългата сянка на миналото…
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да я използва за собствения си дневен ред. Така евреите от Беломорието и 
Македония се превръщат в разменна монета. 

Поместените документи говорят, че още в края на 1941 г. българското 
правителство пренася на международната сцена въпроса за третирането 
на евреите-чужденци, който ще се окаже тясно свързан с възможностите 
за депортирането им (вж. раздел 2.2.1.) Предложението на външния ми-
нистър Иван Попов за паневропейска политика спрямо „чуждите“ евреи 
е внимателно прецизирано от германските дипломати и юристи в Берлин, 
където България (заедно със Словакия и Румъния, но за разлика от Испа-
ния, Унгария и Италия) е приемана за „безпроблемна“ по отношение на 
„еврейския въпрос“. 

Българското политическо решение узрява окончателно когато в 
изпълнение на плана от конференцията във Ванзее Германия стига до 
еврейството на Балканите и в частност до това под българска юрисдик-
ция. В тази перспектива синхронът с наредбата за поданството в „новите 
земи“ прилича повече на съгласуван акт, отколкото на случайно съвпа-
дение. 

Както се вижда от публикуваното в сборника, при първите контакти 
от началото на юли 1942 г. властите в София дават принципно съгласие 
евреите, български поданици, живеещи в Германия и в окупираните от 
нея земи, да бъдат изселени „някъде на Изток“ без повече да се интересу-
ват от съдбата им. По указание на Рибентроп, през септември  – ноември 
1942 г. преговорите стават по-интензивни и всеобхватни и се поставя въ-
просът за депортирането на евреите от всички подконтролни на България 
територии. През този период кристализират най-важните характеристики 
на решението на „еврейския въпрос“ в страната, а Белев формулира иде-
ята за триетапна схема на депортацията (вж. раздел 2.3.): първо Беломо-
рието и Македония; после София и Пловдив; накрая останалите райони. 
Документите установяват съществената роля на главния секретар във 
външното министерство Димитър Шишманов за определяне окончател-
ния вариант на представената като българска инициатива. В подготвената 
от него нота (изпратена на 12 ноември) наредбата от 29 август 1942 г. е 
посочена като потвърждение, че правителството самò е имало идеята да 
депортира евреите от България; то счита депортацията за своя цел; дър-
жавата декларира, че не е в състояние да я осъществи самостоятелно, и 
поради това се обръща за помощ към Германия, която в подходящ момент 
предлага услугите си; България е готова да заплати за тях, получавайки в 
компенсация достъп до имуществото на изселените. Единственият пункт, 
по който правителството не отстъпва е исканата от немците сума от 250 
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райхсмарки за всеки депортиран, които му се виждат прекомерно висока 
цена. Датата е неопределена (предвидена е за след 1942 г.) и все още не 
се прави никакво разграничение между евреите от „старите“ и от „новите 
предели“. 

Така, последователността във времето на българската и германската 
позиция следва модела с налагането на ЗЗН. В двата случая управляващи-
те в София добре разбират интереса на Берлин и изпреварващо изграж-
дат рамката за неговото осъществяване. През декември 1940 г., т.е. преди 
присъединяването към Тристранния пакт, те приемат вече прокараното в 
редица държави базисно антиеврейско законодателство; през юни-август 
1942 г. разписват юридическата основа за депортацията преди формално 
да са сезирани от Германия, но с напълно ясното съзнание, че изселване 
предстои и при отлична осведоменост за вече стореното в тази насока дру-
гаде из Европа.

Приведените документи показват как от декември нататък и особено 
след пристигането на Теодор Данекер в София на 21 януари 1943 г. конта-
ктите стават съвсем делови, изцяло посветени на тактиката и логистиката 
на предстоящата акция. Германските представители се отнасят уважител-
но към решенията на българските власти, твърдо насочвайки действията 
им в желаната посока, но и съобразявайки се с вътрешнополитическите 
им съображения. Когато започва мисията на Данекер, Габровски вече е 
приел, че първо ще бъдат депортирани евреите от „новите земи“, като за 
останалите намерението не е изоставено, но изпълнението се отлага. Виж-
да се, че предложението за добавка на 8000 „нежелателни“ евреи от „ста-
рите предели“ е възприето и защитавано от Белев, но че то произхожда от 
Данекер и впоследствие е одобрено от българското правителство. „Бъл-
гаро-германски“ внушения за депортация тръгват и от по-ниски админи-
стративни равнища (областната дирекция на МВР в Скопие и германският 
консул в града), които не са били в течение на вече уточняваните планове. 
В навечерието на изселването преговорите между България и Германия 
са изчистили всички основни точки. Непосредствената подготовка е за 20 
000 евреи (правителството в нито един момент не е взимало формално 
решение за тотална депортация, макар в прав текст да е огласявало тази 
цел), а пряко заплашени са 8000 от довоенните граници на страната, кои-
то  – строго погледнато  – са оцелелите точно благодарение развитието на 
събитията през м. март. Разбира се, неуспехът при първата стъпка нару-
шава общия план и след като властта веднъж се е препънала, й е по-трудно 
да продължи. На нея й остават съвсем немалки енергия и воля през май 
1943 г. да изсели всички евреи от София, но през следващите месеци ситу-
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ацията във войната до такава степен се е променила, че радикални стъпки 
са вече трудно мислими. След смъртта на царя всякакви проекти и от бъл-
гарска, и от германска страна са изоставени. 

Поместените в сборника документи поставят случилото се в Бело-
морието, Македония и Пирот в контекста на прецедентите в Европа (вж. 
раздел 2.2.2.). Преговорите с Германия мотивират правителството да се 
заинтересува отблизо от тях и през октомври 1942 г. Б. Филов разпорежда 
на българските легации да съберат съответните сведения: постъпка, изда-
ваща неувереност и желание да се действа според съществуващите „най-
добри стандарти“. Картината, която очертават отговорите, е пъстра, като 
още през октомври българските власти са били наясно, че съществуват 
варианти за фронтален отказ, за депортиране само на апатридите, или за 
репатриране на евреите, чужди поданици, ако техните държави поискат 
това. Публикуваме и резултатите от втори кръг допитвания до български-
те легации по инициатива на Филов, проведени в средата на март 1943 г., 
в самия разгар на депортирането. Това вече е ход, говорещ за съмнение, 
че може би се е отклонил от преобладаващата тенденция в Европа. По-
местените отговори регистрират видимо изменение в общата обстановка, 
а България изпъква като държава, възприела крайна позиция спрямо ев-
реите с размито или чуждо поданство от териториите под неин контрол. 
Решението за отмяна на депортацията от „старите предели“ е напълно съ-
звучно с общата тенденция сред съюзничките на Германия към известно 
„смекчаване“. Случващото се в Беломорието и Македония обаче е по-ра-
дикално, отколкото при държави в близка ситуация. Българската политика 
спрямо евреите в придобитите територии се втвърдява тогава, когато дру-
гаде практиката на изселване е отменяна или изоставяна. „Вдигането“ от 
„новите земи“ се осъществява при пълна информираност, че под влияние 
на стратегическите военни неуспехи на Германия у нейните съюзници са 
се появили колебания и пречупване в следваната дотогава линия. 

Особено показателни са съпоставките с Румъния и Унгария, които 
са в най-сходно положение. Депортацията от управляваните от България 
територии става, след като през октомври 1942 г. Румъния4 е спряла да 
изселва евреи от придобитите си земи (от „старото Кралство“ тя не го е 
правила), отстоявайки през следващите месеци тези си решения, въпреки 

4  За всеобхватно и детайлно проследяване на антиеврейските политики в Ру-
мъния вж.: Final Report of the International Commission on the Holocaust in Romania 
Presented to Romanian President Ion Iliescu. International Commission on the Holocaust 
in Romania chaired by Elie Wiesel. November 11, 2004. Bucharest.
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силния германски натиск. Аналогичен отказ (както личи от архивите – за-
белязан от българската дипломация) публично декларира и Унгария, про-
тивопоставяла се успешно на всякакво депортиране на „свои“ евреи до 
март 1944  г., когато е окупирана от Германия. Тази алтернативност на 
траекториите сред съюзниците на Райха доказва наличието на варианти 
в унищожаването/оцеляването дори в най-тежките моменти от войната, 
като прави силно условна тезата за „българското изключение“. 

Раздел 2.2.3. отразява отношението на държавата към българските 
евреи в чужбина. Поместената дипломатическа кореспонденция по въпро-
са носи информация и за антиеврейските политики из Европа, в частност 
в съседна Румъния и във Франция. Документите от Виши показват, че в 
сравнение с други страни България е най-пасивна в подпомагането и ре-
патрирането на „своите“ евреи, като КЕВ даже изрично забранява подоб-
ни действия. Накрая, тясно свързан с външната рамка сюжет е този за 
евреите, чужди поданици (вж. раздел 2.2.4.). Неговото значение от гледна 
точка на съдбата на депортираните е в това, че отношението към небъл-
гарските евреи показва какво евентуално е можело да бъде третирането на 
онези от Беломорието и Македония, ако те бяха получили автентичен ста-
тут на чужденци, а не на де факто апатриди. Постъпките на чужди държави 
отразяват и възможната протекция за „собствените“ им евреи в чужбина. 
Поместените документи само докосват обширния проблем за политиката 
на българските власти към притока на емигриращи от Централна Евро-
па евреи непосредствено преди и в първата година и половина на война-
та5. Става ясно, че през септември 1938 г. Дирекцията на полицията вече 
заема твърдо становище за ограничаване притока на чужди евреи във и 
през България, а през септември 1940 г. категоричната й линия (утвър-
дена с новия закон за поданството от декември с. г.) е за освобождаване 
на страната от „чуждия елемент“ и за отказ да му се оказва каквото и да 
е съдействие при напускане. Документите говорят, че спрямо пребивава-
щите законно чужди евреи България държи да прилага нормите на ЗЗН и 
на последвалите разпоредби, без да се съобразява със законодателствата, 
уреждащи въпроса в техните страни. Въпреки това, както показват по-
местените архиви, постъпките на легациите в защита на гражданските и 
имуществените интереси на евреите с тяхно поданство са многобройни 
(често водещи до компромисни решения), като при това визират не само 

5  Подробно този въпрос е разгледан в.: Шеалтиел, Шломо. От Родина към Оте-
чество. Емиграция и нелегална имиграция от и през България в периода 1939-1949 г. 
С.: УИ Св. Климент Охридски, 2008.
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поданиците им в „старите предели“, но и тези в „новите земи“. И по този 
въпрос Б. Филов възлага на българските легации да направят проучвания, 
но единствената отстъпка (за разлика например от Словакия) е да им се 
даде известна отсрочка или някои улеснения за напускане на страната, ако 
не желаят да попаднат изцяло под ударите на антисемитските мерки. 

Раздел 2.3. съдържа основните решения на изпълнителната и на зако-
нодателната власт, приети във връзка с депортирането на евреите от Бело-
морието, Македония и Пирот. (Редица от тях имат отношение към замис-
ляното изселване на евреите и от „двата предела“ на България.) Тук е по-
местено добре известното споразумение от 22 февруари 1943 г. между Ал. 
Белев и Т. Данекер, което е основната договорна рамка на депортацията. 
Включени са (заедно с придружаващи материали) и постановленията на 
Министерския съвет (ПМС), приети на 2 и 5 март, осигурили нормативна-
та основа и окончателната политическа санкция за операцията. Особеното 
в тези актове е, че нито един от тях не одобрява в явен вид подписаното на 
22 февруари. Това става косвено, като ПМС № 127 посочва, че изселване-
то е „в споразумение с германските власти“. В правителствените решения 
е прокарана двусмисленост относно обхвата на депортацията. Предвиде-
ният железопътен транспорт е за евреите от Македония, Беломорието или 
старите предели на страната, ПМС № 127 се отнася до „заселените в ново-
освободените земи“ при положение, че бройката от 20 000 ги надхвърля с 
8000 д., оставяйки врата за изселване и от „стара България“, а лишаването 
от гражданство засяга единствено последните. Това разноезичие отразя-
ва преплитането между стратегическата цел на правителството (тотално 
изселване) и непосредствената му тактическа задача (депортиране от Бе-
ломорието, Македония и от ограничен брой точки от „старите предели“), 
като оставя възможности за маневриране според обстоятелствата. В раз-
дела са поместени и концептуалните доклади на Белев, които формулират 
общата идеология на депортирането.

„Вдигането“ и изселването на евреите от Беломорието, Македония 
и Пирот е впечатляваща по своя замах, стегнатост и ефективност опера-
ция. В тези си параметри тя е до голяма степен нетипична за тромавата и 
неефикасна българска администрация, която в случая успява да разгър-
не сложна логистика, в кратки срокове да изпълни множество задачи и в 
крайна сметка да постигне напълно целите на начинанието. Раздел 3 гру-
пира значителен брой документи, отразяващи в най-големи подробности 
случилото се през февруари  – март 1943 г. Поместен е началният проект 
от 4 февруари, очертал основни линии: събиране на евреите в концентра-
ционни лагери; отвеждане до определени гари в „старите предели“; из-
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искване за пълна тайна и обяснение, че се преселват във вътрешността 
на страната; финансиране от фонд „Еврейски общини“6. В него все още 
е отворен изборът дали да се изселят всички или 20 000 евреи (тези от 
Беломорието и Македония + „нежелателните“ от „стара България“). По-
нататък, в процеса на организацията редица по-частни решения отпадат, 
променя се и самият график на акцията. 

От документите става ясно, че най-интензивната фаза от подготовка-
та е вместена в малко повече от седмица, между 23 февруари и 3 март, ко-
гато са проведени „конференции“ с висшето ръководство на комисарство-
то, разпределени са отговорностите, Белев прави инспекционна обиколка 
из Беломорието, изготвят се списъците, осъществено е окончателното 
устройване на лагерите. До 4 март КЕВ разгръща активно нормотворче-
ство. В сборника са приведени различни варианти на конкретните пла-
нове, инструкции и наредби, които скрупульозно описват предстоящите 
действия. Те проявяват грижа както за съхранно отвеждане на всички ев-
реи до границата, така и за опазване имуществото им, което впоследствие 
в голямата си част ще бъде осребрено в полза на държавата. Общият план 
за действие е одобрен от КЕВ, от военните и от областния управител и 
размножен на циклостил на 1 март. През следващите два дни е уточнен за 
всеки град. Архивите ясно разкриват разпределението на политическите 
и другите отговорности в непосредственото изпълнение на акцията: де-
портирането е проведено от българската полиция, със съдействието на 
всички административни и други власти, особено военните, под общото 
оперативно ръководство на полицейските коменданти и представителите 
на КЕВ по места и при политическия надзор на съответния областен упра-
вител. Именно той например взима решение за изтегляне датата на „вдига-
нето“ в Беломорието от 9 на 4 март поради това, че подготовката е станала 
по-широко известна от предвиденото. 

Документите от раздела описват всички фази и критичните моменти 
между 4 и 29 март: нощна военна блокада на градовете в Беломорието (4 
март), Македония и Пирот (10 март); „вдигане“ на евреите от домовете 
им; отвеждане същия ден във временните концентрационни лагери в Бе-

6  Фонд „Еврейски общини“ е предназначен за издържане на еврейските общи-
ни, за подпомагане на бедните евреи и за покриване разходите на Комисарството за 
еврейските въпроси. Средствата на фонда постъпват от изземване на част (5 или 8%) 
от сумите по блокираните сметки на евреите и от всички събрани такси и облози от 
еврейските общини. В негов приход са отнесени имуществата на еврейските църков-
ни и училищни общини и на сдруженията им с идеална цел. Като задача на фонда е 
изрично посочено „да подготвят изселването на еврейското население“. 
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ломорието и Пирот; транспортиране от Битоля и Щип до етапния лагер 
в Скопие, а на тези от Беломорието (между 5 и 9 март) до етапните лаге-
ри на съсредоточаване в Горна Джумая и Дупница с прекачване в Демир 
Хисар; извозване от Горна Джумая, Дупница (17 и 18 март) и Пирот (19 
март) през София до Лом; натоварване за последния им път към бивша 
Полша на очакващите ги кораби в Лом (20 и 21 март) и композиции в Ско-
пие (22, 25 и 29 март). Основен извор са докладите на длъжностни лица, 
които неизменно наблягат на „абсолютното спокойствие“, липсата на 
произшествия, неподчинение и съпротива, на отсъствието на смущение в 
гражданството и „почти неусетното“, „безшумно“ придвижване, на много 
добрия ред, и „инертно държане“ на депортираните. Подготвяни са също 
статистически и обстоятелствени отчети, където броят на „вдигнатите“ е 
съпоставен с този от предварителните списъци, регистрирано и описано 
е издирването на отсъстващи, “залавянето“ на допълнителни (включител-
но укриващи се) лица, прибирането на случайно намерени деца. Освен 
от служебните рапорти и от показанията пред Народния съд (вж. раздел 
7), свидетелства на очевидци идват от придружавалите влаковете коман-
дировани лекари, български евреи, и от няколко сестри-самарянки (също 
еврейки), оказвали помощ на междинните гари. Отразени са престоят във 
временните лагери и последващото транспортиране до етапните и до Лом 
с влакове на БДЖ, чиято абревиатура стои на вагоните и в повечето от 
съхранените разпореждания или отчети. След предаването на евреите на 
германските военни власти в Скопие няма български документални сви-
детелства за депортираните от Македония. За беломорските евреи, нато-
варени в Лом, са налице докладите на изпратените с третия и четвъртия 
кораб български лекари. Те дават основание да се отхвърли разпростра-
нената извън България мълва за потънал (потопен) кораб и за удавянето 
(или дори избиването) на депортираните с него евреи. Най-отдалечената 
точка, до която стигат български представители е Виена, тъй като герман-
ците отказват да допуснат когото и да било по-нататък. 

Поместените свидетелства изясняват все още често дискутирания 
въпрос за охраната на депортираните до Скопие и Лом. Напълно е опро-
вергано твърдението за участие на германски сили (мотив, появил се още 
при дознанията на Народния съд и мултиплициран впоследствие), като е 
ясно установено, че композициите са охранявани изцяло от българската 
полиция и отчасти от военни. Германци се появяват само в крайната фаза 
на операцията - при предаването на евреите на отправните точки и при 
конвоирането на транспортните средства, излизащи извън страната. Ох-
раната е практически изцяло германска (българското полицейско присъст-



Румен Аврамов. Четейки архивите на депортацията 25

вие е символично) от Скопие до границата със Сърбия. За сметка на това 
броят на българските полицаи на корабите от Лом до Виена е съществен 
и преобладаващ. 

Документите в сборника съдържат следи от присъствието на евреите 
в Беломорието и Македония след депортацията от март 1943 г. (вж. раз-
дел 3.5). Преброяване през м. май в Беломорието регистрира единични 
членове на някогашните еврейски общности в отделни градове. В Маке-
дония най-многолюдната останала група е в Скопие, формирана от неза-
сегнатите евреи с чуждо поданство. Само тук-таме до есента там живеят 
български евреи, по-голямата част от тях лекари или аптекари. Към края 
на 1943 и началото на 1944 г. се пристъпва към окончателно закриване 
на еврейските общини. След това продължава единствено уреждането на 
висящи имуществени въпроси, с което са натоварени клоновете на БНБ, 
общините и други инстанции и което се проточва до септември 1944 г.

Ако обществените реакции към провалилия се опит за депортация на 
евреи от „старите предели“ на България са широко известни, многократно 
публикувани и коментирани, то следите за реакцията към депортирането 
от Беломорието, Македония и Пирот остават по-встрани от вниманието. 
Преобладаващо е мнението, че за случилото се в „новите земи“ българска-
та общественост е знаела малко, че онова което е научила е узнала твърде 
късно, и че българите там са били недостатъчно, за да повторят стореното 
в София. В раздел 4 са събрани архивни свидетелства, отразяващи най-
ярките публично изразени позиции и по-интимни рефлексии на ключови 
политически фигури.

Без съмнение, сред защитните инициативи най-силно се откроява из-
дигнатият глас от Димитър Пешев, Никола Мушанов, Петко Стайнов и 
шепа други депутати. Приведени са писмото на Пешев, речите на Муша-
нов и Стайнов, както и интерпелацията на последния, които са бляскави 
образци на висок парламентаризъм, убедена привързаност към правовия 
ред и лична почтеност. За разлика от предходни техни публикации, тук са 
включени интегралните стенограми на разискванията по въпроса. Това са 
опозиционни прояви в момент, когато „вдигането“ на евреите (а при ня-
кои от тях и изпращането зад граница) е вече факт. Внимателният прочит 
на писмото на Пешев от 17 март показва, че то апелира за смекчаване на 
отношението към евреите, маркира съпротива срещу всякакъв повторен 
опит, но визира и друго - да предупреди за „масовото убийство“, в каквото 
би била обвинена България при депортирането. (За ставащото в „новите 
земи“ вече циркулира немалко информация). Че съществен акцент в пе-
тицията са събитията в Беломорието и Македония, говори и поместената 
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реч на Тодор Кожухаров от 26 март 1943 г., в която той пряко свързва 
бламирането на Пешев именно с протеста му срещу изселването на евре-
ите от присъединените територии. Особено изразителни са извадките от 
слабо познатия дневник на Н. Мушанов, където политикът слага на хар-
тия разсъжденията си върху положението на евреите през януари  – април 
1943 г. Неговите записки говорят за осведоменост относно акцията и съд-
бата на депортираните, за радикално отхвърляне, от класическа либерална 
гледна точка, на установения държавен режим, за отвращението му от по-
литическата и личната позиция на Филов. Размислите на Мушанов рязко 
контрастират с приведените в сборника пасажи от дневника на премиера, 
отнасящи се до същия период. Документите показват, че за случващото 
се в Беломорието и Македония е можело да се протестира, че публична 
съпротива е имало и тя е получавала (не непременно одобрителен) отглас 
дори в дълбоката провинция, че управляващите са били предупредени как-
ва отговорност поемат, но въпреки това  – за разлика от завоя им по отно-
шение на „старите предели“  – не са отстъпили и са завършили замисле-
ното. Вижда се как противопоставянето срещу депортацията в парламента 
се основава на хуманистични аргументи, на протест против потъпкването 
на човечността и флагрантното нарушаване на закона, което (по думите 
на Мушанов) не може да бъде оправдано с „държавнически или политиче-
ски съображения“. Става ясно и нееднозначното отношение към проблема 
сред митрополитите на Българската православна църква, които обсъждат 
гоненията на евреите от разнообразни гледни точки, всеки със своя дневен 
ред и нюанси, но стигат до огласяването на общи становища, а някои от 
тях и до конкретни действия. 

В този раздел и другаде из двутомника са налице свидетелства за ор-
ганизирани и автономни изрази на спонтанна симпатия към изселваните. 
В документите, където е фиксирана съпричастност на въвлечени длъж-
ностни лица основно става дума за по-мека тоналност на служебните 
доклади, за автентична загриженост по повод хуманитарната ситуация с 
евреите, за изявено желание на български дипломати да се помогне на 
съграждани евреи в чужбина… Що се отнася до локалното гражданско об-
щество, в архивите са отбелязани доброжелателни жестове към задържа-
ните в лагерите както от българи, така и от гръцкото и от друго „инород-
но“ население, на католически свещеник в Скопие, на италиански служби 
в града… Включени са също изразителни примери за взаимопомощ между 
отделни еврейски общини. Разбира се, впоследствие, пред Народния съд 
(вж. раздел 7.1.) обвиняемите привеждат повече разкази за благосклонно 
отношение.



Румен Аврамов. Четейки архивите на депортацията 27

Наред с това са поместени и образци на немалкото положителни от-
зиви в подкрепа на депортацията: от задоволство, че със заминаването на 
евреите изчезват черната борса и други битови проблеми до потока по-
ръчани „отгоре“ телеграми към инстанциите в София, засвидетелстващи 
одобрение и възторг. А в редица от докладите за хода на депортирането 
и за ликвидирането на имуществото са налице преценки за коментарите и 
страховете на местното микрообщество. Настроенията и вълненията сред 
малки еврейски общности в България след изселването от март 1943  г. 
пък са уловени в рапорти на Държавна сигурност от Лом и съседни гра-
дове. В сборника отсъстват сложните отношения в рамките на далеч не 
монолитното и подвластно на разнопосочни идейни течения ръководство 
на българското еврейство, които представляват самостоятелна и обширна 
тематика. 

Раздел 5 е изцяло посветен на хората, станали жертва на депорта-
цията. В него поместваме списъци на евреите, живели в съответните гра-
дове непосредствено преди изселването. Става дума за уникални, силно 
емоционално натоварени и натоварващи документи, които едновременно 
с това носят много знание за унищожените общности. Включваме ги в 
сборника, защото приемаме, че всяка публикация на тези дълги поредици 
от имена е знак на уважение към загиналите. Но го правим и с мисъл, че 
имената придават човешка идентичност на един архивен корпус, пълен с 
дехуманизирани документи. 

Списъци на депортираните от Македония са публикувани през 80-те 
години на 20. век7, а за там, както и за Беломорието такива са достъпни 
в ресурсите на големи мемориални центрове, като Яд Вашем и Музея на 
Холокоста във Вашингтон или в интернет пространството. В България 
обаче това е първа публикация. 

В архивния фонд на КЕВ са налице различни варианти на списъците. 
Като правило най-ранните от тях са изготвени непосредствено след 22 
февруари 1943 г., когато комисарството спешно организира регистрация-
та на набелязаните за депортиране евреи, извършена от еврейските общи-
ни в сътрудничество с адресните служби. Впоследствие листите и техни 
допълнени преписи са използвани при „вдигането“ на хората от къщите, 
при вкарването им в лагерите и във влаковете. При всяка една от тези опе-
рации срещу съответните имена са слагани отметки или бележки на ръка. 

7  Вж.: Колономос, Жамила, Вера Весковиќ-Вангели. Евреите во Македонија во 
Втората светска војна 1941/1945, Зборник на документи, т. І-ІІ. Скопје, 1986. 
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На последния етап списъците са преведени и на немски език с помощта на 
служители на германското консулство в Скопие. 

Поместените в сборника варианти не са изчерпателни списъци на за-
гиналите в нацистките лагери евреи от Беломорието, Македония и Пирот. 
На много места се посочва, че акуратността, и на българските, и на нем-
ските версии не е пълна, че в тях има (неизбежни) пропуски и грешки. 
Освен това, само някои от наличните списъци са използвани при натовар-
ването на евреите на изходните точки. Нямаме никаква информация и за 
евентуалните събития (бягства, смъртни случаи, отклонение на назначе-
нието), настъпили по пътя към полските земи. Ето защо, приемаме публи-
куваните тук списъци като приблизително отражение на състава на 
еврейските общности в последните десетина дни преди депортацията. 
За избора измежду няколко запазени варианта сме се ръководили от прин-
ципа да поместим най-„близкия“ до момента на изпращането. (Той може 
да е и с по-малко имена от съставените от еврейските общини.) При други 
равни условия сме се спирали на списъка с повече информация за всяко 
лице. А кратки пояснителни бележки в началото на раздела предоставят 
обобщени данни за броя на депортираните, както и друга агрегирана ко-
личествена информация, извлечена от публикуваните в сборника архиви.

След хората идват вещите и парите. И ако според сключеното спо-
разумение с Германия българската държава престава да се интересува за 
депортираните от момента, в който те пресекат границата, то тя продъл-
жава още месеци наред старателно да се занимава с оставеното от евреите 
имущество. В раздел 6 са поместени представителни документи, свързани 
с неговото ликвидиране, подбрани измежду огромния масив, запазен във 
фонда на КЕВ. Макар да почиват на една и съща логика, разпореждането 
с имуществото на евреите от „новите земи“ се различава съществено от 
процеса в „старите предели“. Разликата е не толкова в разработените пра-
вила, колкото в обстоятелството, че в „стара България“ властта все пак 
влиза в административен или правен досег с евреите, докато в Беломори-
ето и Македония имуществото принадлежи на отсъстващи (обречени или 
вече не между живите) собственици. 

В сборника са включени основните наредби, съгласно които става 
разпореждането с имуществото, принадлежало на депортираните. От тях 
става ясно, че в КЕВ са си давали сметка за възможните злоупотреби и гра-
бежи, свързани с обсебването на толкова голям обем лична собственост, 
и че са се погрижили да придадат видимост на „правов“ ред. Създават се 
комисии, които да разхвърлят отговорността, организират се открити тър-
гове, изискват се подробни описи, вещите трябва да бъдат грижливо под-
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реждани в хранилища по вид и качество, предвижда се постъпленията от 
продажбите да бъдат преведени по блокираната сметка8 на идентифици-
рания собственик. Ликвидирането е обявено и като грижа за обществения 
интерес чрез даване на държавни и обществени институции приоритетен 
достъп до имуществото. 

Документите на самото комисарство обаче показват как предвиде-
ните защити не сработват, как изливането на „свободно“ имущество за-
действа присвоителните инстинкти на държавата и на широки слоеве от 
населението, как насилственото отнемане на собственост е неразделно от 
злоупотреби с нея, как общественият дух е отровен с недоверие и подозри-
телност. Става ясно по какъв начин значителна част от сумите от продаж-
бата в крайна сметка не постъпват по личните сметки на евреите, а отиват 
в активите на комисарството, тъй като бившият собственик на вещите не 
е могъл (или не е правено усилие) да бъде установен. На 23  юли КЕВ 
вече постановява (легитимирайки една и без това широкоразпростране-
ната практика) занапред всички постъпления да отиват по негова сметка. 
Същевременно, по време на разпродажбите данъчните служби внимател-
но следят да бъдат прихванати всички висящи задължения към фиска на 
изселените. 

В ликвидирането на „еврейското имущество“ в Беломорието, Маке-
дония и Пирот е ангажиран значителен управленски и административен 
ресурс, впрегнат в мащабна бюрократична задача (вж. раздел 6.4.). В 
сборника са поместени редица първични документи от операцията, като 
протоколи-описи от прибраните и депозирани в БНБ пари и ценности при 
самото „вдигане“ на евреите (вж. раздел 6.2.), наддавателни листове от 
търговете, списъци на разпродаденото имущество и др. Приведени са ар-
хиви, отразяващи работата, отчетите, оплакванията и проблемите на раз-
личните видове комисии  – за отпечатване на жилището (или магазините) 
след „вдигането“; за приемане, съхранение, сортиране и подреждане на 
вещите; жилищната, получаваща ключовете от къщите и натоварена с тях-
ното стопанисване и отдаване под наем; провеждащите търговете и т.н. 

Публикуваното очертава характера на търсенето и предлагането на 
изложените вещи и недвижимости. То свидетелства за настъпилата въз-
буда и за ажиотажа сред учрежденията (вж. раздел 6.3.1.), гражданските 
организации (вж. раздел 6.3.2.) и населението (вж. раздел 6.3.3.). Държав-

8  В тези сметки постъпват всички приходи на евреите, но те имат правото да те-
глят от тях само ограничени суми за посрещане на ежедневните си разходи. Сметките 
са в български банки и са поставени изцяло под контрола на КЕВ.
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ни ведомства отначало се опитват не да купуват, а да получават предла-
ганите вещи. Исканията им са формулирани с убедеността, че останалите 
„свободни“ вещи се полагат на въпросната институция, че тя не може 
и не трябва да изпусне появилата се възможност. Същата е логиката на 
десетки граждански, религиозни или дори благотворителни организации, 
които правят сходни постъпки, търсейки привилегирован достъп или 
предлагайки заплащане. Вижда се как след кратко напасване на процеду-
рите, комисиите възприемат правилото първо да задоволяват заявките на 
държавните и обществените структури, за които се подбират и отделят по-
качествените вещи и които получават оферта по изгодни цени. Проблем за 
тях се оказва по-скоро липсата на предвиден бюджет и те често просрочват 
плащанията. Втори приоритет при преразпределението на имуществото са 
държавните чиновници, извоювали си привилегията да им бъде предос-
тавено първо право на избор и организирането на затворени само за тях 
търгове. Останалото след учрежденията и чиновниците отива на открити 
наддавания сред гражданството. Поместеното отразява и разпределението 
на недвижимостите, при което стриктно се следва указанието да се запазят 
няколко от най-добрите къщи (заедно с покъщнината) за високопоставени 
„гости от администрацията и от други ведомства“ (вж. раздел 6.4.2.). 

Акцията по ликвидиране на толкова значително по обем и така раз-
нородно имущество неизбежно поражда вълна от установени и слухове 
за подозирани злоупотреби. Поместените отчети за „вдигането“ са изпъс-
трени с констатации за мародерски кражби (инцидентите са като правило 
приписани на „малцинствата“ или на бедняци-маргинали) и за използване 
на служебното положение (вж. раздел 6.4.3. и други части от раздел 6). 
Същата тематика, но изложена по-всеобхватно и с много по-остър тон, 
присъства в документите на Народния съд (вж. раздел 7).

Депортирането е изцяло финансирано от българската страна. Сред-
ствата идват от бюджета на КЕВ, но в крайна сметка това са пари на са-
мата еврейска общност (бюджетът на комисарството се формира от да-
нъците, събирани от фонд „Еврейски общини“, и частично от държавна 
субсидия) или от одържавени постъпления, получени при ликвидиране 
имуществото на изселените (вж. раздел 6.5.). В сборника са публикувани 
решенията на Съвета към КЕВ, който постфактум (на 13 март 1943  г.) 
преразпределя 40 млн. лв. от различни параграфи на утвърдения бюджет, 
за да може комисарството да допълни предвидените 15 млн. лв. по перото 
„преселване, изселване, лагери, настаняване и помощи за бедни хора“ и да 
поеме непредвидените разходи. Приведена е много подробна разбивка на 
отчетените към края на март разноски от 22.5 млн. лв.: те са значително 
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под приетите по спешност от КЕВ, както и под постъпилите близо 44 млн. 
лв. от ликвидираното за първите девет месеца на 1943  г. имущество на 
евреите от „новите земи“. 

Заключителният раздел 7 включва материали, свързани с работата на 
VII състав на Народния съд, специално натоварен с делата на обвинените 
в преследвания срещу евреите. Обособяването на тези документи се на-
лага поне по две причини. От една страна, те произхождат от институция, 
чиято легитимност е отдавна оспорвана и част от чиито решения са отме-
няни по съдебен ред през 90-те години на миналия век. От друга, показа-
нията на обвиняеми и свидетели в подобен процес носят повече от всякога 
залога за физическото оцеляване на изправените пред трибунала (което 
силно влияе върху тактиката на защитата) и отпечатъка на репресивния 
натиск на властта. 

Въпреки това, редица аргументи натежаха в полза на решението доку-
менти от VII състав да бъдат включени в сборника. Преди всичко, процесът 
е естествен завършек и неотделима част от историческия епизод, а тъкмо 
този състав е първата известна ни съдебна инстанция, криминализирала 
сами по себе си антисемитизма и системните държавни гонения срещу 
евреите през годините на Втората световна война. Като се отчитат всички 
очевидни несъвършенства и изкривявания, произтичащи от политическата 
обстановка, не може същевременно да не се подчертае, че това става още 
преди края на войната, преди Нюрнбергския процес (който всъщност не 
включва антисемитизма в точките на обвинението си) и по много по-ясен 
начин, отколкото в други държави, където тези престъпления се размиват 
в общи процеси или се организират епизодично, и то значително по-късно. 
Съществено е също така, че процесът дава думата и на „другата страна“, а 
гласът на потърпевшите и на техни свидетели трябва да бъде чут в името 
на обективността. Защото дори той да е обяснимо предубеден, нищо не 
дава основание да се мисли, че привидно напълно обективните, гладки и 
успокояващи служебни доклади, изпращани през март 1943, са лишени от 
изкривявания, нагаждане или укриване. 

В раздела са включени показания на подсъдими и странични свиде-
телства, които със задна дата разказват същата онази история, която е 
непосредствено документирана в предходните части на сборника. Подсъ-
димите я излагат като смес от неочаквано точна фактическа рамка, личен 
опит и повече или по-малко правдоподобни слухове. Неизбежни при тях 
са приспособяванията, декларативната подкрепа за новата власт, вмъква-
нето в разказа на хуманни постъпки и заслуги, отклоняването от лична от-
говорност, позоваванията на заповеди отгоре и на служебния дълг. Пред 
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съда много от обвиняемите се отказват от писмените си показания, като 
някои правят внушения за упражнен натиск. А, от друга страна, преслед-
ваните или симпатизиращи им свидетели емоционално описват мъките, но 
и не спестяват добра дума за проявена към тях човещина.

При подобни проблеми подборът на документи, които да отговарят 
на приемливи критерии за историческа достоверност, бе подчинен на кри-
тично филтриране. За достатъчно надежден извор приехме материали, чи-
ето съдържание може да бъде потвърдено с архиви от момента на самите 
събития; където няма (или са минимални) видими следи от приспособя-
ване към линията на обвинението; които съдържат преди всичко преки 
свидетелства и не препредават мълви или разкази от втора ръка. На такива 
изисквания съответстват най-вече някои от показанията на обвиняеми и 
свидетели от фазата на разследването, сред които се открояват депози-
раните от Ярослав Калицин, излагащи пределно систематично и цялост-
но всички стъпки от акцията и функциите на действащите лица. Поради 
прякото им отношение към темата са поместени и извадки от дознанията 
на двама министри, съдени от Първи състав на Народния съд. Накрая, 
включени са произнесените присъди и обвинителният акт, коментиращ 
две от интерпретациите за оцеляването на българските евреи, които де-
сетилетия след това ще се редуват според политическата конюнктура. Не 
са поместени протоколи от самите съдебни заседания, където събитията 
са предадени в твърде свободна форма, през многобройни разнопосочни и 
противоречиви лични версии. 

Архивите в сборника засягат и редица други въпроси, които не мо-
гат да бъдат отнесени към обособените раздели. Проявяват се например 
важни щрихи и нюанси от дейността на КЕВ, изплуват типажи на слу-
жителите в комисарството, тяхната мотивация и реакция пред задачите, с 
които са натоварени… Но особено съществено познание, разпръснато из 
различни точки на този корпус документи, има отношение към парливите 
питания, които и до днес съпътстват споровете около депортирането на 
евреите от Беломорието, Македония и Пирот: какво са знаели органи-
заторите и извършителите на депортацията? чия е отговорността? над 
всичко и във всичко  – можело ли е тези хора да бъдат спасени? 

По първия въпрос приведените свидетелства носят известна, макар 
и непълна определеност. Документите в сборника отпреди Народния съд 
очертават кръгове и нива на информираност сред самите депортирани, 
сред изпълнителите и държавната бюрокрация, сред обществени групи. 
Става ясно, че най-широко разпространената, включително за висши уп-
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равляващи, официална версия е, че евреите се изпращат като работна сила 
в завладените от Германия земи. Мнозина са я приемали без подозрения, 
други са си задавали въпроси. А наред с нея пълзят и паралелни слухове и 
информации. Но това, което изплува от редица от поместените документи, 
е, че назначението е било (или в определен момент е ставало) известно на 
разнородни, пряко въвлечени и по-странични среди. Те са знаели, че евре-
ите се изпращат в Полша, като висшият персонал и част от апарата в КЕВ 
са били осведомени за дестинациите Катовице и може би дори Треблинка. 
Няма, и е трудно да се очакват, директни писмени доказателства, че участ-
та и още по-малко конкретната технология на изтребление е била записа-
на на хартия в България. Но има изобилие от изказвания, показващи как 
масовото депортиране еднозначно се свързва с убеденост, че тези хора 
отиват на смърт. От приведеното в сборника9 най-ярките са писмото на 
Д. Пешев и записите в дневника на Н. Мушанов, като към същото навежда 
известното на българската администрация относно избиването на евреи в 
други държави и в тила на Източния фронт. Така, представените тук до-
кументи оформят разбирането, че немалка част от българското общество 
е разшифровало топоса Полша. Кодът е разчетен от влиятелни сегменти 
в политическата класа и управляващите елити, инстинктивно или инфор-
мирано е разбиран от еврейската общност, интуитивно е чувстван като 
нещо мрачно и фатално сред онова гражданство, което е имало сетива за 
случващото се. И дори да не е било известно, че хората са били изпращани 
на смърт, само по себе си принудителното изселване на невинни цивилни 

9  Индикации за известното по света относно терминалното назначение на де-
портираните се съдържат и извън кориците на сборника. Днес е добре известно, че 
информации за масово унищожаване на евреи започват да изтичат от пролетта на 
1942  г., че през декември с.  г. Съюзниците, а дни по-късно и отделно Съветският 
съюз правят декларации, че в полските земи е в ход изпълнение на план за целенасо-
чено изтребление на европейското еврейство. През март-април 1943 г. американците 
и англичаните отправят по радиостанциите си предупреждения, че българските вла-
сти ще отговарят за това, което правят с евреите. А в позивите, изданията и радиопре-
даванията на комунистическата съпротива недвусмислено и многократно се посочва, 
че изселените евреи ще бъдат унищожени. Значителен обем от тази информация се 
следи и стига до управляващите, но вероятно е и на част от нея да не е обръщано 
внимание или да не е интериоризирана. Във военновременните условия много от ид-
ващото „от другата страна“ се етикетира като пропаганда на противника, филтрирано 
е, или просто е цензурирано и (не)съзнателно автоцензурирано. Показателна в това 
отношение (ако е искрена) е реакцията на Б. Филов (отразена в приведената извадка 
от дневника му) при предупреждението на управляващия швейцарската легация в Со-
фия, че изселването на евреите в Полша означава изпращането им на смърт. 
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(както посочват в разгара на събитията Н. Мушанов и П. Стайнов) още 
тогава е оценявано от мнозина за недопустимо престъпване на една ва-
лидна и по време на война нравствена граница. В крайна сметка този акт 
действително се оказва най-драстичното и мащабно посегателство срещу 
гражданско население, извършено от българските власти през военните 
години. 

Разсъжденията по другите два въпроса неизбежно се преплитат. Ал-
тернативните отговори на последния са при всички случаи интелектуални 
упражнения: изречени вероятности нещо неслучило се да се е случело са 
хипотетична конструкция. Дори да се тръгне по тази пътека, мисля, че е 
достатъчно правдоподобно да се приеме, че тези хора са били поставени в 
ситуация на пределен риск, на границата на обречеността. По общата ло-
гика, навсякъде в Европа животът на евреите, населявали старите ядра на 
останалите неокупирани държави е бил малко по-защитен, а най-уязвими 
и обект на най-интензивни изселвания са били онези с чуждо поданство 
и/или живелите в периферни, гранични, оспорвани, сменяли ръка по ня-
колко пъти територии. Но отвъд общите съображения нишката отвежда 
към конкретната отговорност: към свободата на избор на България; към 
възможностите и желанието й да се противопостави в „новите земи“ 
на германската политика за депортация; към дилемата кой да извърши де-
портирането. Тамошните евреи са се намирали в български ръце и, защо 
не, бихме могли да въобразим ситуация, при която, опитвайки се да запази 
бъдещото си добро име, българската държава отстъпва, или поне прави 
опити да отстъпи, мръсната работа изцяло на петимната за нея съюзна 
Германия. За това обаче са били необходими твърди морални ориентири 
и воля, а от поместените документи става съвършено ясно, че българските 
власти в нито един момент не са проявявали колебания дали да изселват 
евреите от Беломорието и Македония, че от самото начало и до края пра-
вителството е приемало тяхното депортиране като допустимо за постига-
не на свои външнополитически цели. 

Четейки архивите на депортацията, става по-ясно, че дебатът за отго-
ворността всъщност не може и не бива да се затваря във фактологията или 
още по-малко във формалните присъди на Народния съд. Задължително 
трябва да се отиде по-далече от случилото се през 1942 и 1943 г., като се 
осмисли подреждането на приоритетите години по-рано. Когато на върха 
на ценностната пирамида е поставено осъществяването на „националния 
идеал“, всички останали задачи и стъпки придобиват подчинено значение, 
а каквито и да са решенията, те получават изначално оправдание, окъпано 
в патриотарски възторг. На такъв фон веригата от събития и решения, 
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довели до депортирането, става по-дълга и необратима; то е сведено до 
една от многото цени, които си струва да се платят, а евентуалното про-
тивопоставяне по този повод на Германия (дарителят и гарантът на най-
сетне докоснатото „обединение“)  – до един от многото рискове, които не 
си струва да се поемат. Именно гонейки „националния идеал“ в сложните 
предвоенни условия, България прави своя избор и става съюзник на Гер-
мания във войната. Акт от който, независимо дали са поделени с друг или 
поети под натиск, произтичат отговорности за последствията, чието сляпо 
и упорито отричане води единствено към недостойния негационизъм. 



надя данова 

дъЛГаТа СЯнКа на МинаЛОТО.
деПОрТаЦиЯТа на еВреиТе ОТ ЗаПадна ТраКиЯ,  

ВардарСКа МаКедОниЯ и ПирОТ:  
СъСТОЯние на ПрОУЧВанеТО на ПрОБЛеМа

В близост до сградата на Народното събрание, където през 1999 г. 
беше поставена паметна плоча, сега има нова плоча със следния текст: 

„На 10.03.1943 г. протестът на българската демократична обществе-
ност, подкрепен от група народни представители, принуди правителството 
да отложи депортирането на 8500 български евреи към фашистките лагери 
на смъртта. Този протест, както и ходът на Втората световна война спа-
сиха от гибел 49 000 български евреи. За съжаление, от Северна Гърция и 
Югославия, администрирани по това време от българските власти, 11 343 
евреи бяха откарани в нацистките концентрационни лагери и само 12 от 
тях оцеляха. Българският народ прекланя глава пред паметта на невинните 
жертви“. 

Този текст, който представлява нова редакция на предишния, отбе-
лязва един несъмнен подвиг, извършен от български граждани и полити-
ци при трудните условия на война. Споменавайки загиналите обаче, той 
просто премълчава част от истината, като пропуска да спомене, че изпра-
щането на невинните жертви в нацистките лагери е дело на български по-
литици и власти. 

На 8 март 2013 г. след оживени дебати на множество публични фору-
ми ХХХХІ Народно събрание прие „Декларация по повод 70-годишнина-
та от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите 
на Холокоста“. В нея между другото се казва: „Оценявайки обективно ис-
торическите събития, днес не може да се оспорва фактът, че 11 343 евреи 
са депортирани от Северна Гърция и Кралство Югославия, които тогава 
са под германска юрисдикция. Като осъждаме този престъпен акт, пред-
приет от хитлеристкото командване, изразяваме съжаление, че не е било 
във възможностите на местната българска администрация да го спре“1. 
Така жестът на отсъствие на смелост да се прочете тази страница от бъл-
гарската история се допълва от опита за подмяна на историческите факти 
с цел да се снеме отговорността за престъпния акт от българската страна. 

1 ДВ, бр. 27, 15 март 2013.



Надя Данова. Дългата сянка на миналото… 37

Именно желанието ни за един почтен и достоен прочит на тази трагична 
страница от българската история стана причина за създаването на насто-
ящото документално издание.

В следващите редове ще се опитам да очертая мястото на темата за 
депортацията в българската историография, като, въпреки риска от пов-
торения, ще спазвам хронологичния, а не проблемния принцип. Така по-
ясно проличава колко отрано тази тема си пробива път в книжнината, но 
и същевременно колко лъкатушен е пътят на усилието да се изнесе цяла-
та истина. След Втората световна война темата присъства, но в приглу-
шен вид, докато изцяло доминира настойчивата теза за „спасението“ на 
българските евреи. Преобладаващата част от представителите на акаде-
мичните среди в България, както впрочем и на българската общественост 
проявяват своеобразна селективност по отношение на темата „България и 
Холокостът“, като ролята на „спасител“ се приписва било на цялото бъл-
гарско общество, било на лидерите. При това тезата за „спасението“ е 
тясно свързана с утвърждаването на образ на България като „страна без 
антисемитизъм“2. 

Първата публикация, от 1945 г., която хвърля обилна светлина върху 
съдбата на евреите в Беломорска Тракия и Вардарска Македония – доку-
менталният сборник на Натан Гринберг – за дълго време ще остане един-
ствената3. Предговорът на Н. Гринберг е датиран януари 1945 г., т.е. изда-
нието е подготвено преди заседанията на Седми състав на Народния съд. 

2 Този образ е лансиран в книгата на Oschlies, W. Bulgarien – Land ohne Anti-
semitismus. Erlangen: Ner-Tamid-Verlag, 1976; за многобройните публикации по тази 
тема вж. Евреите по българските земи. Анотирана библиография. Съст.: Жак Еске-
нази, Алфред Криспин. С.: Международен център по проблемите на малцинствата и 
културните взаимодействия, 2002, 447–469; вж. и Troebst, S. Rettung, Überleben oder 
Vernichtung? Geschichtspolitische Kontroversen über Bulgarien und den Holocaust.  – 
Südosteuropa, 59. Jahrgang, 2011, H. 1, 97–127 (Трьобст, Щ. Спасение, депортация 
или Холокост? Полемиките преди и след 1989 относно съдбата на българските ев-
реи по време на Втората световна война.  – В: История, митология, политика. С.: 
УИ Св. Климент Охридски, 2010, 493–511 (www.org/record/18827/files/SUDGTL-
BOOK-2011-094.pdf; и в електронното издание „Либерален преглед“  www.librev.
com).

3 Гринберг, Н. Документи. С.: Централна консистория на евреите в България, 
1945 (http://past.bghelsinki.org/wp-content/uploads/2012/09/n.greenberg.pdf).  Както 
сам Гринберг обяснява няколко години по-късно, изданието е предназначено да пос-
лужи като обвинителен документ пред Народния съд. По въпроса вж. Гринберг, Н. 
Хитлеристкият натиск за унищожаване на евреите от България. Тел Авив: Амал, 
1961, с. 5.
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В него се казва: „Настоящата книга представлява обвинителен документ 
от изключителна важност“. Гринберг е назначен на 30 септември 1944 г. в 
Комисарството за еврейските въпроси със задачата да разследва концен-
трационните лагери в Сомовит и Плевен4. Той взема участие в Парижката 
мирна конференция през 1946 г. като съветник на българската делегация. 
Сборникът с обем 200 страници включва документи от фонда на Комисар-
ството за еврейските въпроси, разкриващи организацията и провеждането 
на акцията по депортацията на евреите от Беломорска Тракия и Вардарска 
Македония, извършените над тях насилия и злоупотребите с имуществото 
им. В книгата са поместени и спомени на свидетели от Гюмюрджина (дн. 
Комотини) и Скопие за случилото се. В заключението Гринберг подчер-
тава, че българският народ не е настроен антсемитски, но обвинява бъл-
гарските правителства в открит държавен антисемитизъм. Настоява, че 
„българският народ спря престъпната ръка, която се готвеше да изпраща 
български евреи на смърт в Полша. С това българският народ заяви в най-
тежкия за евреите момент, че в тази страна е мястото, дето те имат всич-
кото право да останат и да се развиват рамо до рамо с българския народ. 
Ние, евреите, трябва да помним историческото наше спасяване от гибел 
и да впрегнем всичките си усилия за благоденствието на демократична и 
мощна България“ (с. 194). Във втория предговор, по-скоро встъпителни 
думи към изданието, авторът Ис. Франсез, временен комисар за еврей-
ските въпроси, отдава признание на българския народ, който „няма нищо 
общо с фашизма и който със своята героична борба и скъпи жертви спаси 
българското еврейство от гибел, а сега чрез Народния съд ще даде заслу-
женото сурово наказание на антисемитите престъпници“.

Със заминаването за Израел на около 40 000 след 1948 г., т.е. на 90% 
от българските евреи, от останалата в страната малка общност се очаква 
пълна лоялност. Годишникът на Обществената културно-просветна орга-
низация на евреите в Народна Република България се превръща в трибу-
на, от която трябва да бъде популяризиран митът за решаващата заслуга 
на БКП за спасяването на българските евреи5. 

4 ЦДА, ф. 190К (Комисарство за еврейските въпроси), оп. 1, а.е. 8611. Книга със 
заповедите, л. 282, № 911.

5 Ето някои заглавия, които илюстрират тази атмосфера: Израел, С. Истори-
ческите корени на дружбата между българи и евреи. – Годишник. Обществена кул-
турно-просветна организация на евреите в НР България, 1, 1966, 13–46; Майер, И. 
Спасението на българските евреи от унищожение 1939–1944. – Годишник, 2, 1967, 
21–40; Същият. Придобивките на българските евреи при народната власт. – Годиш-
ник, 4, 1969, 57–77; Коен, Д. Провалът на нацистките планове за унищожаването на 
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Темата за депортацията присъства дискретно в издадения през 1978 г. 
документален сборник „Борбата на българския народ за защита и спасява-
не на евреите в България през Втората световна война“6, в който са помес-
тени някои от най-важните документи, свързани с нея. За разлика от други 
издания, в които става дума единствено за „спасението“, тук читателят 
може да надникне и в покритата с мълчание болезнена история на изпра-
тените в нацистките лагери. Заслужават особено внимание документите, 
разкриващи решенията на българското правителство, подготвили акцията 
по „вдигането“ на евреите от „новите земи“, както и материалите, сви-
детелстващи за степента на информираност на българското общество за 
случващото се с евреите в Тракия и Македония. Поместени са документи 
от Централния държавен архив в София и от архива Яд Вашем в Йеруса-
лим, копия от които се съхраняват днес в Научния архив на БАН7. 

В историческите изследвания депортацията присъства в статията на 
Владислав Топалов, според когото Борис ІІІ е главният виновник за съд-
бата на македонските и егейските евреи8. Проблемът се обсъжда и в пуб-
ликацията на Изидор Соломонов, посветена на процеса от 1967 г. срещу 
германския пълномощен министър в София Бекерле, който е обвиняем за 
съучастие в избиването на 11 343 македонски и беломорски евреи9. Въз 
основа на личните си впечатления като наблюдател на процеса от страна 
на България, както и на базата на достъпните му основни чужди публи-
кации по темата авторът изнася редица конкретни факти за съдбата на 
депортираните, отхвърляйки версията за потъването на един от кораби-
те при Лом. Той коментира проблема за степента на информираност на 
съвременниците относно предприетите от нацистите масови убийства на 
евреи, като настоява, че Борис ІІІ няма заслуги за спасяването на бъл-
гарските евреи. За съжаление, авторът се подчинява на тогавашния канон 
и настоявайки за „цялата и неподправена истина“, говори за приноса на 

българските евреи. – Исторически преглед, 1969, № 2–3, 61–68. В издадената през 
1967 г. книга на Хаим Оливер, озаглавена „Ние евреите или как евреите в България 
бяха изтръгнати от лагерите на смъртта. Хроника от близкото минало“, се твърди, че 
заслугата се пада на районния комитет на БКП начело с Тодор Живков.

6 Борбата на българския народ за защита и спасяване на евреите в България през 
Втората световна война (Документи и материали). Съст.: Давид Коен, Тодор Добрия-
нов, Райна Манафова, Стоян Танев. С.: БАН, 1978.

7 НА БАН, ф. 111.
8 Topalov, Vl. L’opinion publique bulgare contre les persécutions des juifs (octobre 

1940 – le 9 septembre 1944). – Études historiques, II, 1965, 477–492. 
9 Соломонов, И. Процесът Адолф-Хайнц Бекерле и някои изводи от него. – Го-

дишник, ХV, 1980, 159–194.
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Българската комунистическа партия и най-вече на Тодор Живков в орга-
низирането на акциите в защита на евреите в България. 

Депортацията на евреите от „новите земи“ се коментира и от Илчо 
Димитров, който настоява, че Борис ІІІ носи основната вина за нея, тъй 
като се е съгласил да предаде на хитлеристите евреите от Беломорието10. 
В свое изследване, посветено на България и Холокоста, Димитров твър-
ди, че „новите земи […] макар и международно непризнати, бяха част от 
българската държавна територия. В тях бе въведено българско законо-
дателство. Установени бяха органи на българската държавна власт  – в 
културата, просветата, стопанството, правосъдието, полицията, армията, 
както и на българската църква. Самата спогодба се сключи от български-
те власти, а не от окупационните. Изпълнението й се пое от българските 
власти, не от германските. Акцията по изселването се планира и проведе 
под ръководството на Комисарството по еврейските въпроси. Неговите 
представители ръководеха изпълнението с помощта на полиция и войска. 
Превозът се извърши с българските държавни железници. Колкото и да 
действаше под принуда, българската държава носи цялата отговорност за 
предприетото злодеяние“11. След като описва подробно акцията по „вди-
гането“ на евреите от Беломорието, Димитров твърди: „Царят бе одобрил 
спогодбата за депортацията. С негово знание и съгласие тя започна да се 
изпълнява. […] За случилото се се използваше аргументът, че тамошните 
евреи са били поданици на Гърция и Югославия, поради което българска-
та държава не носи отговорност за тях“12. 

Депортацията от „новите земи“ присъства в документалната публи-
кация на Давид Коен, посветена на VІІ състав на Народния съд13. В нея се 
лансира тезата, че българите в тези територии са били в неведение и не са 
имали достатъчно време, за да успеят да покажат „присъщата“ си състра-
дателна съпричастност, проявена в „старите земи“. Темата за депортация-
та е засегната съвсем бегло в книгата на Димитър Токушев, посветена на 

10 Димитров, И. България на Балканите и в Европа. С.: Народна просвета, 1983, 
с. 134.

11 Димитров, И. България срещу Холокоста. – В: Същият. Между Мюнхен и 
Потсдам. Българската политика през Втората световна война. Исторически очерци. 
С.: УИ Св. Климент Охридски, 1998, 76–84 (текстът е писан през 1988 г.), с. 79.

12 Пак там, с. 81.
13 Коен, Д. Защита и спасяването на българските евреи в показанията пред 

VІІ върховен състав на Народния съд. – Годишник, 21, 1986, 197–230.
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Народния съд14. Авторът се задоволява да изброи подсъдимите в Седми 
състав, като посочва, че най-голяма отговорност носят Ал. Белев, който 
подписва споразумението с Данекер, и Я. Калицин, ръководил изселване-
то на евреите от Беломорието.

След промените през 1989 г. и отпадането на ограниченията на кому-
нистическата цензура в историографията изпъкват няколко конкуриращи 
се тези. В излязлата през 1991 г. книга на Христо Бояджиев добива ясни 
очертания промонархическата тенденция. Авторът посвещава на депорта-
цията от „новите земи“ една глава, в която твърди, че с решението си да 
пожертва евреите от „новите земи“ Борис ІІІ на практика е избрал „по-
малката злина“15. Цитираната богата литература е използвана изключи-
телно селективно с цел да бъде снета от българските власти отговорността 
за депортацията. Акцентира се на ролята на А. Белев и на германския на-
тиск. Привеждат си главно мненията, подкрепящи тезата за „спасението“ 
на българските евреи, като се настоява, че противоеврейските прояви в 
България са чужди на българите и наложени от нацистка Германия, както 
и че българското общество е било в пълно неведение за подготвяната де-
портация. В тази тенденция се вписва и книгата на Стефан Груев16, в която 
заслугата за спасяването на българските евреи се приписва на монарха и 
отново се поставя акцент върху силния германски натиск и особено на 
ролята на А. Белев. Депортацията на „небългарските евреи“ от Македо-
ния и Тракия се споменава напълно периферно и се твърди, че през март 
1943 г. никой не знаел за тайните нацистки планове за „крайното реше-
ние“. Това твърдение и до днес се използва в защита на тогавашните бъл-
гарски власти, организирали и провели депортацията, въпреки че изворите 
от епохата свидетелстват за информираност за предприетото от нацистите 
етническо прочистване.

Очертава се и тенденцията да се съобщава лаконично фактът на де-
портацията, като настойчиво той се свързва с нацизма, с Комисарството 
за еврейските въпроси и неговия шеф, а отговорността на българските 
власти сякаш остава в сянка17. 

14 Токушев, Д. Народният съд 1944–1945. Правно-историческо изследване. С., 
1989, с. 7.

15 Бояджиев, Х. Спасяването на българските евреи през Втората световна вой-
на. С.: УИ Св. Климент Охридски, 1991, 43–58. 

16 Груев, С. Корона от тръни. Царуването на Борис ІІІ 1918–1943. С.: Български 
писател, 1991; 20092.

17 Даскалов, Г. Демографските процеси в Източна Македония и Западна Тракия 
(1 януари 1942 – 25 октомври 1944 г.). – Военноисторически сборник, 1992, кн. 1, с.  36.
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Бяха публикувани множество непознати и трудно достъпни докумен-
ти от чужди архиви18, сред които и материали, свързани с депортацията от 
„новите земи“. Сред тях особен интерес представлява докладът на герман-
ския консул в Скопие, съдържащ важни подробности около депортацията 
на евреите от Македония. Като цяло внушението е, че българското прави-
телство е действало под силен немски натиск и че все пак не се е подчиня-
вало напълно, като се е стараело същевременно да защитава интересите 
на страната. От особено значение е и осъщественото от Витка Тошкова 
издание на части от дневника на Адолф-Хайнц Бекерле – германския пъл-
номощен министър в София19. В публикацията се споменава за депорта-
цията на евреите от „новите земи“, но на преден план излизат данните за 
действията на българите в защита на евреите от „старите предели“. 

В Годишника на организацията на българските евреи „Шалом“ за 
1993–1994 г. излиза статията на военния историк Димитър Йончев, пос-
ветена на политиката на цар Борис ІІІ към евреите от „новите земи“20. На 
практика това е първото по-обширно изложение, посветено на темата, и 
то се опира на материали от Министерството на вътрешните работи, Ди-
рекцията на полицията и Комисарството за еврейските въпроси. Авторът 
настоява, че евреите от „новите земи“ са жертва на политиката на Борис 
ІІІ и Филов, както и че е пропуснат историческият шанс те да бъдат спа-
сени от българския народ, който винаги е защитавал своите евреи. През 
същата година Димитър Йончев публикува монографичен труд, посветен 
на българската политика в Беломорието, в който темата за съдбата на ев-
реите просто отсъства21. 

 Темата за депортацията на беломорските евреи присъства в излезлия 
от печат през 1995 г. документален сборник на Давид Коен „Оцеляването“22. 
Самото заглавие е симптоматично за еволюцията в използваната терми-

18 България – своенравният съюзник на Третия райх. Съст.: Витка Тошкова, 
Ни колай Котев и др. С.: ВИК Св. Георги Победоносец, 1992.

19 Из дневника на Бекерле – пълномощен министър на Третия райх в България. 
Съст.: Витка Тошкова. С.: Христо Ботев, 1992.

20 Yonchev, D. The Jews from the New Lands in the Policy of Tzar Boris III (October 
1940 – March 1943). – Annual of the Organization of the Jews in Bulgaria “Shalom”, Vol. 
XXVII (Sofia), 1993/1994, 19–30.

21 Йончев, Д. България и Беломорието (октомври 1940 – 9 септември 1944 г.). 
Военнополитически аспекти. С.: Дирум, 1993.

22 Оцеляването. Сборник документи 1940–1944. Съст.: Давид Коен. С.: ИЦ Ша-
лом, 1995.
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нология: вече не се настоява за „спасение“ на общността, а се говори за 
нейното „оцеляване“.

През 1997 г. Витка Тошкова публикува книгата „Фрагменти от исто-
рията на евреите в България“23, в която политиката на страната по отно-
шение на евреите е квалифицирана като „неподчинение“ спрямо Третия 
райх. Твърди се също така, че в България не е имало антисемитизъм, че 
той бил „внесен отвън“ между двете световни войни. Лаконичният разказ 
за случилото се с евреите в „новите земи“ е съпроводен от изложение за 
силния натиск от германска страна и съпротивата на българите срещу де-
портацията от „старите земи“.

На следващата 1998 г. Иван Хаджийски публикува изследване, посве-
тено на съдбата на евреите от Югозападна България, което съдържа под-
робна информация и за временния лагер в Горна Джумая, в който преби-
вават депортираните беломорски евреи, както и за съдбата им в лагерите 
на смъртта в Полша24. През същата година излиза и статията на Дженгиз 
Хаков, в която също се изнася информация за депортацията на евреите от 
„новите земи“25. Основната вина за случилото се той хвърля върху Бо-
рис ІІІ, като подчертава, че българското правителство му е напълно по-
слушно. Подчертава, че тези евреи са пожертвани в замяна на спасяване-
то на 48 000 евреите от старите предели. Отново се поддържа тезата, че 
„българите са спасили своите евреи“. 

На ролята на антисемитското законодателство като основа за депор-
тацията фокусира вниманието излязлата от печат през 2000 г. на българ-
ски и на английски книга на Владимир Пауновски и Йосиф Илел, в която 
са поместени много снимки с пояснителни текстове, свързани с депорта-
цията на евреите от Тракия и Македония. Пауновски подчертава, че бело-
морските и македонските евреи са изпратени „в лагерите на смъртта по 
искане и под натиска на нацистите“26 и че „те тихомълком били предадени 
на нацистите за изтребление през 1943 г.“27 с надеждата, че това ще помог-
не за уреждането на териториалния въпрос в полза на България.

23 Тошкова, В. Фрагменти от историята на евреите в България, С.: Дружество за 
дружба България-Израел, 1997.

24 Хаджийски, И. Съдбата на евреите от Югозападна България през 1940–
1944 г. – Исторически преглед, 1998, № 3–4, 94–118. 

25 Hakov, D. The Fate of the Bulgarian Jews during World War II.  – Études 
balkaniques, 1998, No 3–4, 122–130.

26 Пауновски, В., Й. Илел. Евреите в България между унищожението и спасени-
ето. С., 2000, с. 36.

27 Пак там, с. 33.
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Темата за депортацията се появява бегло и в излезлия през 2002 г. 
документален сборник с материали, показващи застъпничеството на пра-
вославната църква пред държавата в полза на евреите28. Става ясно, че 
представителите на висшия православен клир са били в течение на случва-
щото се в Македония и Тракия и че съдбата на евреите от „новите земи“ 
изиграва роля за активизирането на клира в защита на българските евреи. 
През същата година Международният център по проблемите на малцин-
ствата издава обемистата aнотирана библиография „Евреите по българ-
ските земи“ (1917 заглавия; 536 стр.). В нея депортацията е изведена в 
предметния показалец самостоятелно като „изселване“, което присъства 
много бледо само със 7 от описаните издания29.

С оглед на нашата тема от особено значение е издаденият от Еми Ба-
рух през 2003  г. сборник30. В него Е. Барух настоява, че „дори и днес 
много български политици, както и голяма част от обществеността не 
са готови непредубедено да приемат факта, че България е съучастник в 
убийството на евреите от Македония и Тракия“31. Особено внимание за-
служава поместеният в този том текст на Лиляна Деянова, посветен на 
присъствието на темата за депортацията в българските учебници. Деянова 
въвежда темата за негационизма, като отбелязва с тревога факта, че поя-
вата в България на емблематичното име на френския негационист Робер 
Форисон минава безпроблемно. Тя обръща внимание и на факта, че в Бъл-
гария след 1989 г. 13% от анкетирани от нея студенти настояват да не се 
говори за „спасяване“ на евреите, тъй като евреите от „новите земи“ са 
депортирани. Подчертава, че в учебниците е поставен акцент на спасява-
нето на евреите от България, докато темата за Холокоста е периферна32. В 
изданието са поместени спомените на режисьора Анжел Вагенщайн, кой-

28 Гласове в защита на гражданското общество. Протоколи на Светия Синод на 
Българската православна църква по еврейския въпрос (1940–1944). Съст.: Албена 
Танева и Ваня Гезенко. С.: ГАЛ-ИКО, Център за Еврейски Изследвания при СУ Св. 
Климент Охридски, 2002.

29 Евреите по българските земи: анотирана библиография. Съст.: Жак Ескенази, 
Алфред Криспин. С.: IMIR, 2002, с. 520.

30 History and Memory. Bulgaria: Facing the Holocaust. Edited by Emmy Barouh. 
Sofia: Open Society Foundation, 2003.

31 Barouh, E. The Convenient Clichés of Remembrance. – In: History and Memory, 
33–44.

32 Deyanova, L. Postcommunist Negationism. – In: History and Memory, 128–142; 
по тези въпроси вж. също Деянова, Л. Към конструирането на евреина като враг (ме-
дийни стратегии на изобразяване на евреина като друг и „образи на врага“ през 2003-
та година в България). – Антисемитизъм в България днес. Съст.: Алфред Криспин. 
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то по време на войната е станал свидетел на придвижването на влаковете 
с депортираните евреи. Той настоява, че в операцията по „вдигането“ на 
евреите не участват германски части, а единствено български войници и 
полиция33. 

През 2004 г. излиза книгата на Иван Хаджийски, посветена на депор-
тацията на евреите от „новите земи“34. В монографията намираме много 
подробен разказ за нормативната и логистичната подготовка на „акцията“ 
по „вдигането“ на евреите, за депортацията и за разграбването на еврей-
ското имущество. В нея са поместени редица факсимилета от документи-
те, на които е базиран този разказ. Авторът подчертава, че „съдбата на 
еврейското население в Беломорието и Македония по това време е реша-
вана от българската висша и местна администрация“. Обявява се катего-
рично срещу оневиняването на Борис ІІІ и Филов чрез твърдението, че 
те са действали под чужд натиск в изпълнение на чужда воля и решения. 
Напълно основателно настоява, че в присъединените райони са действали 
български закони и разпоредби. 

През същата година Николай Поппетров издава спомените на Дими-
тър Пешев35, като придружава текста на българския политик с встъпител-
на студия, в която терминът „спасение“ е поставен в кавички, говорещи 
за дистанциране от традиционно влагания в него смисъл. Той изрично 
подчертава, че депортацията е неизбежен резултат от политиката на бъл-
гарските управляващи среди, както и от действията на парламента и пра-
вителството, започнали с приемането на Закона за защита на нацията и 
последвалите го репресивни закони. Особено внимание се обръща на при-
етите от правителството постановления, подготвили депортацията36. 

От 2004  г. датира и документалното издание на Борислав Дичев, 
посветено на емисиите на Радио Лондон37. Изнесената информация е из-
ключително ценна за пресъздаването на идейния, политическия и дип ло-

С.: Колибри, 2004; Същата. Очертания на мълчанието. Историческа социология на 
колективната памет. С.: Критика и хуманизъм, 2009, 152–169.

33 Wagenstein, A. Collective Memory: The Bulgarian Case.  – In: History and 
Memory, 71–81.

34 Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население в Беломорска Τракия, Вар-
дарска Македония и Югозападна България през 1941–1944. Дупница: ИИА Девора-
Би, 2004.

35 Пешев, Д. Спомени. Съставителство, коментар, бележки Николай Поппетров. 
С.: Гутенберг, 2004.

36 Пак там, с. 15 (предговор от Николай Поппетров).
37 Говори Лондон. Предаванията на Би Би Си за България през Втората светов-

на война. Съст.: Борислав Дичев. С.: Труд, 2004.
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матическия контекст на депортацията на евреите от „новите земи“, възпри-
емана от автора като страница от българската история. От същата година 
датира и публикацията online на Владимир Мутафов, който основателно 
подчертава, че българското общество има интерес да бъде посочена отго-
ворността на българските власти, осъществили депортацията на евреите 
от „новите земи“, тъй като в противен случай се хвърля сянка върху не-
съмнения подвиг на защитилите евреите българи38.

Проблемът за депортацията присъства в издадения през 2007 г. сбор-
ника с изследвания и документи „Обречени и спасени. България в анти-
семитската програма на Третия Райх“39. Публикувани са материали от 
чужди архиви, като освен споменатото споразумение Данекер-Белев, тук 
са поместени доклади на представители на Комисарството за еврейските 
въпроси и на германски дипломати, които съдържат ценна информация за 
организацията и провеждането на депортацията на македонските и тракий-
ските евреи. Поставен е силен акцент върху антисемитизма в Европа и ан-
тиеврейската политика в Германия, оказала влияние в България. Би могло 
да се твърди, че изданието представя много пълно сложния път, който из-
минават българските политици, за да се стигне до пагубните решения за 
депортацията на евреите от „новите земи“, като особено отчетливо проли-
чава натискът върху българското правителство от немска страна.

През същата година в Полша излиза от печат статията на Юлина Да-
дова, която проследява част от дебата относно съдбата на евреите в Бъл-
гария и открито говори за отговорността на българската страна за случи-
лото се в „новите земи“40.

Темата за „спасението“ продължава да доминира над тази за депор-
тацията в публикуваната през 2008 г. книга на Дора Калчева, посветена 

38 Мутафов, Вл. Царят-Обединител и спасяването на евреите в обединена Бъл-
гария. – Media Times Review, април 2004 . Достъпна на адрес: http://mediatimesreview.
com/april04/jewish.php

39 Обречени и спасени. България в антисемитската програма на Третия райх. 
Изследвания и документи. Съст.: В. Тошкова, М. Колева, Д. Коен, И. Гезенко, А. 
Танева, Б. Дичев, И. Хаджийски. С.: Синева, 2007.

40 Dadowa, J. Ocalenie bułgarskich Żydów. Pomiędzy mitem a rzeczywistością. – In: 
Goszczynska, J., G. Szwat-Gylybowa (Eds.). Przemilczenia w relacjach międzykulturo-
wych, Warszawa, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, 213–228 (Дадова-Михайлова, Ю. Спасяването на 
българските евреи – между митовете и реалността. – Историческо бъдеще, 2011, 1–2, 
162–177).
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специално на проблема за Холокоста41. Въпреки че в нея акцентът се по-
ставя главно на репресиите спрямо евреите в другите страни, съюзници на 
Германия, тук присъства и разказ за подготовката и осъществяването на 
депортацията на македонските и тракийските евреи с участието на българ-
ската администрация и полиция.

Много характерна е и тезата, изложена в издадената през 2009 г. „Ис-
тория на българите“. Тук тогавашният директор на Института по исто-
рия при БАН Георги Марков дословно твърди: „Евреите от новите пре-
дели са пожертвани за спасението на 47 250 евреи от старите предели на 
Царството“42. Паралелно с това в публичното пространство продължава 
да присъства категоричното искане да се признае отговорността на бъл-
гарската страна за съучастие в депортацията на беломорските и македон-
ските евреи. Много ясно и аргументирано това искане се поставя от Иван 
Генов43. 

В края на 2010 г. Ваня Гезенко публикува в сп. „La Estreya“ статия 
за Комисарството за еврейските въпроси, в която отново ударението е 
върху спасяването на българските евреи, като се твърди: „В условията на 
Втората световна война (и то като съюзник на Третия райх) малка Бълга-
рия спасява своите евреи, въпреки че чрез сложните външнополитически 
маневри се оказва съучастник в депортацията на евреите от „новоосвобо-
дените земи“, тъй като те никога не влизат в нейните граници. През целия 
период на действие на КЕВ хиляди българи, водени не само от чувството 
на толерантност, но и от дълг и по съвест оказват помощ на съгражданите 
си евреи“44. Този пример илюстрира много красноречиво актуалната по-
зиция на част от колегията към проблема за депортацията на евреите от 
Вардарска Македония и Егейска Тракия. Заслужава да се подчертае, че 
към същия брой на „La Estreya“ е публикувано приложение, съдържащо 
няколко от основните документи, свързани с депортацията на тракийските 

41 Калчева, Д. Холокостът в Третия Райх и неговите съюзници. С.: Дими 99, 
2008, 117.

42 История на българите, т. 3: От Освобождението (1878) до края на Студената 
война (1989). С.: Труд, 2009, с. 268.

43 Генов, И. Унищожени и забравени. Кой и как спасяваше евреите в България 
(достъпна на адрес: http://ivangenov.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html).

44 Гезенко, В. Създаване и дейност на Комисарството по еврейските въпроси. 
Институцията, която трябваше да осъществи Българския Холокост. – La Estreya, спи-
сание за еврейска история, изкуство, култура, 2010, бр. 4, с. 17.
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и македонските евреи45. Появяват се и издания, посветени специално на 
историята на новоприсъединените територии, в които обаче темата за де-
портацията е покрита с пълно мълчание46.

Правните аспекти на интересуващия ни проблем са получили частич-
но осветление в издадения през 2010 г. сборник от нормативни актове47. 
Встъпителната студия към изданието е на юриста Димитър Токушев, кой-
то насочва вниманието си изцяло върху мотива за съпротивата от страна 
на българската общественост срещу това наложено според него отвън за-
конодателство, като се настоява, че антисемитизмът няма социална база в 
България. Говорейки за депортацията на евреите от Беломорска Тракия и 
Македония, авторът подчертава: „фактически „новите земи“ бяха присъ-
единени към Царство България и представляват едно цяло. В тях се уста-
новяват органите на българската административна, военна, полицейска и 
съдебна власт. Съдилищата правораздават в името на Борис ІІІ“ . Там „се 
въвежда изцяло българско законодателство, включително и всички анти-
еврейски закони и подзаконови актове.“ Сред публикациите, които зася-
гат тази проблематика, ще спомена и статията на Николай Поппетров48, в 
която се оспорва тезата за „спасението“ на българските евреи и се насто-
ява за отговорността на българската страна за депортацията на евреите 
от „новите земи“. Н. Поппетров обръща внимание и на неглижираната от 
българската историография тема за еврейските трудови лагери49.

Депортацията е засегната и в монографичното изследване на Румен 
Аврамов, посветено най-вече на икономическите репресии над еврейската 
общност в България. Авторът отхвърля употребата на термина „спасе-
ние“, като настоява: „въпреки че по-голямата част от евреите под властта 
на българската държава запазват живота си, спасението трудно се съвмес-
тява с депортирането на останалите към нацистките лагери за изтребле-

45 Комисарство по еврейските въпроси. Институцията, която трябваше да осъ-
ществи Българския Холокост. La Estreya [2010]. 

46 Райчевски, С. Беломорска България (1941–1944). С.: Български бестселър, 
2010.

47 Антиеврейското законодателство и неговото преодоляване (1942–1945). 
Съст.: Петко Добчев. С.: Фенея, 2010. 

48 Поппетров, Н. Българското общество и евреите (1879–1944): обща постанов-
ка. – Помощни исторически дисциплини, VII: Евразийски хоризонти: минало и на-
стояще. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов. С.: Институт за исторически 
изследвания – БАН, 2011, 280–301.

49 Поппетров, Н. „Zwischen grossen Erwartungen und bösem Erwachen. Juden, 
Politik und Antisemitismus in Ost und Südosteuropa 1918–1945“. D. Dahlmann, A. Hill-
brenner (Hrsg.). 2007 [Рецензия]. – Историческо бъдеще, 2010, 1–2, 289–292.
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ние, с тоталното отнемане на гражданските им права, с тяхното изселване 
и бруталното икономическо ликвидиране“ 50.

Лаконично споменаване на депортацията на тракийските и македон-
ските евреи намираме в излезлия през 2012 г. девети том от многотомното 
академично издание „История на България“51. Темата за депортацията от 
„новите земи“ е докосната съвсем бегло и в академичното издание, посве-
тено на принудителния труд в България през 1941–1962 г.52 На депорта-
цията са посветени излезлите от печат през същата година публикации на 
Спас Ташев, в които се настоява, че тя е дело на Германия и послушния 
й Белев, а „спасението“ – на Борис ІІІ53. На практика авторът изцяло се 
опира на вече известни факти, твърдейки неоснователно, че проблемът не 
е изследван от българската историография. През същата година излиза 
от печат и сборникът с изследвания, посветени на присъединяването към 
България на новите територии през 1940–1944. В някои от тях мимоходом 
се споменава фактът на депортацията, като не се проявява стремеж за сне-
мане на отговорността от българските власти54. Свидетели сме обаче и на 
примера, че в публикуваното през същата година документално издание за 
българското управление във Вардарска Македония темата за Холокоста 
не присъства изобщо55. 

Събитие от изключително голямо значение за хода на дебата по те-
мата за депортацията на евреите от „новите земи“ беше организираната 
от Българския Хелзинкски комитет международна научна конференция на 

50 Аврамов, Р. „Спасение“ и падение. Микроикономика на държавния антисеми-
тизъм в България 1940–1944 г. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2012, с. 8.

51 История на България, т. 9. С.: АИ Проф. Марин Дринов, 2012, с. 435.
52 Троева, Е. Принудителният труд през Втората световна война. – В: Лулева, 

А., Е. Троева, П. Петров. Принудителният труд в България (1941–1962). Спомени на 
свидетели. С.: АИ Проф. Марин Дринов, 2012, с. 42.

53 Ташев, С. Депортацията на евреите от Вардарска Македония и Беломорието. 
Факти и митове. С.: Македонски научен институт, 2012; Същият. Депортацията на 
евреите от Македония и Беломорска Тракия и съвременните измерения на пробле-
ма. – Македонски преглед, ХХХV, 2012, № 1, 7–39.

54 Гребенаров, А. Българското управление във Вардарска Македония (1941–
1944) – за минали и настоящи проблеми. – В: Националното обединение на България 
1940–1944  г. Сборник доклади от Националната конференция, Благоевград, 14–15 
април 2011. Съст.: Т. Митев, А. Гребенаров. С., 1912, с. 57; Стоянова, В. Беломо-
рието под българско управление през Втората световна война. – В: Националното 
обединение, с. 103. 

55 Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944). Съст.: 
А. Гребенаров, Н. Николова. Архивите говорят. Т. 63. С., 2012.
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тема „Да опознаем миналото си“. Конференцията бе проведена на 5–7 ок-
томври 2012 г. в София с участието на утвърдени изследователи на тази 
проблематика от България, Гърция, Италия, Македония, САЩ и Франция. 
С изнесените приносни доклади тя даде много важен тласък на научните 
дирения на това поле, а също така несъмнено стимулира избистрянето на 
позициите в обществото ни по тази болезнена тема56. Много положителна 
роля в тази насока играят системно публикуваните от Юлиана Методиева 
материали под рубриката „Да опознаем миналото си“ в електронното из-
дание на Българския Хелзинкски комитет „Обектив“57. 

Темата за депортацията на евреите от „новите земи“ се обсъжда от 
Борислав Дичев, който оборва тезите, снемащи отговорността от българ-
ската страна, че „новите земи“ са били под върховния суверенитет на Гер-
мания, че българските власти не са били информирани за предстоящото 
унищожение на депортираните или че евреите не са били български пода-
ници. Авторът настоява, че в тези територии е въведено българско зако-
нодателство, че те са под българска юрисдикция, че именно българската 
полиция със съдействието на армията и чиновничеството осъществява 
акцията по „вдигането на евреите, че вземащите решенията лица са разпо-
лагали с достатъчно информация за случващото се с евреите в Европа“58. 

Депортацията на евреите от „новите земи“ и участието на български-
те власти в нея присъства осезателно в появилото се напоследък докумен-
тално издание, посветено на Седми състав на Народния съд59. В изданието 
са включени множество документи, разкриващи мерките на българските 
власти, както и дейността на конкретни личности по „вдигането“ и транс-
портирането на беломорските и македонските евреи. За съжаление от 
обширния му предговор отсъстват основни трудове по темата, като на-
пример публикациите на Лиляна Деянова, както и цялостната картина на 
„кухнята“ на конституирането на VІІ състав на Народния съд. Липсват и 
нужните коментари към някои от публикуваните материали, в които са 
изложени подвеждащи информации.

56 Вж. материалите от конференцията: www.past.bg,
57 http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/
58 Дичев, Б. За (не)спасените евреи или цената на дългото мълчание. – Обек-

тив, бр. 206, януари 2013 (http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/borislav-
dichev/2012-11/za-nespasenite-evrei-ili-cenata-na-dlgoto-mlchanie/).

59 VІІ състав на Народния съд. Едно забравено документално свидетелство за 
антисемитизма в България през 1941–1944 г. Съст.: Върбан Тодоров и Николай Поп-
петров. С.: Изток-Запад, 2013.
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Друго издание, което показва известен напредък по отношение трак-
товката на интересуващия ни проблем, е сборникът с материали от прове-
дената в края на 2012 г. конференция в Софийския университет60. В някои 
от текстовете отново срещаме настойчивите твърдения, че българската 
власт в „новите земи“ нямала установен характер и че „македонските и 
беломорските евреи са извън българската правна система“61, целящи оне-
виняването на българската страна. Същевременно при обсъждането на 
темата за депортацията в други текстове недвусмислено се говори за отго-
ворността на българските власти62. 

 Депортацията на македонските и тракийските евреи е обект на вни-
мание и за някои чужди автори, чиито изследвания се публикуват на бъл-
гарския език или в България. През 1952  г. Бениамин Ардити издава в 
Тел Авив на български език книга, носеща посвещението: „В памет на 
избитите евреи от Беломорието, Македония и Пирот“63. Използвани са 
материалите, публикувани от Н. Гринберг през 1945 г., както и материали 
от Народния съд. Ардити настоява за ролята на Борис ІІІ на „спасител“ 
и обвинява за случилото се в „новите земи“ „садиста Белев“ и Герма-
ния. Депортацията е засегната в книга издадена през 1961 г. в Израел на 
български език от Натан Гринберг, който поставя акцента изцяло върху 
германската политика по отношение на евреите в България64. Гринберг 
използва богата германска документация, която е достъпна в архива на 

60 Евреите в Източна Европа и Съветския съюз в годините на Втората световна 
война и Студената война (1939–1989). Съст.: К. Грозев, Р. Маринова-Христиди. С.: 
УИ Св. Климент Охридски, 2013,

61 Колев, В. „Да бъдеш евреин“ в царството и в новите земи: исторически и 
юридически аспекти на проблема. – В: Евреите в Източна Европа, 97–104; Ташев, С. 
Българската администрация във Вардарска Македония през 1941–1944 г. и съдбата 
на еврейското население. – В: Евреите в Източна Европа, 114–134. 

62 Стоянова, В. България и евреите от присъединените територии през Втората 
световна война. – В: Евреите в Източна Европа, 105–113; Хаджийски, И. Депорта-
цията на евреите от Беломорието, Вардарска Македония и Пиротско и спасяването 
на евреите от Дупница и Кюстендил. – В: Евреите в Източна Европа, 135–151; Ше-
алтиел, Ш. Българското еврейство между заплахата от унищожение и национално 
възраждане (1939–1949). – В: Евреите в Източна Европа, 36–58; Дичев, Б. Законода-
телната рамка на антисемитската политика в България през 1941–1943 г. – В: Евреите 
в Източна Европа, 87–96.

63 Ардити, Б. Ролята на цар Борис ІІІ при изселването на евреите от България. 
Тел Авив, 1952.

64 Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск за унищожаване на евреите от България. 
Тел Авив: Амал, 1961. От особен интерес е рецензията на книгата на Гринберг, пуб-
ликувана в Израел като отделна брошура: Романо, А., Н. Леви. По кой път бяха спа-
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Мемориала Яд Вашем. През 1991 г. се появява книгата на Нир Барух „От-
купът. Цар Борис и съдбата на българските евреи“65, в която той защитава 
тезата, че българските евреи са спасени от лагерите на смъртта благода-
рение на натиска на масите, а вината за депортацията на евреите от Бе-
ломорието и Вардарска Македония е изцяло на Борис ІІІ. В главата под 
наслов „Кошмар в Тракия“ до българската читателска публика стига през 
1999 г. и разказът за депортацията на тракийските и македонските евреи 
на израелския историк Михаел Бар-Зоар, който се базира на документа-
цията, публикувана от Натан Гринберг66. В наситения с емоции текст на 
Бар-Зоар акцентът е поставен върху ролята на българската общественост 
и най-вече на Димитър Пешев. Темата за депортацията на евреите от Бе-
ломорието и Македония е разгледана в издадената през 1999 г. книга на 
италианския журналист Габриеле Нисим, посветена на Димитър Пешев67. 
Нисим настоява, че депортацията е извършена със съгласието на Филов 
и българския монарх, които са имали, според него, възможността, ако са 
желаели, да спрат влаковете на смъртта през двете седмици, в които те 
са били на българска територия. Много информация по интересуващата 
ни тема предоставя трудът на френските историци Естер Бенбаса и Арон 
Родриг, посветен на сефарадските евреи на Балканите. Разказът за случи-
лото се в „новите земи“ през март 1943 г. се базира основно на цитира-
ните по-долу трудове на Фр. Чери и А. Матковски68. Заслужават особено 
внимание аналогиите, търсени от авторите между съдбата на „безотечест-
вените“ евреи от Тракия и Македония и на отстъпените от Франция на Пе-
тен „чужди“ евреи. На депортацията на тракийските и македонските евреи 
е посветена една глава от публикуваната през 2007 г. от Издателството 
на БАН монография на руските изследователи Лариса Дубова и Георгий 
Чернявски, които използват богат документален материал от българските 
архивохранилища69. През 2008 г. излиза от печат на български език кни-

сени евреите в България? (Комунисти и ционисти) (По повод на книгата на Натан 
Гринберг „Хитлеристкият натиск за унищожаване на евреите от България“). 

65 Барух, Н. Откупът. Цар Борис и съдбата на българските евреи. С.: УИ Св. 
Климент Охридски, 1991.

66 Бар-Зоар, М. Извън хватката на Хитлер. Героичното спасяване на български-
те евреи. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2011.

67 Нисим, Г. Човекът, който спря Хитлер. Историята на Димитър Пешев, спасил 
евреите на една нация. С.: Народно събрание на Република България, 1999.

68 Бенбаса, Е., А. Родриг. История на сефарадските евреи от Толедо до Солун. 
С.: Колибри, 2003, 340–349.

69 Дубова, Л., Г. Чернявский. Опыт беды и выживания. С.: АИ Проф. Марин 
Дринов, 2007.
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гата на израелския историк Шломо Шеалтиел70, съдържаща отделен па-
раграф, посветен на депортацията на тракийските и македонските евреи. 
Изложението на събитията е обективно и се базира на богата изворова 
база от документи от български архиви, от архива на Яд Вашем и мемо-
арна литература.

Без да се спирам подробно на голямата тема за ролята на училищ-
ната институция, тук ще се огранича да спомена само, че в учебниците 
след 1944 г. единствено през 1946 г. се споменава за депортираните 11 410 
души, а през следващите години се говори само за „спасените“ евреи71. 
Темата за депортацията присъства бледо в учебника по история от 1993 г., 
в който се казва: „През месец март около 11 400 евреи от Тракия, Маке-
дония и Пирот са депортирани в Полша. Освен всичко друго това още 
веднъж доказва колко крехък е българският суверенитет и колко нездраво 
скрепени за българската държава са „новите територии“72. 

Краткото ми изложение показва, че у нас съществуват два паралелни 
разказа за случилото се в началото на март 1943 г. – единият, който насто-
ява за отговорността на българския монарх и управляващите среди, и дру-
гият, който отхвърля съучастието на българските власти в това престъп-
ление. Цитираните заглавия дават основание да се твърди, че интересува-
щите се биха могли, ако желаят, да получат достатъчно пълна информация 
за конкретните факти, и нямаме основание да смятаме, че това е тема-табу. 
Тя обаче очевидно е сред темите, върху които, по думите на Марк Феро, е 
хвърлено свенливото було на „мълчанието“, закриващо „семейните тайни, 
каквито има всяка институция и всяка нация“73. Сред част от историците 
продължава да доминира мнението, че Вардарска Македония и Беломор-
ска Тракия са само присъединени и тези земи не може да се смятат за част 
от България; според други автори те само са формално присъединени и са 
всъщност под командването на германските политически и военни власти; 

70 Шеалтиел, Ш. От Родина към Отечество. Емиграция и нелегална имиграция 
от и през България в периода 1939–1949. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2008. 

71 Deyanova, L. Postcommunist Negationism. – In: History and Memory, 137–138.
72 История на България за гимназиалната степен на обучение на общообразова-

телните и професионалните училища. Авторски колектив. Автор на частта С. Грън-
чаров. С.: Булвест, 2000, 453. 

73 Вж. за „мълчанията“ в историята и за вдигането на „мълчанието“ във Франция 
по темата за отговорността на френската страна за престъпленията срещу евреите 
през Втората световна война: Ferro, M. L’histoire sous surveillance. Pаris: Calmann-
Lévi, 1985, 60; Idem. Les tabous de l’histoire. Paris: NiL, 2002, p. 40 sq.; Wieviorka, A. 
Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli. Paris: Hachette, « Pluriel », 2003. 
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тъй като евреите от Вардарска Македония и Тракия не били български 
граждани (за разлика от евреите в същинските територии на България), 
не е било възможно да се направи нищо за тяхното спасение. Проявява 
се тенденцията за оневиняване на българската страна с оправданието за 
„силния натиск отвън“, а също се изтъква аргументът за изискванията на 
„националните интереси“. Паралелно с техните публикации съществуват 
и другите цитирани тук, в които се настоява за отговорността на българ-
ските власти. 

Разискването на проблемите, свързани с културата на паметта/спом-
нянето74, се усложнява в случая и от обстоятелството, че тук се докосва и 
елемент от националния ни автостереотип. Заслужава да се подчертае, че 
през последните години някои изследвания допринесоха много за добли-
жаването ни до историческите реалности, като документирано доказаха, 
че е трудно да се говори за „изконна българска толерантност“ и за пълно 
отсъствие на антиеврейски настроения у нас75.

Разказът за случилото се през март 1943 г. в присъединените от Бъл-
гария територии присъства в редица публикации на чужди езици, посве-
тени на съдбата на еврейството на Балканите. В издадената през 1948 г. в 
Солун книга от Михаел Молхо се съобщават сведения за депортираните 
от Беломорието евреи, като се внасят нови щрихи към картината на съби-
тията. На базата на спомени на съвременници на събитията се говори за 
потъването на единия от четирите кораба, с които евреите са транспорти-

74 Вж. по този въпрос: Асман, Я. Културната памет. Писменост, памет и поли-
тическа идентичност в ранните високоразвити култури. С.: Планета3, 2001, 27–32.

75 Тодорова, О. Образът на „нечестивия“ евреин в българската книжнина от 
ХVІІІ – началото на ХІХ век и във фолклора. – Български фолклор, 1994, кн. 3; Съ-
щата. Евреите в българската словесност от началото на ХІХ век до Освобождени-
ето. – В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХІХ–
ХХ век). С., 2001, 88–111; Евреите по българските земи. Анотирана библиография; 
Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи 
на български авторитаристки националистически формации. Съст.: Н. Поппетров. 
С.: Гутенберг, 2009; Керен, Ц. Еврейската общност в Русчук. От периферията на 
Османската империя до столицата на Дунавския вилает 1788–1878. С.: УИ Св. Кли-
мент Охридски, 2009; Поппетров, Н. Българското общество и евреите (1879–1944): 
обща постановка. – Помощни исторически дисциплини, т. VII. Евразийски хоризон-
ти: минало и настояще. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов. С.: Институт 
за исторически изследвания – БАН, 2011, 280–301; Същият. Съдбата на еврейските 
общности в Казанлък и Стара Загора по време на Руско-турската война от 1877–
1878 г. – Историческо бъдеще, 2007, 1–2, 202–218.
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рани от Ломското пристанище до Виена76. Една от най-ранните публика-
ции, в които присъства обширен и подробен разказ за съдбата на депор-
тираните от българските власти евреи, е считаната за класическа книга 
на британския историк Джералд Райтлингер „Окончателното решение“77. 
Трудът на Райтлингер, който е претърпял няколко издания на английски 
и на немски език, е базиран на достъпната тогава документация от Нюрн-
бергските процеси и съдържа не само подробности за случилото се с ев-
реите през март 1943 г. в новоприсъединените от България територии, но 
и поставя въпроса за отговорността на българските власти78. Няколко го-
дини по-късно в Израел излизат от печат на английски език съхраняваните 
в българските архиви спомени на медицинската сестра Надежда Василе-
ва за престоя на беломорските евреи в Ломското пристанище79. Особено 
място сред публикациите, които посвещават внимание на депортацията на 
евреите от „новите земи“, е трудът на американския историк Раул Хил-
берг, опиращ се на документите от Нюрнбергските процеси, съхранявани 
днес в архива на германското Външно министерство80. Това са документи-
те, които разкриват преговорите между българските власти и германската 
страна около депортацията. Тези материали са публикувани в цитираното 
по-горе издание „Обречени и спасени“ и поради важността си са намерили 
място и в настоящото издание. Както сам подчертава авторът, неговото 
внимание е фокусирано не върху жертвите на престъплението, а главно 
върху носещите отговорността за него – монарха, правителството и Ко-
мисарството за еврейските въпроси.

Съдбата на македонските евреи е обект на изследването на османиста 
Александър Матковски, публикувано през 1962  г., което е базирано на 
богата документална база от тогавашните югославски архиви, а също и 
на български архиви81. Авторът дава богата информация за еврейството в 

76 Molcho, M. In Memoriam. Hommage aux victimes juives des Nazis en Grèce. 
Vol. I. Salonica, 1948, 102–105.

77 Reitlinger, G. The Final Solution: The Attempt to Exterminate the Jews of Europe 
1939–1945. London: Vallentine, Mitchell, 1953 (= Idem. Die Endlösung: Hitlers Versuch 
der Ausrottung der Juden Europas 1939–1945. Berlin, 1961). Благодаря горещо на Кате-
рина Крушева, която ми осигури достъпа до тази и други основни публикации.

78 Reitlinger, G. The final Solution, 379–384.
79 Vasileva, N. On the Catastrophe of the Thracian Jews: Recollection.  – Yad 

Vashem Studies on European Catastrophe and Resistance (Jerusalem), 3, 1959, 295–302. 
Спомените се пазят в ръкопис и в машинопис в ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 190. 

80 Hilberg, R. The Destruction of the European Jews. Chicago: Quadrangle Books, 
1961, 482–483.

81 Матковски, А. Трагедиjата на Евреите од Македониjа. Скопjе: Култура, 1962.
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Македония до установяването на българска власт през април 1941 г. Спи-
ра се специално на действието на българското антиеврейско законодател-
ство, на икономическото ограбване на евреите и на проблема с тяхното 
поданството. Изследването е публикувано и на английски език в Израел82. 

От особен интерес за нас е публикуваното през 1966 г. изследване на 
германския историк Зигфрид Фаук83, посветено на българо-германските 
отношения през 1939–1944 г. и тяхното отражение върху българската по-
литика спрямо евреите. На базата на германски архивни материали се про-
следява промяната, настъпила в края на 30-те години в статута на евреите 
в България в резултат на обвързването на България с Германия. Отразени 
са детайлно антиеврейските закони в България и мерките на българското 
правителство, подготвили депортацията на евреите от „новите земи“. Из-
насят се подробни сведения за депортацията на македонските и беломор-
ските евреи от българските власти, като авторът е убеден, че за България, 
макар и суверенна държава и въпреки отсъствието на български антисе-
митизъм подобен на този в Германия, присъединяването на „новите земи“ 
е трябвало да бъде компенсирано със следване на германските изисквания 
по еврейския въпрос. 

Сред ранните публикации по тази проблематика е изследването на 
израелския историк Нисан Орен84, което заслужава особено внимание по-
ради доброто познаване от автора на българската история от ХХ век. Опи-
райки се на цитираните по-горе публикации на Н. Гринберг, Б. Ардити и 
А. Матковски, както и на други издания и извори, Орен изнася подробна 
информация за стъпките на българското правителство, подготвили норма-
тивно депортацията на евреите от „новите земи“, както и за самата депор-
тация. Орен подчертава, че извършителите на акцията са се опитали да от-
хвърлят отговорността от себе си с аргументите, че Тракия и Македония 
никога не са били формално присъединени, че евреите от тези земи не са 
били български поданици и че българското правителство е действало под 
натиск – аргументи, които се чуват и до днес от защитниците на тезата, че 
българските власти не носят отговорност за това престъпление. 

82 Matkovski, А. The Destruction of Macedonian Jewry in 1943.  – Yad Vashem 
Studies , 3, 1959, 203–258.

83 Fauck, S. Das Deutsch-Bulgarische Verhältnis 1939–1944 und seine Rückwirkung 
auf die bulgarische Judenpolitik. – In: Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte II. Stutt-
gart, 1966, 46–59.

84 Oren, N. The Bulgarian Exception: a Reassessement of the Salvation of the Jewish 
Community. – Yad Vashem Studies, 8, 1968, 83–106.
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Основополагащ труд по тази проблематика е монографията на амери-
канския българист Фредерик Чери85, в която освен подробно изложение на 
фактологията, читателят намира и обосновани оценки за хора и събития. 
Книгата на Чери се базира на български и чужди архиви и периодика, как-
то и на несъмнено познаване на цялостната научна продукция по темата. 
Тя съдържа подробно изложение за антисемитското законодателство, под-
готвило депортация, както и за конкретните брутални стъпки за нейното 
осъществяване. В труда на Чери е дадена изчерпателна информация за 
депортацията, за насилието, упражнено от представителите на българ-
ските власти над евреите, както и за злоупотребите с тяхното имущество. 
Авторът е категоричен в твърдението си, че отговорността за депортация 
на евреите от „новите земи“ лежи върху българските институции. Темата 
за депортацията присъства и в излязлата от печат през 1979 г. книга на 
американската изследователка Вики Тамир, посветена на българските ев-
реи. Книгата се опира на богата литература и документални източници от 
България, Израел и пр. Основателно авторката насочва вниманието към 
стъпките на българските политици, подготвили депортацията, като отде-
ля специално внимание на разговорите на Иван Попов с Рибентроп през 
1941 г. В книгата са дадени подробности около случилото се през март 
1943 г. и се цитира споменатата по-горе информация на Михаел Молхо за 
потъването на един от корабите, превозващи евреите от Лом до Виена86. 

Депортацията на евреите от „новите земи“ е обект на внимание и за 
германския историк Ханс-Йоахим Хопе, който издава през 1979 г. кни-
гата „България – своенравният съюзник на Хитлер“87. Авторът отразява 
сложния външнополитически контекст на събитията на Балканите, като 
подчертава силата на натиска от страна на Германия върху българските 
управляващи среди, но същевременно посочва и тежестта на решенията 
на българските власти. Съдбата на евреите в присъединените от България 
територии е обект на особен интерес за специалиста по проблемите на 
германската политика на Балканите през Втората световна война Хаген 

85 Chary, Fr. The Bulgarian Jews and the Final Solution 1940–1944. Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 1972, 191–129. 

86 Tamir, V. Bulgaria and Her Jews: The History of a Dubious Symbiosis. New York: 
Sepher-Hermon Press, 1979, p. 195.

87 Hoppe, H.-J. Bulgarien – Hitlers eigenwilliger Verbündeter. Eine Fallstudie zur 
nationalsozialistischen Südosteuropapolitik. Stuttgsart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1979, 
137–138. Проследяване на конкретните факти: Idem. Bulgarien. – In: Benz, Wolfgang 
(Hg.). Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialis-
mus, München, 1996, 274–310.
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Флайшер88. Той внася в използваната изворова база множество непознати 
материали от германските архиви, допълващи картината на международ-
ния контекст на случилото се, като настоява, че като съюзник на Третия 
Райх правителството на Филов е разполагало със значително по-широк 
периметър на действие в сравнение с правителствата на оку пи ра ните дър-
жави. Опирайки се на германски източници, авторът подчертава експе-
дитивността на българските власти, провели акцията по „вдигането“ на 
евреите от Беломорието. Флайшер коментира версията за потъването на 
един от корабите, превозващи беломорските евреи по Дунав89. Съдбата на 
евреите от „новите земи“ е обект на вниманието на германската историчка 
Анете Вайнке, която анализира документацията от следвоенните съдебни 
процеси и се спира специално на процеса във Франкфурт срещу нацистки-
те дипломати. Разглеждайки „случая Бекерле“, Вайнке подробно излага и 
коментира фактите около депортацията на беломорските и македонските 
евреи и участието на българските власти в нея, като отчита натиска, уп-
ражняван от немска страна. Авторката представя и една убедителна гра-
дация на многопосочните фактори, допринесли за оцеляването на българ-
ските евреи90. Сложният дипломатически и правно-политически контекст 
на събитията в новоприсъединените земи са обект и на вниманието на 
Бьорн Опфер91. Богатата документална база, на която се опира изследва-
нето, позволява да се съди за възможностите, които са имали българските 
власти за самостоятелни решения относно съдбата на евреите в „новите 
земи“. Темата за депортацията на евреите от „новите земи“ присъства и в 
изследването на германския историк Йенс Хопе, коментиращ нееднознач-

88 Fleischer, H. Im Kreuzschatten der Mächte: Griechenland 1941–1944. (Okkupa-
tion–Kollaboration–Resistance). Frankfurt/Bern/New York, 1986 (= Φλάισερ, Χ. Στέμμα 
και σβάστικα, Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941–1944. Αθήνα: Παπα-
ζήση, 2, 1995, 318; на Х. Флайшер дължим и опита за библиографско описание на 
натрупания вече значителен брой публикации, свързани с Втората световна война и 
Гърция, в които присъства и темата за Холокоста: Greece in the 1940’s . Bibliographies 
by Hagen Fleischer & Steven Bowman. John O. Iatrides (Ed.). Hanover and London: Uni-
versity Press of New England, 1981.

89 Φλάισερ, Χ. Στέμμα και σβάστικα, 318–319.
90 Weinke, A. Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deutschland. Vergangen-

heitsbewältigungen 1949–1969 oder: Eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im 
Kalten Krieg. Padeborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2002, 265–269.

91 Opfer, B. Im Schatten des Krieges. Bezatzung oder Anschluss-Befreiung oder Un-
terdrückung? Eine comparative Untersuchung über die bulgarische Herrschaft in Vardar-
Makedonien 1915–1918 und 1941–1944. Reihe: Gesellschaft Südosteuropas 3. Münster: 
LiTVerlag, 2005.
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ните отношения между българи и евреи92. От значение за изясняването 
на външнополитическите аспекти на интересуващия ни проблем е и изда-
нието, анализиращо ролята на германските дипломатически служби при 
инициирането на преследванията срещу евреите и по-специално на депор-
тацията на евреите от присъединените от България територии93. 

Много съществен принос за изясняване на фактологията около де-
портацията правят издателите на двутомен документален сборник Жамила 
Колономос и Вера Вескович от Скопие. Те публикуват документи от до-
машните архиви, разкриващи организацията и провеждането на акцията по 
„вдигането“ на евреите от Македония, както и списъци на еврейските об-
щини94. Документално издание, в което темата за депортацията присъства, 
е публикуваният в Израел сборник с германски документи за Холокоста 
в Гърция. Освен за съдбата на евреите от българската зона, материалите 
дават информация и за отказа на българските власти за защитят арестуван 
в Солун евреин, български поданик95. С акцент върху съдбата на евреите 
от Македония е двуезичното издание, осъществено през 2012 г. от Михаел 
Беренбаум96. В него се изнасят множество подробности около депортаци-
ята и лагерите за унищожение, към които са отправени беломорските и 
македонските евреи.

Проблемите, свързани с Холокоста, навлязоха в изследователското 
поле на историците в Гърция през 90-те години на ХХ век97. На прове-
дените научни форуми бяха съобщени подробности за депортацията на 
беломорските евреи, като особено внимание заслужават изнесените от Х. 

92 Hoppe, J. Juden als Feinde Bulgariens? Zur Politik gegenüber den bulgarischen 
Juden in der Zwischenkriegszeit. – In: Dittmar Dahlmann, Anke Hillbrenner (Hrsg.). Zwi-
schen grossen Erwartungen und bösen Erwachen. Juden, Politik und Antisemitismus in 
Ost und Südosteuropa 1918–1945. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2007, 217–252.

93 Conze, E., N. Frei, P. Hayes, M. Zimmermann. Das Amt und die Vergangenheit. 
Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik unter Mitarbeit von 
Annette Weinke und Andrea Wiegeshoff. München: Blessing, 2010, 282–284.

94 Колономос, Ж., В. Весковиќ-Вангели. Евреите во Македонија во Втората 
светска војна 1941/1945. Зборник на документи. Т. І–ІІ. Скопје, 1986. 

95 German Foreign Office Documents on the Holocaust in Greece (1937–1944). 
Compiled, Translated and Annotated with an Introducton by I. Dublon-Knebel. Jerusalem: 
Tel Aviv University, 2007, p. 34, 319, 397.

96 Berenbaum, M. The Jews in Macedonia during WWII. Skopje [2012].
97 Varon-Vassard, О. L’intérêt pour les Juifs de Grèce.  – Historein. A Review of 

the Past and Other Stories, Vol. 1, 1999, 157–162; Μπενβενίστη, Ρ. Η ιστοριογραφία για 
το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα. Μια επισκόπηση. – Σύγχρονα Θέματα, τχ. 76–77, 2001, 
104–109. 
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Флайшер сведения, почерпани от немски извори98. Беше направен опит 
за обвързване на темата за Холокоста с хода на събитията на фронта99. 
Холокостът присъства в изследването на гръцката историчка Ксантипи 
Кодзагеорги-Зимари, посветено на демографските промени в Източна Ма-
кедония и Западна Тракия през 1941–1944 г.100 Същата авторка посвещава 
една глава на депортацията на евреите от Западна Тракия в издадената от 
нея през 2002 г. книга101. Изследването е базирано на български и гръц-
ки архиви, периодика и обширна научна литература, което е позволило 
представянето на една много пълна и подробна картина на нормативната 
и логистична подготовка на акцията по „вдигането“ на евреите, както и 
на действията на българските административни и военни власти по де-
портацията на евреите от „новите земи“. Авторката не приема тезата, че 
отговорността за случилото се се пада единствено на монарха и правител-
ството, а настоява, че плановете за депортацията не остават пълна тайна 
и се осъществяват в атмосферата на мълчаливо съучастничество. Кратко 
изложение за случилото се в Западна Тракия през март 1943 г. намираме в 
най-новото издание на „История на Гърция“, дело на авторитетни истори-
ци. Частите от това издание, посветени на съдбата на гръцките евреи, са 
дело на гръцката историчка Гавриела Етмектсоглу и българския историк 
Бисер Петров102. Всички изброени чуждестранни автори използват бъл-
гарската документация предимно чрез документалното издание на Натан 
Гринберг от 1945 г., а също се опират и на труда на Фредерик Чери. 

Заслужава да бъде споменат проведеният през 2007 г. в Солун конгрес 
на тема „Холокостът на Балканите“. От българска страна участва Румяна 
Маринова-Христиди, която изнася доклад, съдържащ разказ за подготов-

98 Fleischer, H. Greek Jewry and Nazi Germany. The Holocaust and Its Anteced-
ents. – In: Οι Εβραίοι στον Ελληνικό χώρο: ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια. Πρα-
κτικά του Α Συμποσίου ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 23–24 Νοεμβρίου 1991. Αθήνα, 1995, 
185–208.

99 Bowman, St. The Timing of the Deportation of the Jews. – Μακεδονία και Θράκη, 
1941–1944, Κατοχή-Αντίσταση Απελευθέρωση. Διεθνές Συνεδρίο. Θεσσαλονίκη, 1998, 
231–234.

100 Kotzageorgi, X. Population Changes in Eastern Macedonia and in Thrace: the 
Legislative “Initiatives” of the Bulgarian Authorities (1941–1944).  – Balkan Studies, 
1996, vol. 37, No 1, 143–147.

101 Η Βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 1941–1944. Επ. 
Χανθίππη Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη. Θεσσαλονίκη, 2002, 155–168. 

102 Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος 1940–1945. Κα-
τοχή-Αντίσταση. Επιστημονική Επιμέλεια Χρήστος Χατζηιωσήφ. Γ΄ Τόμος. Αθήνα: Βι-
βλιόραμα, 2007, 169, 184.
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ката и осъществяването на депортацията от „новите земи“ със съдействи-
ето на българската администрация и полиция103. Темата за депортацията 
и последвалото я разграбване на еврейското имущество присъства в из-
следователските проекти и научни срещи, инициирани от Дружеството за 
проучване на историята на евреите в Гърция104. Депортацията се засяга 
от двамата гръцки историци Вайос Калогриас и Стратос Дорданос, които 
обсъждат подробно българската политика в Източна Македония и Тракия 
през Втората световна война105. Картината на случилото се с евреите през 
март 1943 г. се обогатява от излезлите напоследък в Гърция изследвания, 
посветени на еврейските общини в Ксанти, Комотини и Серес, в които 
са привлечени архивни материали от еврейските общини, съхранявани в 
Мемориала Яд Вашем106. В Гърция бяха положени усилия за съхранява-
нето на спомени на съвременници и очевидци на събитията от 1943 г. В 
това отношение особено ценни са публикациите на Франгиски Абатзопу-
лу, в които са поместени и спомени от депортацията на евреите от Западна 
Тракия107. Заслужава също да се подчертае, че в Гърция през последните 
години се прави опит за едно по-реалистично разглеждане на проблема за 
антисемитизма в гръцкото общество, като в редица критични изследвания 
се подкопава митът за отсъствието на антиеврейски настроения при гър-
ците108. Темата за депортацията от Тракия и Македония присъства напъл-

103 Μαρίνοβα-Χριστίδη, Ρ. Η Μεταχείριση των Εβραίων στη Βουλγαρία κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Ευρωπαική εξαίρεση; – In: Το Ολοκαύτωμα στα 
Βαλκάνια. Εκδ. Γ. Αντωνίου και άλλοι. Αθήνα: Επίκενδρο, 2011, 33–56.

104 За изследователските проекти в тdзи област вж: http://histjews.blogspot.com/ 
105 Kalogrias, V., S. Dardanos. Die bulgarische Okkupation in Ostmakedonien und 

Thrakien (1941–1944). – Südost-Forschungen (Oldenbulg), Band 68, 2009, S. 414.
106 Ριτζαλέος, Β. Το τέλος των εβραϊκών κοινοτήτων στη Βουλγαρική ζώνη Κατο-

χής. – Χρονικά. Περιοδική έκδοση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, 
162, Ιούλιος-Αύγουστος, 1999, 3–7; Εξάρχου, Π. Οι εβραίοι στην Ξάνθη. (Ο κόσμος που 
χάθηκε αλλά δεν ξεχάστηκε). Ξάνθη, 2001; Παπαστράτης, Θ. Από τη Γκιουμουλτζίνα 
στην Τρεμπλίνκα… Ιστορία των Εβραίων της Κομοτηνής. Ξάνθη, 2009; Βουρουτζίδης, 
Χ. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Σερρών στα χρόνια προ του Ολοκαυτώματος. – Χρονικά, 
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, 2010.

107 Αμπατζοπούλου, Φ. Το Ολοκαύτωμα στις μαρτυρίες των Ελλήνων Εβραίων. 
Αθήνα: Επίκεντρο, 2007.

108 Πατρικίου, Α. „Να φύγουν“ : οι Εβραίοι ως εχθροί της Νέας Ευρώπης στον κα-
τοχικό Τύπο της Θεσσαλονίκης, 1941-43.  – In: Αθέατες όψεις της ιστορίας. Κείμενα 
αφιερωμένα στον Γιάνη Γιανουλόπουλο, Αθήνα: Ασίνη, 2012, 245–259; Καραμπότ, Φ. 
Περί αλλοθρήσκων Εβραίων και ετερόδοξων Ευαγγελικών πολιτών στο ελληνικό κράτος 
το 19ο αιώνα. – In: Αθέατες…, 211–226. 
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но периферно в новоизлязлата книга на Карина Лампса и Яков Сиби109. Но 
този труд е важен, тъй като в него се обсъжда болезнената и за България 
тема до каква степен е била известна съдбата на депортираните евреи. 
Опирайки се на класическия вече труд на Ричард Брайтман „Публичната 
тайна“110 и на новоиздирени данни, авторите подчертават, че от лятото на 
1941 г. британските тайни служби са разполагали със сведения за масо-
вите екзекуции на евреи в Съветския съюз, а от май 1942 г. вече добиват 
публичност и сведенията за новите методи за масово унищожение, прак-
тикувани от нацистите в Полша. Израз на нарасналия интерес към тази 
проблематика в Гърция е току-що появилият се превод на гръцки език на 
книгата на Натан Гринберг „Документи“ с предговор от историка Василис 
Ритзалеос111.

Особено място сред публикациите по темата за депортацията заема 
книгата на френския интелектуалец от български произход Цветан То-
доров „Крехкостта на доброто“112, която, за съжаление, не е преведена 
на български език. В нея присъстват разказът за депортацията с неговите 
трагични подробности, както и основните документи, имащи отношение 
към темата, преведени на френски език. Книгата на Цветан Тодоров е из-
ключително ценна не само с богатата информация, но и поради дистанци-
раното, но и същевременно ангажирано осмисляне на факта за едновре-
менното съществуване на доброто и злото и за очертаната перспектива 
„крехкото“ добро да надделее при мобилизация на гражданите.

* * *

Предложеното издание представлява корпус от документи, съхраня-
вани в българските архиви и хвърлящи светлина върху депортацията от 
„новите земи“. На първо място, това е архивът на Комисарството за ев-
рейските въпроси. Става дума за изключително богат по количество и ин-
формация фонд, който отразява не само дейността на тази институция, но 
и на цялата държава, както и на различни личности и институции по места. 

109 Λάμψα, Κ., Ι. Σίμπη. Η Διάσωση. Η σιωπή του κόσμου, η αντίσταση στο γκέτο 
και τα στρατόπεδα, οι Έλληνες Εβραίοι στα χρόνια της κατοχής. Αθήνα: ΚΑΠΟΝ, 2012.

110 Breitman, R. Official Secrets: What the Nazis Planned, What the British and 
Americans Knew. Hill and Wang, 1999. 

111 Γκρίνμπεργκ, Ν. Ντοκουμέντα. Εισαγωγή-επιστημονική επιμέλεια Βασίλης 
Ριτζαλέος. Μετάφραση Νικολέτα Ράλτσεβα. Καβάλα: Παρατηρητής της Θράκης, 2013.

112 Todorov, Tz. La fragilité du bien. Le sauvetage des juifs bulgares. Paris: Albin 
Michel, 1999.
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Документирани са нормативната и логистичната подготовка, провежда-
нето на акцията по депортацията, както и последвалото я разграбване на 
еврейското имущество. Освен практиките, от изворите ясно изплуват и 
преобладаващите идеологии, характери, манталитети. За съжаление, ги-
гантският обем на документацията от този фонд не позволява цялостното 
й публикуване и сме принудени да подберем представителни документи от 
нея. Освен тях се публикуват и материали от архивите на Министерския 
съвет, Министерството на вътрешните работи, Българската народна бан-
ка, Министерството на финансите, Министерството на външните работи, 
Дирекцията на полицията, Министерството на правосъдието, Светия си-
нод, Седми състав на Народния съд и администрацията в „новите земи“ и 
др. В изданието са включени извадки от съхраняваните в архивите днев-
ници на Богдан Филов и Никола Мушанов, които съдържат информация 
за събитията от м. март 1943 г. За по-пълно разбиране на случилото се 
включваме и някои правителствени нормативни актове, подготвили де-
портацията, както и записи от заседанията на ХХV Обикновено народно 
събрание. Включени са някои документи, които вече са били публику-
вани в изброените по-горе издания, но те допринасят за създаването на 
по-цялостна картина на случилото се. Опитваме се да отдадем почит на 
депортираните евреи, като публикуваме пълни списъци на еврейските об-
щини в „новите земи“ с техните рождени дати и професии. Вярваме, че по 
този начин ще помогнем на читателя зад цифрата 11 363 да си представи 
депортираните хора с техните имена, биографии и съдби113. Придържаме 
се към принципа да не прекрачваме хронологическите рамки на събития-
та, поради което не включваме спомени на свидетели. Нарушаваме този 
принцип единствено с публикуването на някои материали от Седми със-
тав на Народния съд, датиращи от 1944 и 1945 г., тъй като те помагат да 
бъде очертан профилът на главните актьори и дават представа за епилога 
на събитията. Имайки предвид спецификата на материалите, свързани със 
съдебен процес, подбрахме единствено материали, които изнасят факти, 
потвърдени в съвременните на акцията по депортацията документи.

В процеса на работата възникнаха някои въпроси, свързани с устано-
вяването на достоверността на издирените и подготвени за публикация из-
вори. Очерта се сериозният проблем: до каква степен могат да се използ-
ват материалите от Народния съд. Така например, при работа с архива на 

113 За усилието на историците в световен план да бъдат назовани по име жертвите 
на насилието вж. Assmann, A. Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur 
und Geschichtspolitik. München: C. H. Beck, 2006, 76–77.
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Седми състав на Народния съд историкът попада на показанията на А. Ва-
генщайн, според които депортацията на тракийските и македонските евреи 
е извършена от нацистките войници, което е в противоречие с твърдения-
та му в цитирания по-горе негов текст. Оказа се, че в обвинителните речи 
са допуснати неточности при цитирането на дневника на Богдан Филов114.

Друг особено показателен е и следният случай: при кръстосването 
на данните от архивите с тези от дневниците на Народното събрание се 
оказа, че липсват четири страници със записите от заседанието на 26 март 
1943 г., деня, в който в Народното събрание се поставя на обсъждане въ-
просът за депортацията115. Възникнаха проблеми и във връзка с идентифи-
кацията на почерците на съставителите на някои от документите. 

До този момент темата за депортацията е била обект на внимание 
предимно за историци, занимаващи се с политическата и дипломатиче-
ска история. Няма съмнение обаче, че предложеният изворов материал, 
би могъл да послужи за архив на едно изследване, прилагащо подхода на 
микроисторята. Възприемането на един подход, центриран върху индиви-
дуалните характеристики, върху личните съдби и връзките между инди-
видите, би хвърлило нова светлина върху отношенията между жертвите, 
екзекуторите, хората вземащи решенията и свидетелите. Микроисториче-
ският подход би допринесъл за изясняването на въпросите какво са могли 
да знаят в даден момент и на даден място представителите на различните 
групи. Той би помогнал да се разбере начинът, по който са били вкарвани 
в действие различните политики от мерките за идентификация и изключ-
ване до изпращането на смърт, както и връзките между различните йерар-
хически ешалони и различните актьори, замесени в конкретната акция116. 

Силно се надяваме, че нашите сънародници, прочитайки тези злове-
щи страници от българската история, може би ще станат малко по-резер-

114 ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а. е. 185, л. 38-39; VІІ състав на Народния съд, с. 102, 
където важният с оглед на нашата тема разговор между Редар и Богдан Филов е пред-
ставен като разговор между Филов и Борис ІІІ. 

115 Случаят е подробно коментиран у: Данова, Н. Автори, архиви, история: 
разчитайки губещите се следи на един текст. – В: Ани Гергова – живот с книжовни 
пристрастия. Съст.: К. Даскалова, И. Пенелов. С.: УИ Св. Климент Охридски, 2012, 
258–265.

116 За богатите възможности на този подход при изследване на проблемите, 
свързани с Холокоста вж. Mariot, N., C. Zalc. Face à la persécution. 991 Juifs dans la 
guerre. Paris, Odile Jacob, 2010. Pour une microhistoire de la Shoah, Le genre humain, 
sous la direction de Claire Zalc, Tal Bruttmann, Ivan Ermakoff et Nicolas Mariot. Seuil, 
septembre 2012, Дължа благодарности на колегата Надеж Рагарю, която ми предоста-
ви тези най-нови публикации. 



Надя Данова. Дългата сянка на миналото… 65

вирани към националния ни автостереотип за „изконната толерантност 
на българите“, както и по-критични към твърдението за „съдбовната важ-
ност“ на териториалните придобивки, коствали загубването на човещина-
та. Случилото се през март 1943 г. в Егейска Тракия и Вардарска Македо-
ния трябва да се опознае възможно най-точно и подробно, и то по никакъв 
начин не може да помрачи несъмнено светлия подвиг на Димитър Пешев 
и подкрепилите го български граждани, а само би спомогнало да опознаем 
по-добре своето общество. Историографският преглед показва, че темата 
за депортацията не е нова нито за българската, нито за чуждата историог-
рафия и че присъства в разгърнат вид в изследванията още от годините, 
последвали войната. Въпреки това обаче, протеклият у нас през последна-
та година дебат по темата доказа необходимостта от повече информира-
ност на обществото. Защото, както настоява големият унгарски мислител 
Ищван Бибо по повод на позицията на унгарското общество спрямо сход-
на мрачна страница от собствената история: „щом носим отговорност, то 
трябва да я погледнем очи в очи, без никакви увъртания, защото само така 
можем да се превърнем в зряла нация, само по този начин можем да сло-
жим морала си в ред“117.

117 Бибо, И. Политика, морал, демокрация. Избрани студии 1942–1957. С.: Ерго, 
2003, с. 198.
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издание. Поради голямата важност и особеностите в представянето 
на документите в книгата на Натан Гринберг от 1945 г.2, на места са 
отбелязани пропуснатите от него пасажи. 

•	 Документите са подредени в тематични раздели. Отнасянето на 
всеки един към съответния раздел е направено според преобладаващото 
съдържание. При този подход известно разкъсване на информацията 
е неизбежно, когато част от съдържанието на даден документ има 
отношение и към други раздели. Подобни случаи обаче са малко и звената 
от структурата на сборника са хомогенни.

•	 Архивите в рамките на всеки раздел и подраздел са подредени 
хронологично. Там където отсъства датировка, такава е поставена въз 
основа на съдържанието на документа, на сведения от други публикувани 
в сборника материали или от странични източници.

1  Вж. списък на проучените фондове.
2  Вж. Гринберг, Натан. Документи. С.: Централна консистория на евреите в 

България, 1945. 
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•	 Като оригинали са посочени саморъчно подписаните архиви, а 
тези без подпис (дори с изходящ или входящ номер) са приемани за копия 
или преписи. Езикът и пунктуацията са запазени. Отстранявани са само 
някои очевидни печатни грешки, но няма никаква намеса в правописа и 
стила на документите, дори когато са били изготвени (или преписвани) 
от слабограмотни лица. Неразчетените думи и пасажи в ръкописи или 
в машинописни копия с лошо качество са отбелязани с многоточие в 
квадратни скоби. Където има съзнателно пропуснати от нас текстове, те 
също са отбелязани с многоточие в квадратни скоби, като съдържанието 
им е посочено в бележка под линия. Отделни съкращения са разкривани, а 
други, които са по-често използвани, са приложени в списък. 

•	 В самостоятелен раздел са включени няколко десетки факсимилета. 
Те са важни както с представителността си относно начина на оформление 
на документите, намесите в тях, типовото им, повтарящо се, съдържание, 
така и с отделни важни съдържателни детайли. 

•	 Където е преценено за необходимо, към съответния документ са 
поместени обяснителни бележки. Отделно са приведени кратки биографични 
данни за лица, които имат отношение към събитията. Приложени са 
списъци на използваните архивни фондове и на съкращенията, както и 
именен и географски показалец. 

•	 Положените върху документите ръкописни бележки, резолюции, 
подписи и печати са съобщени с поясненията [на ръка], [подпис] или 
[печат].



СъКраЩениЯ

а.е. – архивна единица
БЗБанка – Българска земеделска банка; Българска земеделска и 
кооперативна банка
БЗКБ – Българска земеделска и кооперативна банка 
БНБ – Българска народна банка
БНБанка – Българска народна банка
Д-во – Дружество 
ДВ – Държавен вестник
израил. – израилтянско
КЕВ – Комисарство за еврейските въпроси
М.О.С.П. и благ. – Министерство на обществените сгради, пътищата 
и благоустройството
МВРИ – Министерство на външните работи и на изповеданията
МЖПТ – Министерство на железниците, пощите и телеграфите
МНП – Министерство на народното просвещение
МП – Министерство на правосъдието
м-р – министър
МФ – Министерство на финансите
н.г. – настоящата година
н.з. – настоящия закон
НЗ – наказателен закон
н-к – началник
обл. – област; областен
окол. – околия; околийски
правосл. – православен
Р.О. – Разузнавателно отделение
с.д. – същата дата
с.з. – същия закон
синагог. – синагогално
стол. – столична
т.п. – телеграфо-пощенски
ф. – фонд
чин. – чиновник
r – recto (лице)
v – verso (гръб)



СПиСъК на дОКУМенТиТе

Том I

1.  Справка за площта и населението на новоприсъединените към Царство България 
земи. След април 1941 г. / 127

2.  Окръжно на Българска народна банка до банковите клонове и агентури относно 
внасяне от блокираните сметки на евреите на 30% еднократен данък. София, 
23 октомври 1941 г. / 128

3.  Молба от Щипската еврейска община до областния училищен директор в Скопие 
за приемане на еврейските деца в българското първоначално основно училище. 
Щип, 28 октомври 1941 г. / 130

4.  Молба от Централната консистория на евреите в България до Еврейската община 
в Щип за изпращане на сведения относно историята и живота на еврейството в 
„новите земи“. София, 2 ноември 1941 г. / 131

5.  Удостоверение от Илинденската организация в Битоля за заслугите на Ментеш 
Камхи към България. Битоля, 21 ноември 1941 г. / 132

6.  Справки за броя на евреите в България към 1942 г. София, първата половина  
на 1942 г. / 133

7.  Окръжно на Централната консистория на евреите в България до еврейските  
общини в страната относно необходимостта от въздържано поведение, изпълни-
телност и лоялност към влас тите и законите от страна на евреите. София,  
19 март 1942 г. / 135

8.  Молба от Щипската еврейска община до Централната консистория в София да 
съдейства за отмяна на наложените актове по повод недекларирани дребни суми. 
Щип, 7 април 1942 г. / 138

9.  Нареждане от Щипското околийско управление до председателя на  
Еврейската община относно реда за придвижване на евреите извън града.  
Щип, 17 април 1942 г. / 140

10.  Циркулярно писмо на Министерството на войната относно пропусквателния 
режим в забранената зона по турската граница и по брега на Черно и Бяло море. 
София, 22 април 1942 г. / 141

11.  Молба от Щипската еврейска община до Централната консистория на евреите  
в България за помощ за бедните евреи и за застъпничество пред властите за  
разрешаване свободно движение на евреите с цел упражняване на търговия.  
Щип, 8 май 1942 г. / 144

12.  Молба от Щипската еврейска община до областния директор за продължаване 
срока за ликвидиране на стопанската дейност на евреите в града. Щип, 27 май 
1942 г. / 146

13.  Справка на Държавна сигурност за настроенията сред малцинствата в Ксанти  
и района. Ксанти, между 31 май и 30 септември 1942 г. / 148

14.  Справка на Държавна сигурност за настроенията сред малцинствата в гр. Фере  
и района. Фере, между 31 май и 30 септември 1942 г. / 148

15.  Справка на Държавна сигурност за настроенията сред малцинствата в Гюмюр-
джина и района. Гюмюрджина, между 31 май и 30 септември 1942 г. / 149

16.  Справка на Държавна сигурност за настроенията сред мацинствата в Кавала и 
района. Кавала, между 31 май и 30 септември 1942 г. / 150
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17.  Молба от Щипската еврейска община до Върховния административен съд за 
неприлагане на санкции спрямо обвинени в данъчни нарушения евреи от града. 
Щип, 25 юни 1942 г. / 150

18.  Акт срещу Бенко Конфорти от Скопие за недеклариран влог в Скопска  
износна банка. Скопие, 10 август 1942 г. / 154

19.  Депозитна разписка от Българската народна банка за приети ценности от  
Бохор Самуел Пардо от Битоля. Битоля, 11 септември 1942 г. / 156

20.  Опис на предадените на Българска народна банка ценности на Бохор Самуел 
Пардо. Битоля, 11 септември 1942 г. / 157

21.  Искане от Централното управление на Българска народна банка до министъра  
на вътрешните работи и народното здраве за конфискуване влога на  
Бенко Конфорти от Скопие. София, 19 септември 1942 г. / 158

22.  Заявление от Йосеф Камхи до областния полицейски началник за издаване на 
удостоверение за благонадеждност. Битоля, 19 септември 1942 г. / 159

23.  Заявление от Моис Камхи до областния полицейски началник за издаване  
на удостоверение за политическа благонадеждност. Битоля,  
20 септември 1942 г. / 160

24.  Окръжно на Централната консистория на евреите в България до еврейските 
общини в страната с призив за съдействие при настаняване в провинцията на 
изселените от София евреи София, 27 септември 1942 г. / 162

25.  Заявление от Димитър Костов до Комисарството за еврейските въпроси  
за закупуване на предачна машина, собственост на Жак Казес.  
Стрелча, 1 октомври 1942 г. / 163

26.  Отказ на Министерството на търговията, промишлеността и труда  
Димитър Костов да закупи предачната машина на Жак Казес.  
София, 28 септември 1942 г. / 164

27.  Заявление от Ментеш Камхи до Комисарството за еврейските въпроси  
за получаване на привилегировано положение заради заслуги към  
Македоно-одринската организация. Битоля, 30 септември 1942 г. / 165

28.  Заявление от Ментеш Камхи до областния полицейски началник в Битоля  
за издаване на удостоверение за полити чес ка благонадеждност.  
Битоля, 30 септември 1942 г. / 168

29.  Заповед от полицейското комендантство в Гюмюрджина за носене на  
значки от евреите и за ограничаване на правата им. Гюмюрджина,  
1 октомври 1942 г. / 170

30.  Отговор от Щипската еврейска община на призива на Централната  
консистория на евреите в България за съдействие при настаняване на  
изселените от София евреи. Щип, 2 октомври 1942 г. / 172

31.  Окръжно на Централната консистория на евреите в България до еврейските 
общини в страната за предоставяне на сведения с оглед на настаняването на 
евреите, изселени от София в провинцията. София, 9 октомври 1942 г. / 173

32.  Нареждане от Централното управление на Българска народна банка до  
банковия клон в Ксанти за проверка на заемите и кредиторите на Соломон  
Йосиф Браунщайн. София, 14 октомври 1942 г. / 175

33.  Инструкция от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите на  
Комисарството при консисториите на еврейските общини в страната  
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относно организацията и функционирането на еврейските общини.  
София, 17 октомври 1942 г. / 176

34.  Телеграма от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Битоля до комисаря с искане за организиране на гето  
в стария еврейски квартал на града. Битоля, 21 октомври 1942 г. / 179

35.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската  
община в Щип до комисаря за еврейските въпроси относно назначаването  
управа на общината. Щип, 23 октомври 1942 г. / 180

36.  Искане от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската об-
щина в Ксанти до Комисарството за допълнителен бюджет на общината. Ксанти, 
29 октомври 1942 г. / 181

37.  Възражение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Гюмюрджина срещу заповедта на полицейския  
комендант, ограничаваща достъпа на евреи до пазара и заведенията в града. 
Гюмюрджина, 30 октомври 1942 г. / 183

38.  Заповед на Околийското управление в Пирот за ограничаване пазаруването  
на евреите в града. Пирот, 31 октомври 1942 г. / 184

39.  Доклад на ксантийския областен полицейски началник Л. Вър банов и  
началника на административната служба П. Кожухаров до Дирекция на  
полицията в София и до Директора на Беломорска област относно  
постъпилите данни от адресната служба в областта, регистрацията на  
чужденците и Закона за защита на нацията. Ксанти, 2 ноември 1942 г. / 185

40.  Нареждане на Комисарството за еврейските въпроси до делегата на Комисар-
ството при еврейската община в Битоля за предоставяне на план на града и  
определяне на границите на проектираното еврейско гето в града.  
София, 5 ноември 1942 г. / 190

41.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите при  
консисториите на еврейските общини относно следене на настанилите се в  
района им евреи. София, 9 ноември 1942 г. / 191

42.  Молба от Щипската еврейска община до Инспектора на еврейските училища  
за разрешение на местните еврейски учители да работят с децата.  
Щип, 11 ноември 1942 г. / 192

43.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси до околийския 
съдия в Битоля за свикване на комисия, която да определи наема на освободени 
поради „сгъстяване“ на евреите жилища, в които са настанени чиновници.  
Битоля, 12 ноември 1942 г. / 193

44.  Списък на делегатите на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейските общини в „новите земи“ и при Централната консистория.  
София, след 14 ноември 1942 г. / 194

45.  Молба от фирмата К. Н. Ковачев и брат до околийския управител в Пирот  
за запазване на работа на чиновничката Естер Ашер.  
Драгоман, 16 ноември 1942 г. / 195

46.  Удостоверение за благонадеждността на Моис Камхи, издадено от делегата  
при еврейската община в Битоля. Битоля, 17 ноември 1942 г. / 197

47.  Донесение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в Битоля  
до комисарството относно собствеността на жилищата на принудително  
„сгъстените“ евреи от града. Битоля, 17 ноември 1942 г. / 198
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48.  Разрешение от Комисарството за еврейските въпроси делегатът на  
комисарството в Скопие да издава удостоверения, необходими за снабдяване  
с паспорти на евреите, изселващи се в чужбина. София, 19 ноември 1942 г. / 199

49.  Инструкции от Ярослав Калицин, началник на административно отделение при 
Комисарството за еврейските въпроси, до делегата на комисарството  
при еврейската община в Щип относно назначаване управа на общината.  
София, 27 ноември 1942 г. / 200

50.  Бюджет за приходите и разходите на Пиротската еврейска община за 1943 г. 
Пирот, 30 ноември 1942 г. / 201

 51.  Донесение от Битолското областно полицейско управление до Дирекция на 
полицията, служба Държавна сигурност, относно въдворяването в Шуменска 
област на трима опасни за реда евреи. Битоля, 4 декември 1942 г. / 206

52.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси до комисарството 
относно отпускане на средства за преместване на общината в друга сграда.  
Скопие, 8 декември 1942 г. / 207

53.  Молба от Бохор Нисим Коен от Драма, семкопродавач, до председателя на  
Пазарджишката еврейска община за отпускане на материална помощ.  
Пазарджик, кариери „Бошуля“, 29 декември 1942 г. / 208

54.  Доклад от Дирекция на полицията, Областно полицейско управление в Скопие, 
до началника на криминалната служба в града относно незаконна търговия с 
платове. Скопие, 11 декември 1942 г. / 209

55.  Молба от Скопската еврейска община до Комисарството за еврейските  
въпроси за разрешение да бъдат раздадени безплатно значки на бедните  
евреи в града. Скопие, 15 декември 1942 г. / 210

56.  Донесение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Кавала до комисаря относно свое волията на полицейския 
комендант в града спрямо евреите. Кавала, 16 декември 1942 г. / 211

57.  Предложение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
Скопската еврейска община до комисарството за назначаване на Самуел  
Сасон за председател на Консис торията. Скопие, 16 декември 1942 г. / 212

58.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската 
община в Гюмюрджина до комисаря за назначаване на един от чиновниците  
за касиер. Гюмюрджина, 18 декември 1942 г. / 213

59.  Списък на членовете на настоятелствата при еврейските общини в „новите  
земи“ и при Централната консистория. София, след 18 декември 1942 г. / 214

60.  Молба от кмета на Битоля до еврейската община в града за събиране на  
помoщи за бедните евреи в града. Битоля, 24 декември 1942 г. / 216

61.  Нареждане от Ив. Гьошев, началник отделение при Комисарството за  
еврейските въпроси, до делегата на Комисарството при еврейската община в 
Гюмюрджина за внасяне на всички налични суми във фонда  
„Еврейски общини“. София, 25 декември 1942 г. / 217

62.  Условия за отдаване под наем имоти на еврейската община в Битоля.  
Битоля, 26 декември 1942 г. / 218

63.  Инструкция от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите на  
комисарството за събиране на информация относно недвижимото имущество  
на еврейските общини. София, 28 декември 1942 г. / 221
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64.  Писмо от Околийското агрономство, Битоля, до делегата на Комисарството за 
еврейските въпроси относно използването на конфискувани жилища на евреи от 
града. Битоля, 29 декември 1942 г. / 222

65.  Донесение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в  
Гюмюрджина до комисаря относно финансовото състояние на общината.  
Гюмюрджина, 30 декември 1942 г. / 223

66.  Отчет за дейността на еврейската община в Ксанти за 1942 г. Ксанти, след 31 
декември 1942 г. / 224

67.  Писмо от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската  
община в Битоля до комисарството във връзка с финансовите проблеми на  
общината и мизерията на еврейското население в града.  
Битоля, 2 януари 1943 г. / 226

68.  Доклад на Битолския околийски управител П. М. Попов до Министерството  
на вътрешните работи и народното здраве относно обстановката в града.  
Битоля, 2 януари 1943 г. / 227

69.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите при  
консисториите на еврейските общини относно ограничаване свободата на  
движение на евреите. София, 4 януари 1943 г. / 229

70.  Нареждане от Комисарството за еврейските въпроси до делегата на  
Комисарството при еврейската община в Битоля за издаване на заповед,  
забраняваща на евреите да посещават обществените места и заведения в града. 
София, 4 януари 1943 г. / 230

71.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси за ликвидиране имущество  
на Йонтов Соломон Маталон от Дедеагач. София, 9 януари 1943 г. / 231

72.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси за конфискуване влога на 
Бенко Конфорти от Скопие. София, 9 януари 1943 г. / 232

73.  Нареждане от Ив. Гьошев, началник отделение при Комисарството за  
еврейските въпроси, до делегата на Комисарството при еврейската община  
в Гюмюрджина да внесе всички постъпления в общината по сметка на фонд  
„Еврейски общини“ . София, 13 януари 1943 г. / 233

 74.  Съпроводително писмо към изпратен от Битолската градска община до  
Комисарството за еврейските въпроси план на еврейско гето в града.  
Битоля, 13 януари 1943 г. / 234

75.  Проектозаповед от делегата на комисаря за еврейските въп роси при  
еврейската община в Кавала до комисаря относно ограниченията на  
движението на евреите в града. Кавала, 15 януари 1943 г. / 235

76.  Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
Скопската еврейска община за ограничаване движението на евреите в града. 
Скопие, 15 януари 1943 г. / 236

77.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в Скопие до  
комисарството за становище относно отчужден в полза на държавата имот,  
собственост на фонд „Еврейски общини“. Скопие, 18 януари 1943 г. / 237

78.  Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската 
община в Битоля, ограничаваща свободното движение на евреите в града.  
Битоля, 18 януари 1943 г. / 239
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79.  Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската 
община в Битоля, ограничаваща свободата на движение на евреите в града.  
Битоля, 18 януари 1943 г. / 240

80.  Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската 
община в Битоля, ограничаваща свободата на движение на евреите в града.  
Битоля, 18 януари 1943 г. / 242

81.  Удостоверение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в  
Битоля Георги Джамбазов за заслугите на Ментеш Кам хи към България.  
Битоля, 25 януари 1943 г. / 243

82.  Приходи и разходи на Драмската еврейска община за пе риода 17 януари 1942 – 
1 ноември 1942 г. Драма, след 25 януари 1943 г. / 244

83.  Забрана, издадена от делегата при Консисторията на еврейската община в  
Драма, за посещаване от евреи на обществени места в града.  
Драма, 25 януари 1943 г. / 245

84.  Забрана, издадена от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при 
Консисторията на еврейската община в Драма, за нощуване на евреи в хотели  
в града. Драма, 25 януари 1943 г. / 246

 85.  Нареждане на Комисарството за еврейските въпроси до делегата в Битоля  
да изготви информация с оглед създаването на еврейско гето в града.  
София, 27 януари 1943 г. / 247

86.  Заповед на Комисарството за еврейските въпроси до делегата на  
комисарството при еврейската община в Битоля за допълнителни  
ограничения спрямо евреите в града. София, 27 януари 1943 г. / 248

87.  Разпореждане на Комисарството за еврейските въпроси до делегата на  
комисарството при еврейската община в Кавала относно забрана за  
посещение на обществени места от евреи. София, 27 януари 1943 г. / 249

88.  Заявка от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
Еврейската консистория в Битоля за изпращане на звездообразни значки  
за местните евреи. Битоля, 28 януари 1943 г. / 250

 89.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при Битолската 
еврейска община до кмета на Битолската градска община за изготвяне на  
информация за сградния фонд в града с оглед създаване на еврейско гето.  
Битоля, 1 февруари 1943 г. / 251

90.  Писмо от Щипската еврейска община до еврейската община в Скопие  
относно поемане грижите за дъщерята на починалата Рекула Коен.  
Щип, 1 февруари 1943 г. / 252

91.  Телеграма от Димитър Шишманов, главен секретар на Министерството  
на външните работи и на изповеданията, до българския пълномощен  
министър в Берлин относно изпращането на български работници в  
Германия. София, 3 февруари 1943 г. / 253

92.  Писмо от Еврейската община в Скопие до Еврейската община в Щип  
относно невъзможността да се поемат грижите за дъщерята на починалата  
Рекула Коен. Скопие, 5 февруари 1943 г. / 254

93.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
Скопската еврейска община относно организирането на курсове за  
професионална подготовка. Скопие, 6 февруари 1943 г. / 255
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94.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегата при еврейската 
община в Пирот за прекратяване на полузанаятчийската дейност и  
амбулантната търговия от евреите в града. София, 6 февруари 1943 г. / 256

95.  Заповед от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
Консисторията на еврейската община в Драма за деклариране от евреите  
на техния личен доход и притежавано движимо или недвижимо имущество.  
Драма, 8 февруари 1943 г. / 257

96.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при Еврейската 
община в Гюмюрджина Юрдан Райнов до комисаря относно превеждане на 
средства за изплащане на заплати. Гюмюрджина, 10 февруари 1943 г. / 258

97.  Заповеди на делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
Консисторията на еврейската община в Драма за прекратяване стопанската  
дейност на евреите и за уволнението им като чиновници в предприятия.  
Драма, 12 февруари 1943 г. / 259

98.  Молба от Щипската еврейска община до комисаря за еврейските въпроси за 
продължаване на срока за пълно ликвидиране и прекратяване на стопанската 
дейност на евреите в града. Щип, 17 февруари 1943 г. / 261

99.  Акт от полицейския стражар Асен Матев, съставен на Яко Аврам Карамфил  
за неспазване ограниченията, наложени на  евреите. Кавала,  
18 февруари 1943 г. / 263

100.  Дознание относно Яко Аврам Карамфил, жител на Кавала, за нарушение  
на задължението да носи жълта звезда. Кавала, 18 февруари 1943 г. / 264

101.  Донесение от Полицейското комендантство в Кавала до комисаря за  
еврейските въпроси за полицейско дознание срещу Яков Аврам Карамфил. 
Кавала, 19 февруари 1943 г. / 266

102.  Молба от Еврейската община в Драма до комисаря за еврейските въпроси  
за отмяна на заповедта за прекратяване на стопанската дейност на евреите  
или за продължаване на сроковете за нейното изпълнение. Драма,  
19 февруари 1943 г. / 267

103.  Отчет на Менахем Сион от Щип до делегата на Комисарството за  
еврейските въпроси относно ликвидирането на стопанската си дейност  
като амбулантен търговец. Щип, 20 февруари 1943 г. / 268

104.  Писмо на Министерството на финансите до делегата на Комисарството  
за еврейските въпроси в Битоля, утвърждаващо държавната собственост  
върху недвижим имот на Битолската еврейска община. Битоля,  
23 февруари 1943 г. / 269

105.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Битоля до комисарството относно дейността на  
общината и финансовото ѝ състояние. Битоля, 24 февруари 1943 г. / 271

 106.  Списък на евреите от Кавала, мобилизирани като трудоваци в с. Мещица,  
Брезнишко. Кавала, 27 февруари 1943 г. / 272

107.  Молба от Азриел Давид Азриел до Комисарството за еврейските въпроси  
за разрешение да продължи да упражнява професията си на шивач.  
Пирот, 1 март 1943 г. / 276
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 108.  Информация от Битолското общинско управление до делегата на  
Комисарството за еврейските въпроси при еврейската община в града  
относно сградния фонд в Битоля с оглед създаването на еврейско гето.  
Битоля, 2 март 1943 г. / 277

109.  Закон за българското поданство, предвиждащ загуба на поданството при  
изселване от страната. София, 20 декември 1940 г. / 281

110.  Пояснение на Министерството на вътрешните работи и народното здраве  
относно българското поданство. София, 4 февруари 1941 г. / 293

111.  Икономическа спогодба между България и Германия относно завзетите от 
България бивши югославски области, подписана от Карл Клодиус –  
зам. началник на отдел Търговска политика при Министерството на  
външните работи на Германия, и Иван Попов – министър на външните  
работи и на изповеданията на България. София, 24 април 1941 г. / 295

112.  Разширение действието на икономическата спогодба между България и  
Германия от 24 април 1943 г. и върху завзетите от България територии в  
Гърция. София, 27 април 1941 г. / 296

113.  Инструкция от Министерството на вътрешните работи и народното здраве  
до областните директори относно воденето на списъци за поданството на  
жителите в общините. София, 15 юни 1941 г. / 297

114.  Инструкция от Централната консистория на евреите в България до  
Щипската еврейска община относно прилагането на Закона за защита на  
нацията в „новите земи“. София, 17 юли 1941 г. / 299

115.  Член 3 от Наредбата за приложението на Закона за еднократен данък върху 
имуществата на лицата от еврейски произход. София, 21 юли 1941 г. / 301

116.  Съобщение на Ксантийското областно полицейско управление до  
Министерството на външните работи и на изповеданията относно  
убийството на Симандо Яко Михаел в Кавала. Ксанти, 12 ноември 1941 г. / 302

117.  Запитване на Министерството на външните работи и на изповеданията  
до Министерството на финансите във връзка с вербална нота на  
испанската легация в София относно евреи, испански поданици,  
от Кавала. София, 23 декември 1941 г. / 303

118.  Инструкция от Дирекция на полицията до областните полицейски  
началници за регистриране на евреи от бивша Югославия, пристигнали  
в страната. София, 13 април 1942 г. / 305

119.  Протокол от заседание на Комисията по уреждането на въпроса  
за поданството на лицата в присъединените през 1941 г. земи.  
София, 28 май 1942 г. / 306

120.  Доклад от Константин Партов, министър на правосъдието, до председателя  
на Министерския съвет относно наредбата за поданството в присъединените 
през 1941 г. земи. София, между 28 май и 4 юни 1942 г. / 308

121.  Проектозакон за поданството на лицата в „Новите земи“.  
София, между 28 май и 4 юни 1942 г. / 312

122.  Писмо на Министерството на външните работи и на изповеданията до  
българската легация във Виши относно изпратена карта на окупираните  
от България земи в Тракия и Македония. София, 30 май 1942 г. / 314
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123.  Наредба за поданството в „новите земи“. София, 10 юни 1942 г. / 315
124.  Изложение от еврейските общини в Македония до цар Борис ІІІ с молба за  

даване българско поданство на евреите от Македония.  
Скопие, след 10 юни 1942 г. / 317

125.  Изложение от еврейските общини в Македония до министър-председателя  
Богдан Филов с молба евреите от Македония да продължат да се третират  
като български поданици. Скопие, след 10 юни 1942 г. / 320

126.  Донесение от Битолския областен полицейски началник до директора на  
полицията в София относно евреи, пристигнали в Битоля от  
бивша Югославия. Битоля, 11 юни 1942 г. / 324

127.  Списък на евреи, родени в Битоля, живущи в Белград и Загреб и дошли  
в Битоля през 1941 г. Битоля, 11 юни 1942 г. / 326

128.  Донесение до Министерството на вътрешните работи и народното здраве  
относно 50 евреи, забягнали от бивша Югославия в Пирот.  
София, 3 юли 1942 г. / 327

129.  Указания от Министерството на вътрешните работи и народното здраве  
до областните полицейски началници относно приложението на Закона за  
поданството в „новите земи“. София, 3 юли 1942 г. / 328

130.  Донесение от Битолското областно полицейско управление до отдел  
Държавна сигурност на Дирекция на полицията относно евреи,  
пристигнали от Загреб, Белград и Сараево. Битоля, 7 юли 1942 г. / 329

131.  Съобщение от Областното полицейско управление на полицията в  
Скопие относно задължителната регистрация на евреите от „новите земи“. 
Скопие, 12 юли 1942 г. / 330

132.  Окръжно на Министерството на правосъдието относно Наредбата за  
поданството в „новите земи“. София, 24 юли 1942 г. / 331

133.  Окръжно на Министерството на правосъдието по приложението на  
Закона за българско поданство в „новите земи“. София, 24 юли 1942 г. / 336

134.  Окръжно на Министерството на вътрешните работи и народното здраве  
относно приложението на наредбата за поданството в „новите земи“.  
София, 28 юли 1942 г. / 339

135.  Вербална нота на Кралската италианска легация до Министерството на  
външните работи и на изповеданията относно конфискуване къщата и  
мебелите на Доменико де Кок. София, 6 август 1942 г. / 340

136.  Молба от Щипската еврейска община до директора на поли цията за  
освобождаване на бедните евреи от наложената от българските власти такса  
за пребиваване на считаните за чужди поданици евреи от „новите земи“.  
Щип, 24 август 1942 г. / 341

137.  Писмо от Българското генерално консулство в Истанбул до Министерството  
на външните работи и на изповеданията относно молба за придобиване на  
българско поданство. Истанбул, 2 ноември 1942 г. / 343

138.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Министерството на земеделието и държавните имоти, София, относно  
открития лист на Доменико де Кок. София, 2 ноември 1942 г. / 344

139.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Битоля относно организацията на общината,  
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поданството на евреите и дължимите от тях данъци.  
Битоля, 9 ноември 1942 г. / 345

140.  Писмо от Министерството на земеделието и държавните имоти до  
Министерството на външните работи и на изповеданията относно  
имотите на Доменико де Кок. София, 21 ноември 1942 г. / 346

141.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси до директора  
на полицията за уточняване поданството на евреите и за постъпки да бъде раз-
решено на желаещите да получат българско поданство.  
Битоля, 4 декември 1942 г. / 347

142.  Молба от Скопската еврейска община до Комисарството за еврейските  
въпроси да се даде на българско поданство на евреите в града.  
Скопие, 12 януари 1943 г. / 349

143.  Писмо от пълномощния министър Никола Пецев до Дирекцията на  
полицията относно получаване на българско поданство.  
София, 23 януари 1943 г. / 351

144.  Отказ на Комисарството за еврейските въпроси на молбата за  
освобождаване на бедните евреи от такса за временни паспортни  
свидетелства с аргумента за предстоящото ликвидиране на еврейството  
общо в България и в „новите земи“. София, началото на февруари 1943 г. / 352

145.  Запитване от Комисарството за еврейските въпроси до Министерството  
на външните работи и на изповеданията относно Дарио Леви Нахмиас,  
евреин, испански вицеконсул в Гюмюрджина. София, 1 февруари 1943 г. / 353

146.  Приемане законодателно предложение относно изселването от България  
на лица от германски произход. София, 3 февруари 1943 г. / 354

147.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в Скопие  
до комисарството относно таксите за право на пребиваване в страната,  
дължими от евреите в града. Скопие, 6 февруари 1943 г. / 356

148.  Отговор на Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Комисарството за еврейските въпроси относно Дарио Леви Нахмиас.  
София, 8 февруари 1943 г. / 358

149.  Запитване от Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Министерството на финансите относно имотите на семейство Нахмиас в  
Гюмюрджина. София, 12 февруари 1943 г. / 359

150.  Доклад от министъра на правосъдието Константин Партов до председателя на 
Министерския съвет Богдан Филов относно удължаване срока за избор  
на поданство в „новите земи“. София, 22 февруари 1943 г. / 360

151.  Отговор на Министерството на финансите до Министерството на външните 
работи и на изповеданията относно имотите на семейство Нахмиас в  
Гюмюрджина. София, 23 февруари 1943 г. / 361

152.  Отговор на Министерството на земеделието и държавните имоти до  
испанската легация относно имота на семейство Нахмиас в Гюмюрджина.  
София, 24 февруари 1943 г. / 362

153.  Разрешение на Комисарството за еврейските въпроси Естер Йосиф,  
жителка на Драма, да се изсели в София. София, 29 март 1943 г. / 363
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154.  Донесение от началника на Дивизионната област в Скопие до  
Щаба на войската относно шестима евреи, чужди поданици,  
повикани на обучение. Скопие, 8 април 1943 г. / 364

155.  Писмо от пълномощния министър Никола Пецев до Българското консулство  
в Париж относно получаване на българско поданство.  
София, 28 април 1943 г. / 365

156.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси до  
комисаря относно разрешение за изселване на Исак Адижес, чужд поданик  
от Скопие. Скопие, 15 юни 1943 г. / 366

157.  Отказ от Комисарството за еврейските въпроси на запитването относно  
разрешение за изселване на чуждия поданик Исак Адижес от Скопие.  
София, 22 юни 1943 г. / 367

158.  Писмо от Царската легация във Виши до Министерството на външните рабо-
ти и на изповеданията относно молба за получаване на българско поданство. 
Виши, 12 юли 1943 г. / 368

159.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Българската легация в Атина относно разрешение за изселване на гърци  
от България. София, 31 юли 1943 г. / 369

160.  Съобщение от Комисарството за еврейските въпроси до делегата при  
Еврейската община в Скопие относно разрешените еврейски имена.  
София, 11 август 1943 г. / 370

161.  Писмо от Българската легация в Атина до Министерството на външните  
работи и на изповеданията относно молби за изселване на гърци  
от България. Атина, 24 август 1943 г. / 371

162.  Писмо на Министерството на външните работи и на изповеданията  
до Българската легация в Атина относно изселването на Стоян Томовски  
от Скопие. София, 12 октомври 1943 г. / 372

163.  Писмо от Министерството на правосъдието до Министерството на  
външните работи и на изповеданията относно отказ за получаване на  
българско поданство. София, 28 октомври 1943 г. / 373

164.  Писмо от Царската легация в Загреб до Министерството на правосъдието  
относно молба за българско поданство. Загреб, 30 октомври 1943 г. / 374

165.  Из паметна бележка за разговор на германския външен министър  
Йоахим фон Рибентроп с българския външен министър Иван Попов  
относно трудностите при решаването на еврейския въпрос в България  
и необходимостта от общоевропейското му решение. Берлин,  
27 ноември 1941 г. / 375

166.  Инструкция от М. Лутер до Германската легация в София относно  
насоките на бъдещо споразумение между България и Германия за статута  
на евреите поданици на съответната държава, и относно перспективата  
за изселване на българските евреи. Берлин, 19 юни 1942 г. / 376

167.  Справка на Министерството на външните работи и на изповеданията  
относно сключените от България спогодби за търговия и корабоплаване,  
регулиращи правата на чуждите поданици. София, след 2 юли 1942 г. / 378
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168.  Доклад на Димитър Шишманов относно съгласието на евреите,  
български поданици, намиращи се на германска територия, да бъдат  
изселени на Изток. София, след 4 юли 1942 г. / 380

169.  Писмо от германския пълномощен министър в София до Министерството  
на външните работи в Берлин относно съгласието на българското  
правителство с германското предложение за споразумение по статута на  
евреите в съответната държава и относно изселването на евреи,  
български поданици, живущи в Германия. София, 6 юли 1942 г. / 381

170.  Писмо от легационния съветник при Германската легация в София  
Клингенфус до началника на полицията по сигурността и СД относно  
споразумение с България за статута на евреите в съответната държава.  
София, след 9 юли 1942 г. / 383

171.  Писмо от Мартин Франц Юлиус Лутер, заместник държавен секретар на  
външните работи на Германия, до държавния секретар Ернст фон Вайцзекер 
относно предвиждане на мерки за депортирането на евреите от България.  
Берлин, 24 септември 1942 г. / 384

172.  Бележка на Германската легация в София относно договаряне с  
българското правителство на условията за изселването на евреите  
от България. София, 15 октомври 1942 г. / 385

173.  Телеграма от М. Лутер до Германската легация в София относно  
условията по изселването на българските евреи на Изток.  
Берлин, 15 октомври 1942 г. / 386

174.  Бележки на главния секретар на Министерството на външните работи и  
на вероизповеданията Димитър Шишманов по повод подготовката на  
вербална нота относно готовността на правителството за изселване на  
„ако не всички, то поне част“ от евреите в България.  
София, преди 10 ноември 1942 г. / 387

175  Проект за вербална нота на Министерството на външните работи и  
на изповеданията до германската легация в София.  
София, 10 ноември 1942 г. / 388

176.  Вербална нота на българското правителство относно готовността му да  
изсели част от евреите от България, без да спъва стопанския живот в  
страната. София, 12 ноември 1942 г. / 389

177.  Писмо на германското Министерство на външните работи до Главната  
служба за сигурност относно предложените от българска страна условия  
за изселване на евреите от страната. 23 ноември 1942 г. / 390

178.  Шифрована телеграма от Министерството на външните работи и на  
изповеданията до царската легация в Берлин относно вербалната нота  
за позицията му по изселването на евреите от България.  
София, 1 декември 1942 г. / 391

179.  Доклад от Адолф-Хайнц Бекерле до Министерството на външните работи  
в Берлин относно разговор с българския министър на вътрешните работи  
за възможностите за провеждане на антиеврейска пропаганда в България и  
за становището му по изселването първо на евреите от „новите земи“.  
София, 22 януари 1943 г. / 393
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180.  Доклад от А.-Х. Бекерле до Министерството на външните работи в Берлин  
относно становището на българския министър на вътрешните работи  
изселването на евреите да се ограничи на първо време до „новите земи“.  
София, 8 февруари 1943 г. / 395

181.  Информация от Германската легация в София до Главната служба за  
сигурност на Райха за разговор на Теодор Данекер с Петър Габровски за  
становището на последния изселването на евреите да се ограничи до  
„новите земи“ и за позицията на А. Белев да се депортират  
общо 20 000 души. София, 8 февруари 1943 г. / 396

182.  Информация от Германската легация в София до Главната имперска  
служба за сигурност за подготовката за депортиране на евреите от „новите 
земи“ и на известен брой евреи от „старите предели“.  
София, 16 февруари 1943 г. / 398

183.  Писмо на Германската служба за сигурност до легационния секретар  
Фон Хан относно приключването на техническата подготовка за  
транспортирането на 20 000 евреи от България. Берлин, 9 март 1943 г. / 399

184.  Телеграма от германския министър на външните работи Йоа хим фон  
Рибентроп до германските пълномощни министри. Фушл, 4 април 1943 г./ 400

185.  Докладна записка на държавния подсекретар М. Лутер до министъра на  
външните работи на Третия райх относно третирането на евреите с чуждо  
поданство и възможностите за общоевропейско решение.  
Берлин, 4 декември 1941 г. / 402

186.  Докладна записка на държавния подсекретар М. Лутер до министъра на  
външните работи относно третирането на евреите с чуждо поданство.  
Берлин, 30 декември 1941 г. / 403

187.  Докладна записка на легационния съветник в германското Министерство на 
външните работи до държавния секретар в министерството относно правните 
проблеми, свързани с евентуалното многостранно решение за третирането  
на евреите, чужди поданици. Берлин, 31 декември 1941 г. / 405

188.  Доклад на Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до Богдан Филов, 
министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията 
относно мерките срещу евреите в Румъния. Букурещ, 11 август 1942 г. / 408

189.  Шифрована телеграма на Богдан Филов до царските легации в Букурещ,  
Будапеща, Загреб, Рим и Виши с въпрос относно съществуването на  
споразумение за изселване на евреите. София, октомври 1942 г. / 410

190.  Шифрована телеграма от легацията в Будапеща до Министерството на  
външните работи и на изповеданията относно отсъствието на споразумение  
за изселване на евреите от Унгария. Будапеща, 22 октомври 1942 г. / 410

191.  Шифрована телеграма от Българската легация в Рим до Министерството на 
външните работи и на изповеданията относно отсъствието на споразумение  
за изселване на евреите от Италия. Рим, 22 октомври 1942 г. / 411

192.  Шифрована телеграма от Българската легация в Букурещ до Министерството 
на външните работи и на изповеданията относно споразумение с Германия  
за изселване на евреите от Румъния. Букурещ, 24 октомври 1942 г. / 412
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193.  Шифрована телеграма от Българската легация във Виши до Министерството на 
външните работи и на изповеданията относно споразумение с Германия  
за изселване на евреите. Виши, 24 октомври 1942 г. / 413

194.  Доклад от Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до Богдан Филов, 
министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията, 
относно споразумение за изселване на евреите от Румъния.  
Букурещ, 24 октомври 1942 г. / 414

195.  Шифрована телеграма от Министерството на външните работи и на  
изповеданията до легациите в Берлин, Рим, Будапеща, Букурещ, Загреб и Бра-
тислава със запитване относно третирането на евреите,  
чужди поданици. София, 17 ноември 1942 г. / 415

196.  Шифрована телеграма от Българската легация в Будапеща до Министерство  
на външните работи и на изповеданията относно третирането на евреите,  
чужди поданици, в Унгария. Будапеща, 18 ноември 1942 г. / 416

197.  Шифрована телеграма от Българската легация в Берлин до Министерство  
на външните работи и на изповеданията относно третирането на евреите,  
чужди поданици, в Германия. Берлин, 18 ноември 1942 г. / 417

198.  Шифрована телеграма от Българската легация в Загреб до Министерството  
на външните работи и на изповеданията относно третирането на евреите,  
чужди поданици, в Хърватско Загреб, 18 ноември 1942 г. / 417

199.  Шифрована телеграма от Българската легация в Братислава до  
Министерството на външните работи и на изповеданията относно  
третирането на евреите, чужди поданици, в Словашко.  
Братислава, 18 ноември 1942 г. / 418

200.  Шифрована телеграма от Българската легация в Букурещ до Министерството 
на външните работи и на изповеданията относно третирането на евреите,  
чужди поданици, в Румъния. Букурещ, 19 ноември 1942 г. / 419

201.  Шифрована телеграма от Българската легация в Рим до Министерството на 
външните работи и на изповеданията относно третирането на евреите,  
чужди поданици, в Италия. Рим, 20 ноември 1942 г. / 420

202.  Доклад на Богдан Филов, министър-председател и министър на външните  
работи и на изповеданията, до Министерския съвет относно третирането на 
евреите, чужди поданици, в някои държави. София, 23 ноември 1942 г. / 421

203.  Информация от В. Протич, аташе по печата към легацията в Букурещ, до 
Дирекцията на печата в София относно мерките срещу евреите в Румъния. 
Букурещ, 10 март 1943 г. / 422

204.  Доклад от Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до Богдан Филов, 
министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията, 
относно мерките срещу евреите в Румъния. Букурещ, 13 март 1943 г. / 424

205.  Запитване от страна на Богдан Филов, министър-председател и министър на 
външните работи и на изповеданията, до легациите в Рим, Будапеща,  
Букурещ, Загреб и Братислава за състоянието на еврейския въпрос в  
съответните държави и за мерките за изселване на евреите в Полша.  
София, 16 март 1943 г. / 425
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206.  Информация от В. Протич, аташе по печата към легацията в Букурещ, до 
Дирекцията на печата в София относно мерките срещу евреите в Румъния. 
Букурещ, 18 март 1943 г. / 426

207.  Шифрована телеграма от Българската легация в Рим до Министерството  
на външните работи и на изповеданията относно състоянието на  
еврейския въпрос в Италия. Рим, 18 март 1943 г. / 427

208.  Шифрована телеграма от Българската легация в Братислава до  
Министерствота на външните работи и на изповеданията относно  
състоянието на еврейския въпрос и взетите мерки в Словашко Братислава,  
18 март 1943 г. / 428

209.  Информация от Димитър Шишманов, главен секретар на Министерството  
на външните работи и на изповеданията, до министъра на вътрешните работи  
и народното здраве, относно състоянието на еврейския въпрос и взетите  
мерки в Италия, Румъния, Хърватско, Унгария и Словашко.  
София, 22 март 1943 г. / 429

210.  Инструкция от Дирекцията на полицията до Министерството на вън шните  
работи и на изповеданията относно визови ограничения за завръщането  
на евреи в България. София, 13 февруари 1939 г. / 431

211.  Сведение от Българската легация в Букурещ до Министерството на  
външните работи и на изповеданията относно българския поданик от  
еврейски произход Давид Мойсеев. Букурещ, 4 август 1941 г. / 432

212.  Сведение от Българската царска легация в Букурещ до Министерството  
на външните работи и на изповеданията относно българския поданик от  
еврейски произход Аврам Бехар. Букурещ, 4 август 1941 г. / 433

213.  Списък на български поданици израилтяни, живущи в Будапеща.  
Будапеща, 17 септември 1941 г. / 434

 214.  Запитване от Българската легация във Виши относно позицията,  
която да заеме във връзка с молбите за репатриране на евреи,  
български поданици, и относно сведения за позицията по въпроса  
на легациите на други държави. Виши, 4 октомври 1941 г. / 436

 215.  Запитване от Българското консулство в Париж относно позицията,  
която да заеме при задържането във Франция на български поданици евреи  
и сведения за позицията по въпроса на консулствата на други държави.  
Париж, 1 декември 1941 г. / 438

216.  Доклад от Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до Иван Вл.  
Попов, министър на външните работи и на изповеданията, относно евреи,  
български поданици, в Румъния. Букурещ, 9 април 1942 г. / 440

217.  Запитване от Българското консулство в Париж до Министерст вото на  
външните работи и на изповеданията относно интернирания български  
поданик от еврейски произход Жак Нахмиас. Париж, 15 април 1942 г. / 442

218.  Отговор на Министерството на външните работи и на изповеданията на  
запитването по повод интернирания български поданик от  
еврейски произход Жак Нахмиас. София, 3 май 1942 г. / 443

219.  Писмо на Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Министерството на правосъдието относно български поданик от еврейски  
произход, пребиваващ в Румъния. София, 1 юни 1942 г. / 444
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220.  Доклад на Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до  
Богдан Филов, министър-председател и министър на външните работи и  
на изповеданията, относно положението на българите в Румъния.  
Букурещ, 25 юни 1942 г. / 445

221.  Доклад на Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ,  
до Богдан Филов, министър-председател и министър на външните работи  
и на изповеданията, относно български поданици от еврейски произход  
в Румъния. Букурещ, 19 октомври 1942 г. / 447

222.  Шифрована телеграма от Българската легация във Виши до Министерството  
на външните работи и на изповеданията, София, със запитване относно  
евреи, български поданици, във Франция. Виши, 29 март 1943 г. / 450

223  Доклад на българския пълномощeн министър във Франция Никола Балабанов 
до Министерството на външните работи и на изповеданията относно  
критичното положение на евреи, български поданици, пребиваващи  
във Франция. Виши, 7 април 1943 г. / 451

 224.  Становище на Комисарството за еврейските въпроси, че е нецелесъобразно  
евреи, български поданици, да бъдат репатрирани от Франция в България.  
София, 4 ноември 1943 г.  / 452

225.  Информация на Дирекцията на полицията за статута на евреите в редица  
европейски страни и становище относно притока на евреи в България и  
необходимостта от неговото ограничаване. София, 14 септември 1938 г. / 453

226.  Циркулярно писмо на Министерството на вътрешните работи и народното 
здраве относно визови ограничения за евреи, чужди поданици.  
София, 20 април 1939 г. / 455

227.  Отговор на Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Английската легация в София относно недопускане на българска територия  
или транзитирането на евреи от Средна Европа.  
София, 1 септември 1939 г. / 457

228.  Писмо на Дирекцията на полицията до Министерството на външните работи 
и на изповеданията със становище за освобождаване от „чуждия елемент“. 
София, 5 септември 1940 г. / 458

229.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Комисарството за еврейските въпроси относно вербална нота на  
Испанската легация в София във връзка с прилагането на  
антиеврейското законодателство спрямо испански поданици.  
София, 10 септември 1942 г. / 459

230.  Вербална нота на Италианската легация до Министерството на външните  
работи и на изповеданията във връзка с прилагането на антиеврейското  
законодателство спрямо италиански поданици.  
София, 14 септември 1942 г. / 460

231.  Служебна бележка от Димитър Шишманов, главен секретар на  
Министерството на външните работи и на изповеданията, относно  
решението на Министерския съвет за мерките спрямо евреите,  
чужди поданици. София, 26 ноември 1942 г. / 462

232.  Служебна бележка от Димитър Шишманов, главен секретар на  
Министерството на външните работи и на изповеданията, относно  
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съгласието на правителството да бъде разрешено на отделни евреи,  
български поданици, да заминат за Турция и Палестина.  
София, 1 април 1943 г. / 463

233.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Министерството на войната относно статута на унгарски поданици от  
еврейски произход. София, 19 май 1943 г. / 463

234.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Министерство на вътрешните работи и народното здраве във връзка с  
вербална нота на Унгарската легация. София, 28 май 1943 г. / 464

235.  Писмо на Комисарството за еврейските въпроси до Министерството на  
външните работи и на изповеданията относно вербална нота на  
Унгарската легация. София, 8 юни 1943 г. / 466

236.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеданията до  
Министерството на войната относно вербална нота на Унгарската легация  
за освобождаването от трудова повинност на унгарски поданици от  
еврейски произход. София, 22 юни 1943 г. / 467

 237.  Мотиви към законопроекта за бързо уреждане на неотложни въпроси в  
„новите земи“. София, 24 март 1941 г. / 468 

 238.  Закон за бързо на уреждане на неотложни въпроси в новоприсъединените  
през 1941 г. земи. София, 2 април 1942 г. / 469

239.  Доклад на Александър Белев, юрисконсулт в Министерството на  
вътрешните работи и народното здраве, относно задачите, произтичащи  
от Закона за възлагане на Министерския съвет да взима всички мерки за  
уреждане на еврейския въпрос. София, юли 1942 г. / 471

 240.  Закон за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за  
уреждане на еврейския въпрос. София, 9 юли 1942 г. / 473

241.  Наредба, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския съвет 
да взима всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него 
въпроси: членове, визиращи депортирането на евреите от „новите земи“ и  
от „старите предели“. 29 август, 1942 г. / 474

242.  Паметна бележка от комисаря за еврейските въпроси Александър Белев до  
Министерството на външните работи и на изповеданията относно  
необходимите мерки за решаване на еврейския въпрос.  
София, 30 октомври 1942 г. / 476

243.  Писмо от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи  
и народното здраве в Скопие до Министерство на външните работи и на  
изповеданията относно експулсирането на част от евреите в Скопие.  
Скопие, 13 февруари 1943 г. / 479

244.  Доклад от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси, до министъра на 
вътрешните работи и народното здраве относно лишаването от  
българско поданство на изселените лица от еврейски произход.  
София, 20 февруари 1943 г. / 480

245.  Споразумение, подписано от Александър Белев, комисар за еврейските  
въпроси, и СС-Хауптщурмфюрер Теодор Данекер, за изселване на  
най-първо 20 000 евреи в германските източни области.  
София, 22 февруари 1943 г. / 481
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246.  Доклад от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси, до министъра 
на вътрешните работи и народното здраве относно необходимото съдействие 
от военните власти при изселването на евреите от Беломорието и Македония. 
София, 22 февруари 1943 г. / 484

247.  Доклад от Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното  
здраве, до Богдан Филов, председател на Министерския съвет, относно  
лишаването от българско поданство на изселените евреи.  
София, 24 февруари 1943 г. / 485

248.  Доклад от Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното  
здраве, до Богдан Филов, председател на Министерския съвет, относно  
реквизиране на частни сгради и ползване на държавни сгради за  
организиране на лагери за подлежащите на изселване лица от еврейски  
произход. София, 24 февруари 1943 г. / 486

249.  Доклад от Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното  
здраве, до председателя на Министерския съвет относно отчуждаване на  
недвижимите имоти на изселените лица от еврейски произход.  
София, 24 февруари 1943 г. / 488

250.  Доклад от Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното  
здраве, до председателя на Министерския съвет относно освобождаване на  
мобилизираните в трудови лагери евреи с оглед на тяхното депортиране.  
София, около 24 февруари 1943 г. / 491

251.  Протокол № 32 от заседанието на Министерския съвет, на което се приемат 
постановленията, свързани с организиране депортирането на евреите.  
София, 2 март 1943 г. / 492

252.  Доклад от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси, до министъра  
на вътрешните работи и народното здраве относно освобождаването на  
евреите в трудовите лагери с цел изселването им от страната.  
София, преди 5 март 1943 г. / 497

253.  Заявление от Борислав Тасев за постъпване на работа в Комисарството за 
еврейските въпроси. София, 14 септември 1942 г. / 501

254.  Телеграма от държавния подсекретар М. Лутер до Германската легация  
в София за пристигането на Теодор Данекер в София.  
Берлин, 20 януари 1943 г. / 502

255.  Доклад от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси, до  
министъра на вътрешните работи и народното здраве относно изселването  
на евреите от Македония и Беломорието. София, 4 февруари 1943 г. / 503

256.  Доклад от Ярослав Калицин, началник на Административното отделение  
при Комисарството за еврейските въпроси, до комисаря относно  
предстоящото „вдигане“ на евреите от Беломорието.  
София, 16 февруари 1943 г. / 507

257.  Общи упътвания за провеждането на акцията по депортирането на евреите. 
София, между 16 и 23 февруари 1943 г. / 510

258.  План за изселването вън от Царството евреите от Тракия и Македония и  
на известен брой от „старите предели“, всичко 20 000 души.  
София, непосредствено след 22 февруари 1943 г. / 513
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259.  Заповед от П. Луков, началник отделение в Комисарството за еврейските 
въпроси, до делегатите на комисарството във Видин, Лом, Берковица и пр. за 
изготвяне списък на богатите, по-видните и обществено проявените евреи в 
съответните селища във връзка с тяхното депортиране от страната.  
София, непосредствено след 22 февруари 1943 г. / 519

260.  Инструкции до представителите на Комисарството за еврейските въпроси по 
места относно организацията на изхранването на евреите, които предстои да 
бъдат депортирани. София, между 22 февруари и 4 март 1943 г. / 520

261.  Инструкции от Александър Белев до бургаския полицейски началник  
относно „вдигането“ на евреите. София, между 22 февруари и началото  
на март 1943 г. / 521

262.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите при  
еврейските общини и околийските управители в Софийска и Врачанска  
област във връзка с планираното депортиране на евреите от страната.  
София, 23 февруари 1943 г. / 522

263.  Заявка от Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни до областния  
ѝ инспектор в Битоля относно отпускането на брашно за хляб на  
Комисарството за еврейските въпроси София, 26 февруари 1943 г. / 523

264.  Инструкция от Дирекцията за закупуване и износ на храни до областния  
инспектор на Храноизнос в Скопие относно отпускане на брашно на  
комисаря по снабдяването в града София, 26 февруари 1943 г. / 524

265.  Инструкции до представителите на Комисарството за еврейските въпроси  
по места относно отчетността по изхранването на депортираните евреи.  
София, между края на февруари и 4 март 1943 г. / 525

266.  График на влаковете, извозващи депортираните евреи от Беломорието.  
София, между края на февруари и 4 март 1943 г. / 526

267.  Организация на здравните служби във връзка с депортирането на евреите. 
София, между края на февруари и 4 март 1943 г. / 528

268.  План за „вдигането“ на евреите от Беломорска област. София,  
1 март 1943 г. / 531

269.  Обща инструкция от Ярослав Калицин за прoвеждането на акцията по  
депортирането на евреите от Беломорието. София, 1 март 1943 г. / 535

270.  Телефонограма от Комисарството за еврейските въпроси с инструкции за  
акцията по „вдигането“ на евреите от Беломорието. София, 1 март 1943 г. / 539

271.  Доклад от Ярослав Калицин до комисаря за еврейските въпроси относно  
подготовката на акцията по „вдигането“ на евреите от Беломорието.  
Ксанти, 3 март 1943 г. / 541

272.  План за депортиране на евреите от „старите предели“. София,  
преди 21 май 1943 г. / 544

273.  Донесение на Германското генерално консулство в Кавала до Германската 
легация в София относно депортирането на около 4500 евреи от Беломорието  
с „почти без изключение“ гръцко поданство. Кавала, 9 март 1943 г. / 546

274.  Доклад от Ярослав Калицин, началник на Административното отделение при 
Комисарството за еврейските въпроси, относно изселването на еврейското 
население от Беломорието. София, 20 март 1943 г. / 548
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275.  Доклад на д-р Стефан Клечков, директор на Беломорска област,  
за протичането на акцията по „вдигането“ на евреите от областта.  
София, 22 март 1943 г. / 554

276.  Доклад от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси,  
за изселването на евреите от Тракия и Беломорието.  
София, 23 март 1943 г. / 557

277.  Съобщение от Адолф-Хайнц Бекерле до Министерството на външните  
работи в Берлин относно хода на депортирането на евреите от  
Тракия и Македония. София, 26 март 1943 г. / 562

278.  Извадка от отчета за дейността на Комисарството за еврeйските въпроси  
за периода от 1 януари до 31 март 1943 г. София, между  
31 март и 21 юли 1943 г. / 563

279.  Доклад от Германската легация в София до Главната служба за сигурност  
на Райха относно напредъка в решаването на „еврейс кия въпрос“  
в България. София, 5 април 1943 г. / 573

280.  Доклад от ксантийския областен полицейски управител Л. Върбанов  
до Дирекцията на полицията относно „вдигането“ на евреите от  
Беломорска област. Ксанти, 5 април 1943 г. / 578

281.  Доклад от Илия Добревски, инспектор в Комисарството до началника на  
Административното отделение при Комисарството за еврейските въпроси  
относно подготовката за „вдигането“ на евреите от Гюмюрджина.  
Гюмюрджина, 1 март 1943 г. / 582

282.  Списък на шефовете на учреждения в Гюмюрджина, изготвен с оглед на  
тяхното включване във „вдигането“ на евреите от  града.  
Гюмюрджина, 1 март 1943 г. / 583

283.  Сведения от Илия Добревски, инспектор в Комисарството за еврейските  
въпроси до началника на Административното отделение при  
Комисарството относно „вдигнатите“ евреи от Гюмюрджина.  
Гюмюрджина, 8 март 1943 г. / 584

284.  Доклад от Илия Добревски, инспектор в Комисарството за еврейските  
въпроси, до комисаря относно провеждането на ак цията по депортирането  
на евреите от Гюмюрджина. София, 22 март 1943 г. / 586

285.  Статистическо сведение за депортираните евреи в Дедеагач.  
Дедеагач, 7 март 1943 г. / 590

 286.  Списък на стражата от Драмското полицейско комендантство,  
назначена да проведе блокада на града във връзка с „вдигането“ на евреите. 
Драма, между 1 и 4 март 1943 г. / 591

 287.  Списък на разузнавачите от Драмското полицейско комендантство,  
назначени да участват в блокадата на града във връзка с „вдигането“  
на евреите. Драма, между 1 и 4 март 1943 г. / 596

 288.  Списък на ударните групи, които предстои да участват във „вдигането“  
на евреите от Драма с обозначение на обектите / 596

289.  Оперативен план за „вдигане“ на евреите от Драма.  
Драма, между 1 и 4 март 1943 г. / 631
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290.  Служебна бележка от коменданта на лагера в Драма за получен хляб  
за прехраната на евреите в лагера. Драма, 8 март 1943 г. / 634

291.  Сведение от полицейския комендант на Драма Цв. Груев за провеждането  
на акцията по „вдигането“ на евреите от града. Драма, след 8 март 1943 г. / 635

292.  Оперативен план на полицейския комендант в Кавала за провеждане  
на акцията по „вдигането“ на евреите от града.  
Кавала, между 1 и 4 март 1943 г. / 636

293.  Правилник за вътрешния ред в концентрационния лагер за „вдигнатите“  
от Кавала евреи. Кавала, между 1 и 4 март 1943 г. / 638

294.  Благодарственa телеграма за „вдигането“ на евреите от града от кмета на  
Кавала Щиплиев до министър-председателя и министъра на вътрешните  
работи и народното здраве. Кавала, 6 март 1943 г. / 642

295.  Сведение от представителя на Комисарството за еврейските въпроси  
Сл. Йончев за проведеното „вдигане“ на евреите от Кавала.  
Кавала, 8 март 1943 г. / 643

296.  Сведение от представителя на Комисарството за еврейските въп роси  
Сл. Йончев за ликвидацията на движимото имущество на депортираните  
от Кавала евреи. Кавала, 8 март 1943 г. / 644

297.  Доклад от Славчо Йончев, представител на Комисарството за еврейските  
въпроси в Кавала, до комисаря за „вдигането“ на евреите.  
Кавала, 26 март 1943 г. / 645

298.  Изложение от Борис Бозуков до комисаря за еврейските въпроси относно де-
портирането на евреите от Кавала. София, 11 ноември 1944 г. / 652

299.  Оперативен план за изселването на евреите от гр. Ксанти. Ксанти,  
между 1 и 4 март 1943 / 655

300.  Сведение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси за  
„вдигането“ на евреите от Ксанти. Ксанти, 8 март 1943 г. / 657

301.  План от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската 
община в Серес за провеждането на акцията по „вдигането“ на евреите  
в града. Серес, между 1 и 4 март 1943 г. / 660

302.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската 
община в Серес до началника на Административното отделение при  
Комисарството относно „вдигането“ на евреите от града.  
Серес, 9 март 1943 г. / 662

303.  Доклад от Христо Василев, инспектор при Централното управление на  
Министерството на вътрешните работи и народното здраве, до комисаря  
за еврейските въпроси относно провеждането на акцията по „вдигането“  
на евреите от Серес и Демир Хисар. София, 24 март 1943 г. / 664

304.  Доклад от Георги Джамбазов, делегат при Еврейската община в Битоля,  
и Кирил Стоименов, инспектор при Комисарството за еврейските въпроси,  
за „вдигането“ на лицата от еврейски произход от Битоля.  
Битоля, след 12 март 1943 г. / 667

305.  Доклад от Областния полицейски началник Д. Нивичанов до директора  
на полицията в София относно „вдигането“ на евреите от Битолска област. 
Битоля, 26 март 1943 г. / 671
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306.  Запитване от служба Държавна сигурност при Областното полицейско  
управление в Битоля до делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
относно останала неизселена от града еврейка. Битоля, 26 март 1943 г. / 673

307.  Доклад от германското генерално консулство в Скопие до  
Германската легация в София относно депортирането на евреите  
от Македония. Скопие, 18 март 1943 г. / 675

308.  Запитване на Министерството на външните работи и на изповеданията до 
Комисарството за еврейските въпроси и Българската народна банка по повод 
вербална нота на Италианската легация в София относно имоти на евреин, 
италиански поданик, от Скопие. София, 23 март 1943 г. / 679

309.  Донесение от Служба Държавна сигурност към областното полицейско  
управление на Министерството на вътрешните работи и народното здраве  
до Дирекцията на полицията относно депортирането на евреите от Скопие. 
Скопие, 15 април 1943 г. / 680

 310.  Списък на евреи, чужди поданици, освободени от лагера в Скопие.  
Скопие, след 29 март 1943 г. / 682

311.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в Скопие  
относно задържани, заловени и забягнали евреи от града.  
Скопие, 13 април 1943 г. / 685

312.  Запитване от Министерството на външните работи и на изповеданията до Ко-
мисарството за еврейските въпроси относно вербална нота на  
Италианската легация във връзка с интернираното семейство Алкалай  
от Скопие. София, 10 юни 1943 г. / 687

313.  Отговор на Комисарството за еврейските въпроси до Министерството  
на външните работи и на изповеданията относно вербална нота на  
Италианската легация във връзка с изселеното семейство Алкалай  
от Скопие. София, 10 юни 1943 г. / 688

314.  Недовършена чернова на план за действие при „вдигането“ на евреите  
от Щип. Щип, между 1 и 5 март 1943 г. / 689

315.  Доклад на представителя на Комисарството за еврейските въпроси  
в Щип до комисаря относно депортирането на евреите от града.  
Щип, 7 март 1943 / 690

316.  Телеграма от Христо Бакърджиев, представител на Комисарството за  
еврейските въпроси в Пирот, до комисаря относно възрастта и броя  
на „вдигнатите“ от града еврейски деца. Пирот, 13 март 1943 г. / 693

317.  Телеграма от Христо Бакърджиев, представител на Комисарството  
за еврейските въпроси в Пирот, до комисаря относно броя и възрастта  
на „вдигнатите“ от града еврейски деца. Пирот, 16 март 1943 г. / 694

318.  Телеграма от представител на Комисарството за еврейските въпроси  
в Пирот, Христо Бакърджиев до комисаря относно изпращането на  
влакова композиция с евреи. Пирот, 19 март 1943 г. / 694

319.  Доклад от Христо Бакърджиев, представител на Комисарството за  
еврейските въпроси в Пирот, до комисаря относно подготовката и  
изпълнението на акцията по „вдигането“ на евреите от града и  
ликвидирането на тяхното имущество. София, след 28 март 1943 г. / 695
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320.  Разписание на влака, предвиден да транспортира евреи от Пловдив  
до временния лагер в Радомир. София, между 2 и 10 март 1943 г. / 700

321.  Доклад от Атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за еврейските 
въпроси, до началника на Административното отделение при  
Комисарството в Ксанти относно подготовката за прехвърляне  
на депортираните евреи от Беломорието на гарата Демир Хисар.  
Демир Хисар, 2 март 1943 г. / 701

322.  Доклад от Атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за еврейските 
въпроси до началника на Административното отделение при Комисарството 
относно подготовката за прехвърлянето на депортираните беломорски  
евреи на гарата Демир Хисар. Демир Хисар, 4 март 1943 г. / 702

323.  Доклад от Атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за еврейските 
въпроси до началника на Административното отделение при Комисарството 
относно прехвърлянето на депортираните беломорски евреи на гарата  
Демир Хисар. Демир Хисар, 5 март 193 г. / 703

324.  Съобщение от Комисарството за еврейските въпроси до Пейо Драганов  
в Скопие относно пристигането на лекар, който да обслужва етапния лагер  
в града. София, 5 март 1943 г. / 704

325.  Доклад от Атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за еврейските 
въпроси, до началника на Административното отделение при Комисарството 
в Ксанти относно прехвърлянето на депортираните от беломорски евреи на 
гарата в Демир Хисар. Демир Хисар, 6 март 1943 г. / 705

326.  Доклад на Иван Тепавски, представител на Комисарството за еврейските  
въпроси в Горна Джумая, до комисаря за еврейските въпроси относно  
депортирането на евреите от Беломорието. Горна Джумая, 7 март 1943 г. / 706

327.  Доклад от Атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за еврейските 
въпроси, до началника на Административното отделение при Комисарството  
в Ксанти относно прехвърлянето на депортираните евреи от Беломорието  
на гарата в Демир Хисар. Демир Хисар, 7 март 1943 г. / 708

328.  Доклад от Атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за еврейските 
въпроси, до началника на Административното отделение при Комисарството в 
Ксанти относно хода на депортирането на евреите от Беломорието.  
Демир Хисар, 8 март 1943 г. / 709

329.  Доклад от Атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за еврейските 
въпроси, до началника на Административното отделение при Комисарството  
в Ксанти относно прехвърлянето на депортираните евреи от Беломорието  
на гарата в Демир Хисар. Демир Хисар, 9 март 1943 г. / 710

330.  Доклад от Атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за еврейските 
въпроси, до началника на Административното отделение при Комисарството 
относно прехвърлянето на депортираните беломорски евреи на гарата в  
Демир Хисар. Демир Хисар, 11 март 1943 г. / 711

331.  Доклад от Атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за еврейските 
въпроси, до началника на Административното отделение при Комисарството 
относно претоварването на депортираните евреи от Беломорието на гарата в 
Демир Хисар. София, 12 март 1943 г. / 712
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332.  Доклад от контрольора Славчо Попов до комисаря за еврейските въпроси  
относно прехвърлянето на гара Симитли на депортираните беломорски  
евреи от дековилкови в нормални влакове. София, 15 март 1943 г. / 715

333.  Доклад на Асен Пайташев, подначалник при Комисарството за еврейските  
въпроси, до комисаря относно устройването на евреите от Ксанти и  
Гюмюрджина във временен лагер в Дупница. София, 20 март 1943 г. / 717

334.  Доклад на скопския областен директор до министъра на вътрешните работи  
и народното здраве относно концентрирането и изпращането на евреите  
от Скопие, Щип и Битоля. Скопие, 22 март 1943 г. / 719

335.  Доклад от Ярослав Калицин, началник на Административното отделение  
при Комисарството за еврейските въпроси, до Александър Белев,  
комисар за еврейските въпроси, относно изселването на евреите от  
Беломорска област през Лом. София, 24 март 1943 г. / 720

 336.  Доклад от горноджумайския околийски управител, съобщаващ за  
прекратяване занятията в местни училища поради използването им като  
временен лагер за евреи от Беломорието по пътя им за Лом.  
Горна Джумая, 27 март 1943 г. / 722

337.  Списък на евреи, допълнително открити и изпратени в Горна Джумая.  
София, след 28 март 1943 г. / 723

 338.  Доклад от кмета на Горна Джумая, съобщаващ за възобновяване занятията  
в местни училища след напускането на евреите от Беломорието, задържани 
временно в тях по пътя им за Лом. Горна Джумая, 30 март 1943 г. / 724

339.  Доклад от лекарите Хр. Мендизов и В. Ценов, съпровождали изселените  
евреи до Виена. София, 7 април 1943 г. / 725

340.  Доклад от лекарите д-р Виктор Николов и д-р Иван Михайлов,  
съпровождали изселените евреи до Виена. София, 7 април 1943 г. / 727

341.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в Скопие  
до комисарството относно освободени от лагерите евреи, чужди поданици,  
заловени, забягнали и намиращи се в неизвестност евреи. Скопие,  
15 април 1943 г. / 730

342.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в Скопие  
до комисарството за заплащане доставката на картофи за еврейския лагер  
в града. Скопие, 29 април 1943 г. / 732

343.  Молба от Градското общинско управление в Скопие до комисаря за  
еврейските въпроси за възстановяване на горивно-смазочни материали,  
изразходвани за обслужване на временния еврейски лагер в Скопие.  
Скопие, 7 май 1943 г. / 733

344.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Пирот до комисарството дали след депортацията  
да се учреди нова еврейска община от заселилите се в града евреи от  
„старите предели“. Пирот, април 1943 г. / 735

345.  Окръжно от Комисарството за еврейските въпроси до околийските  
управители, кметовете и делегатите при консисториите на еврейските  
общини за преброяване на евреите и съставяне на семейни карти.  
София, 14 април 1943 г. / 736



СпИСък на документИте 105

346.  Сведение за броя на населението по общини и народности в Зиляховска,  
Кавалска, Драмска и Гюмюрджинска околия. 8–9 юни 1943 г. / 739

347.  Молба от Иванка Вълканова, писарка при еврейската община в  
Гюмюрджина, за увеличение на заплатата. София, 28 юли 1943 г. / 745

348.  Назначаване на Йомтов Яков Ескенази за надзорник на евреите,  
останали в Гюмюрджина Гюмюрджина, 11 август 1943 г. / 746

349.  Нареждане от началник служба при Комисарството за еврейските въпроси  
до Скопската износна банка за прeвеждане на конфискуван влог на  
Бенко Конфорти от Скопие. София, 19 август 1944 г. / 747

350.  Акт на данъчните власти срещу Мика Езра от Скопие за  
недекларирани суми. Скопие, 8 октомври 1943 г. / 747

351.  Съобщение от Българската народна банка до Комисарството за  
еврейските въпроси относно задължение на Йеса Шоев от Ксанти,  
в неизвестност. 19 октомври 1943 г. / 749

352.  Молба от кмета на Битоля до делегата на Комисарството за еврейските  
въпроси за препис от 126-о постановление на Министерския съвет,  
прието на 2.ІІІ.1943 г. . Битоля, 13 ноември 1943 г. / 750

353.  Молба от Битолското градско общинско управление до делегата на  
Комисарството за еврейските въпроси при еврейската община за получаване 
списък на преотстъпените недвижими имоти на еврейската община в града. 
Битоля, 2 декември 1943 г. / 751

354.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Битоля относно закриването на еврейската община  
в града и разпореждането с имуществото на депортираните евреи.  
Битоля, 14 декември 1943 г. / 752

 355.  Заповед на комисаря за еврейските въпроси за закриване на еврейската  
община в Битоля. 16 декември 1943 г. / 753

356.  Специални условия за отдаване чрез търг под наем на недвижим имот  
на Битолска еврейска община. Битоля, 26 декември 1943 г. / 754

357.  Акт срещу Аврам Хазан от Серес за недекларирани суми.  
Серес, 15 февруари 1944 г. / 755

358.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегата на  
Комисарството при еврейската община в Кавала за закриване на общината. 
София, 2 март 1944 г. / 757

359.  Съобщение от градското управление в Кавала до комисаря за еврейските  
въпроси относно сградата и архива на еврейската община в града.  
Кавала, 14 март 1944 г. / 758

360.  Доклад от Христо Стомоняков, комисар за еврейските въпроси,  
до министъра на вътрешните работи и народното здраве относно  
състоянието на еврейския въпрос в България. София, 24 март 1944 г. / 759

361.  Уведомление от Централно управление на Българската народна банка до Коми-
сарството за еврейските въпроси относно конфискацията на влоговете  
на Аврам Хазан от Серес. София, 4 август 1944 г. / 762

362.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси за конфискуване  
влоговете на Аврам Хазан от Серес. София, 24 август 1944 г. / 763
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363.  Страница от Книгата за заповедите на Комисарството за еврейските  
въпроси със заповед за назначаване на комисия, която да провери  
съдържанието на депозираните в БНБ пликове със скъпоценности на  
депортираните евреи. София, 6 ноември 1944 г. / 764

364.  Писмо от Скопската еврейска община до Българската еврейска централна  
консистория относно открити в общината книжа, свързани с депортирането  
на евреите и с молба за финансова помощ. Скопие, 10 януари 1945 г. / 766

365.  Извадки от Дневника на Никола Мушанов, отнасящи се до положението  
на евреите в България през януари-април 1943 г. / 771

366.  Извадки от Дневника на Богдан Филов, министър-председател и министър  
на външните работи и на изповеданията. София, февруари–април 1943 г. / 778

367.  Доклад от скопския околийски управител до министъра на вътрешните  
работи и народното здраве относно политическите настроения сред  
населението, и по-специално сред евреите, в района за периода  
1–15.ІІ.1943 г. Скопие, 15 февруари 1943 г. / 786

368.  Донесение на Областното отделение на Държавна сигурност във Враца  
до Дирекцията на полицията, отдел Държавна сигурност, относно  
настроенията сред малцинствата в Лом след депортирането на  
беломорските евреи през града. Враца, март 1943 г. / 787

369.  Доклад от Скопския околийски управител до министъра на вътрешните  
работи и народното здраве относно политическите настроения сред  
местното население, и по-специално сред евреите, за периода  
15.ІІ.–1.ІІІ.1943 г. Скопие, 1 март 1943 г. / 789

370.  Телеграми от Гюмюрджина, Ксанти и Кавала до министър-председателя,  
комисаря за еврейските въпроси и министъра на вътрешните работи и  
народното здраве с поздравления и благодарности за „вдигането на евреите“. 
6–12 март 1943 г. / 790

371.  Доклад от Скопския околийски управител до министъра на вът решните  
работи и народното здраве относно политическите настроения сред  
местното население, и по-специално сред евреите, за периода  
1–15.ІІІ. 1943 г. Скопие, 15 март 1943 г. / 795

372.  Протестно изложение от подпредседателя на ХХV Обикновено народно  
събрание Димитър Пешев, приподписано от 43-ма души народни  
представители, до министър-председателя Богдан Филов против изселването  
на евреите извън границите на България. София, 17 март 1943 г. / 796

373.  Изказване на Никола Мушанов в Народното събрание по повод  
незаконното задържане и „вдигане“ на евреи и относно поданството  
на евреите в „новите земи“. София, 19 март 1943 г. / 799

374.  Питане на народния представител проф. Петко Стайнов към  
министър-председателя и министър на външнте работи и на изповеданията 
относно депортирането на беломорските евреи. София, 22 март 1943 г. / 806

375.  Писмо от Наместник-председателя на Светия Синод на Българската  
православна църква, Видинският митрополт Неофит,  
до министър-председателя и министър на външните работи и на  
изповеданията срещу мерките на правителството за изселване на евреите  
и изпращането им в концентрационни лагери. София, 22 март1943 г. / 809
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376.  Из протокола от заседанието на Народното събрание, на което е гласувано  
отстраняването на Димитър Пешев от подпредседателството на парламента  
и се провежда дебат относно лишаването от българско поданство и  
депортирането на евреите от „новите земи“. София, 26 март 1943 г. / 811

377.  Шифрована телеграма от Богдан Филов до Българската легация в Берлин  
относно бламирането на Димитър Пешев. София, 29 март 1943 г. / 832

378.  Доклад от кмета на с. Крупник за неодобрението на местното население  
към писмото на Димитър Пешев в подкрепа на българските евреи.  
Крупник, 29 март 1943 г. / 833

379.  Протокол № 4 от заседанието на Св. Синод, на което висши духовници се  
обявяват против мерките на правителството за изселване на евреите и  
изпращането им в концентрационни лагери. София, 2 април 1943 г. / 834

380.  Доклад от скопския околийски управител до министъра на вътрешните  
работи и народното здраве относно политическите настроения сред  
местното население за периода 1–15.ІV.1943 г. Скопие, 15 април 1943 г. / 847

381.  Донесения на Областното отделение на Държавна сигурност във Враца до  
Дирекцията на полицията, отдел Държавна сигурност, относно настроенията 
сред местните малцинствени общности. Враца, 2 май 1943 г. / 850

382.  Телеграма от Адолф Бекерле, германски пълномощен министър в София,  
относно депортирането на евреите от България. София, 24 юни 1943 г. / 852

383.  Донесения на Областното отделение на Държавна сигурност във Враца до  
Дирекцията на Полицията, отдел Държавна сигурност, относно  
настроенията сред местните малцинства. Враца, 27 август 1943 г. / 853

384. Списък на живущите и „вдигнатите“ в Гюмюрджина евреи / 862
385.  Списък на евреите, живущи в Деде Агач. Деде Агач, 4 март 1943 г. / 926
386.  Списък на живущите и „вдигнатите“ от Драма евреи. Драма,  

преди 4 март 1943 г. / 932
387. Списък на живущите в Кавала евреи. Кавала, без дата / 972
388. Списък на живущите в Ксанти евреи. Ксанти, 6 март 1943 г. / 1074
389.   Списък на евреите от Сяр и Зиляхово, прехвърлени от лагера в Сяр в лагера в 

Горна Джумая. Горна Джумая, 7 март 1943 г. / 1106

Том ІІ

390. Списък на „вдигнатите“ от Битоля евреи. Битоля, преди 10 март 1943 г. / 9
391.  Списък на евреите от Скопие, Велес, Врана, Гевгели и Удово, настанени в 

етапния концентрационен лагер в града. Скопие, между 10 и 21 март 1943 г. / 110
392.  Списък на живущите и „вдигнатите“ в Щип евреи. Щип,  

преди 10 март 1943 г. / 258
393. Списък на еврейското население в Пирот. Пирот, преди 10 март 1943 г. / 278
394.  Нареждане от Иван Гьошев, началник отдел при Комисарството за  

еврейските въпроси, относно амбалажа на провизиите за депортираните  
от Пирот евреи. София, 6 март 1943 г. / 289

395.  Наредба за ликвидиране имуществото на депортираните евреи.  
София, 13 март 1943 година / 290
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396.  Циркуляр от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите при  
консисториите на еврейските общини в „новите земи“ относно уреждане  
вземанията по еднократния данък върху имуществото на изселените евреи. 
София, април 1943 г. / 294

397.  Молба от Данъчното управление в Пирот до околийския управител да  
се съобщава за намерено изоставено движимо имущество на депортираните 
евреи, което се третира изцяло като държавно. Пирот, 2 април 1943 г. / 296

398.  Инструкция от Министерството на търговията, промишленост та и труда  
до комисаря по снабдяването относно продажбата на конфискуваните  
вещи на депортираните евреи. София, 6 април 1943 г. / 297

399.  Доклад на Пенчо Луков, началник на Стопанския отдел при Комисарството  
за еврейските въпроси, и Иван Гьошев, началник на фонда  
„Еврейски общини“, до комисаря относно проверка във връзка с  
ликвидацията на еврейските имоти в Пирот. София, 6 април 1943 г. / 299

400.  Телеграма до делегата на Комисарството за еврейските въпроси в Драма  
относно последователността при ликвидиране имуществото на  
депортираните евреи. София, 6 април 1943 г. / 302

401.  Доклад от Иван Попов, главен инспектор при Комисарството за еврейските 
въпроси, до комисаря относно проверката за хода на ликвидиране  
имуществото на депортираните евреи в Беломорска област.  
София, между 7 и 12 април 1943 г. / 303

402.  Инструкции от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите при  
еврейските общини относно ликвидирането на имуществото на  
депортираните евреи. София, 19 април 1943 г. / 313

403.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма до комисарството относно хода на ликвидиране  
на имуществото на депортираните евреи. Драма, 25 април 1943 г. / 314

404.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма до комисарството относно изпращане на  
иззетите килими в комисарството. Драма, 26 април 1943 г. / 317

405.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма до комисарството относно проблеми, възникнали 
при ликвидирането на имуществото на депортираните евреи.  
Драма, 26 април 1943 г. / 318

406.  Инструкция от Данъчното управление в Пирот до шефовете на учреждения  
в града относно закупуването от ведомствата на конфискувани вещи  
на депортираните евреи. Пирот, 27 април 1943 г. / 322

407.  Инструкция до делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Гюмюрджина за отчуждаване в полза на държавата  
недвижимите имоти на депортираните евреи. София, 12 май 1943 г. / 323

408.  Доклад от Иван Попов, главен инспектор при Комисарството за  
еврейските въпроси, до комисаря относно проверката в Македония  
за хода на ликвидиране имуществото на депортираните евреи.  
София, 20 май 1943 г. / 324

409.  Указание от Комисарството за еврейските въпроси до делегата на  
комисарството при еврейската община в Битоля относно изплащането  
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на данъците, дължими от депортираните от града евреи.  
София, 14 юли 1943 г. / 330

410.  Запитване от Дирекцията за закупуване и износ на зърнени храни  
относно вещи от имуществото на депортираните от Драма евреи.  
Драма, 3 август 1943 г. / 331

411.  Запитване от клона на Българската народна банка в Ксанти до Централно  
управление на БНБ относно съхранението на ценности на депортираните  
евреи. Ксанти, 19 август 1943 г. / 332

412.  Инструкция от Комисарството за еврейските въпроси до делегата на  
комисарството при еврейската община в Драма относно ликвидирането  
на имуществото на депортираните евреи. София, 20 август 1943 г. / 333

413.  Указания от Централното управление на Българска народна банка до  
клона ѝ в Ксанти относно съхранението на ценности на депортираните  
евреи. София, 11 септември 1943 г. / 334

414.  Становище на началника на отделение при Комисарството за еврейските  
въпроси Ив. Гьошев относно сумите, получени при ликвидиране на  
движимо имущество на депортирани евреи, чиито собственици са  
останали неизвестни. София, преди 17 декември 1943 г. / 335

415.  Молба от Кавалския клон на Българската народна банка до Комисарството  
за еврейските въпроси за инструкции относно отварянето на пакети с  
иззети от депортираните евреи ценни книжа. Кавала, 25 март 1944 г. / 336

416.  Запитване от данъчния началник в Кавала Ст. Кръстев до комисаря за  
еврейските въпроси относно получаването и продажбата на вещите  
на депортираните евреи. Кавала, 12 април 1944 г. / 337

417.  Протокол от запечатването на дома на Яков Бурна от Драма.  
Драма, 4 март 1943 г. / 338

418.  Протокол-опис на вещите в жилището на Яков Буна от Драма.  
Драма, 4 март 1943 г. / 338

419.  Протокол за скъпоценности и суми, иззети от евреите от Кавала преди  
тяхното депортиране. Кавала, 4 март 1943 г. / 341

420.  Протокол на комисията, описала ценностите в жилището на  
Йосиф Хаим Кабели от Серес. Серес, 4 март 1943 г. / 342

421.  Протокол за иззети пари и ценности от депортираните от Гюмюрджина  
евреи. Гюмюрджина, 5 март 1943 г. / 343

422.  Донесение от III полицейски участък в Драма до полицейския комендант  
за незапечатани магазини на депортирани евреи. Драма, 19 март 1943 г. / 348

423.  Протокол за запечатване на стъкларски магазин, собственост на  
депортиран евреин от Драма. Драма, 22 март 1943 г. / 349

424.  Протокол за запечатване на магазин в Драма, собственост на  
депортиран евреин. Драма, 22 март 1943 г. / 350

425.  Протокол на комисията за изземване на скъпоценности и пари от  
жилищата на депортираните евреи от Кавала. Кавала, 24 март 1943 г. / 351

426.  Опис на депозираните ценности, иззети от депортираните от Пирот евреи.  
Пирот, края на март 1943 г. / 352

427.  Опис на стоката в стъкларския магазин на Йосиф Бега от Кавала.  
Кавала, 2 юни 1943 г. / 353
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428.  Съобщение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси  
при еврейската община в Щип относно възможността за снабдяване  
на учреждения с вещи от покъщнината на депортираните от града евреи.  
Щип, след 13 март 1943 г. / 355

429.  Списък на нуждаещи се полицейски чинове и чиновници от Драма,  
които предстои да получат покъщнина на депортираните евреи.  
Драма, след 13 март 1943 г. / 355

430.  Списък на стражата от III полицейски участък в Драма, които се  
нуждаят от бельо. Драма, след 13 март 1943 г. / 356

431.  Молба от Районната инспекция по рибарство в Скопие до Комисарството  
за еврейските въпроси за отпускане на рибарско тире от намереното в  
домовете на изселените от града евреи. Скопие, 18 март 1943 г. / 358

432.  Заявление от началника на гарнизона в Щип за получаване или закупуване  
на вещи от покъщнината на депортираните евреи с оглед обзавеждане на  
офицерския клуб в града. Щип, 20 март 1943 г. / 359

433.  Заявление от командира на Първи конен полк до комисаря за еврейските  
въпроси относно задоволяване нуждите за обзавеждане на полка с  
имущество на депортираните евреи. Щип, 20 март 1943 г. / 361

434.  Молба от фондация „Българско дело“ до комисаря за еврейските въпроси  
относно предаване на фондацията на печатница, отчуждена от евреин  
от Скопие. София, 7 април 1943 г. / 362

435.  Молба от Българската земеделска и кооперативна банка в Драма за  
закупуване на вещи от имуществото на депортираните евреи.  
Драма, 8 май 1943 г. / 363

436.  Молба от Драмското градско общинско управление за закупуване на  
чували, останали от депортирани евреи. Драма, 18 юни 1943 г. / 364

437.  Молба от началника на телеграфо-пощенската и телефонна станция в  
Драма за получаване на вещи от покъщнината на депортираните евреи.  
Драма, 19 юни 1943 г. / 364

438.  Искане от Драмския околийски съд да получи стенен часовник,  
принадлежал на депортирани от Драма евреи Драма, 29 юни 1943 г. / 365

439.  Искане от Пиротското градско управление до комисията по лик видиране  
на имуществото на депортираните евреи за закупуване на пиано на  
по-ниска цена. Пирот, 3 юли 1943 г. / 366

440.  Молба от околийския инженер към Министерството на обществените  
сгради, пътищата и благоустройството за получаване вещи от  
имуществото на депортираните от Драма евреи Драма, 8 юли 1943 г. / 367

441.  Молба от домакина на 57 пехотен беломорски полк за закупуване от  
полка на вещи от имуществото на депортираните от Драма евреи.  
Драма, 30 юли 1943 г. / 368

442.  Разпореждане на делегата на Комисарството за еврейските въпроси  
при еврейската община в Пирот закупените вещи от къща на депортирани  
евреи да останат за общината. София, 22 септември 1943 г. / 368

443.  Молба от Дружеството на бойците от фронта да се отдаваде под наем на  
Нколай Георгиев на содолимонадената фабрика. Драма, 18 март 1943 г. / 370
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444.  Молба от директора на Народния музей в Скопие Христо Вакарелски  
до областния директор в Битоля за предоставяне на представляващи  
интерес за музея предмети от покъщнината на депортираните евреи.  
Скопие, 12 март 1943 г. / 371

445.  Молба от директора на училището в Драма за получаване на мебели  
от покъщнината на депортираните евреи. Драма, 20 март 1943 г. / 373

446.  Заявление от организация „Бранник“ в Драма за получаване на покъщнина  
от имуществото на депортираните евреи. Драма, 24 март 1943 г. / 374

447.  Молба от Слепчанския манастир до делегата на Комисарството за  
еврейските въпроси в Битоля относно закупуването на покъщнина и  
облекло от движимото имущество на депортираните евреи.  
Село Слепче, 25 март 1943 г. / 376

448.  Молба от Околийското мюфтийство в Щип за отпускане на вещи  
от покъщнината на депортираните евреи. Щип, 25 март 1943 г. / 377

449.  Молба от Общинското управление на с. Смилево до околийския управител  
за отпускане покъщнина на депортираните от града евреи за възстановяване 
ограбените при нападение от комунисти и евреи предмети на общината.  
с. Смилево, 27 март 1943 г. / 379

450.  Молба от клона на Българският червен кръст в Драма за отпускане на вещи от 
покъщнината на депортираните от града евреи. Драма, 28 март 1943 г. / 380

451.  Молба от мюфтийството в Гюмюрджина за предоставяне на покъщнина,  
иззета от депортираните евреи. София, април 1943 г. / 381

452.  Списък на инвентара, необходим за чиновническия стол в Драма,  
с оглед набавянето му от имуществото на депортираните евреи.  
Драма, април 1943 г. / 382

453.  Заявление от Женското благотворително дружество „Царица Йоанна“  
до делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската  
община в Щип за получаване на вещи от покъщ нината на  
депортираните евреи. Щип, 1 април 1943 г. / 383

454.  Заявление от Щипското архиерейско наместничество до делегата на  
Комисарството за еврейските въпроси при еврейската община в Щип  
за получаване на вещи от покъщнината на депортираните евреи.  
Щип, 2 април 1943 г. / 384

455.  Молба от Общозанаятчийското сдружение в Охрид до началника на  
Областната инспекция на професиите, Битоля, за отпускане на  
пишеща машина от „еврейските“. Охрид, преди 5 април 1943 г. / 385

456.  Заявление от Македоно-одринското опълченско дружество за получаване  
на вещи от имуществото на депортираните от града евреи.  
Щип, 5 април 1943 г. / 386

457.  Заявление от Народно читалище „Мише Гаврилов“ в с. До лане, Щипско,  
до околийския полицейски началник в Щип за получаване на вещи от  
покъщнината на депортираните евреи. с. Долане, Щипско, 8 април 1843 г. / 387

458.  Молба от Православното християнско братство във Велес до комисаря  
за еврейските въпроси за отпускане на вещи от имущест вото на  
депортираните от Скопие евреи. Велес, 15 април 1943 г. / 388
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459.  Молба от Драмската митрополия за отпускане на вещи от имуществото  
на депортираните евреи. Драма, 21 април 1943 г. / 390

460.  Молба от директора на Смесената гимназия в Драма за отпускане  
на вещи от имуществото на депортираните от града евреи.  
Драма, 28 април 1943 г. / 392

461.  Молба от Дружеството на съдебните служители в Драма до делегата  
на Комисарството за еврейските въпроси в града за преференции за  
чиновниците при закупуване на вещи от имуществото на  
депортираните евреи. Драма, 3 май 1943 г. / 393

462.  Заявление от Дружество „Червен кръст“ в Щип за закупуване от  
покъщнината на депортираните евреи вещи за нуждите на Централното  
управление „Червен кръст“ в София. Щип, 15 юни 1943 г. / 394

463.  Молба от Николай Георгиев до председателя на Дружеството на бойците  
в Драма да му бъде съдействано да получи лимонадена фабрика,  
собственост на депортиран евреин. Драма, 11 март 1943 г. / 395

464.  Заявление от Никола Павлов, военноинвалид от Битоля, до началника на  
отделението за П. П. от войните при Министерството на войната за  
предоставяне жилище на депортиран евреин. Белушина, 31 март 1943 г. / 396

465.  Молба от Николай Георгиев до делегата на Комисарството за еврейските  
въпроси в Драма за наемане на лимонадена фабрика, собственост на  
депортиран евреин. Драма, 1 април 1943 г. / 398

466.  Заявление от Божан Тюфекчиев до делегата на Комисарството за  
еврейските въпроси в Битоля за възстановяване на сума, дължима от  
страна на депортиран евреин. Битоля, 12 март 1943 г. / 399

467.  Молба от Анка Каранакова до комисаря за еврейските въпроси за  
получаване на закупена от нея шевна машина, останала в дома на  
депортиран евреин. Щип, 12 март 1943 г. / 401

468.  Заявление от Марица Илиева до комисаря за еврейските въпроси за  
възстановяване на сума, дължима от депортиран евреин.  
Битоля, 15 март 1943 г. / 402

469.  Молба от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси при еврейската община в Битоля, до комисаря за изпращане  
представител на комисарството в помощ при ликвидиране имуществото  
на изселените от града евреи. Битоля, 17 март 1943 г. / 403

470.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Серес до комисаря за заплащане на участ ниците  
в комисията по ликвидиране имуществото на депортираните евреи  
от града. Серес, 21 март 1943 г. / 404

471.  Заповед на Данъчното управление в Битоля за конфискуване имущество  
на депортирани от града евреи с оглед погасяване на техни задължения  
към държавата. Битоля, 23 март 1943 г. / 405

472.  Заявление от Йосиф Марков до комисаря за еврейските въпроси за  
възстановяване на сума, дължима от депортиран евреин.  
Битоля, 26 март 1943 г. / 406
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473.  Доклад от представителя на Комисарството за еврейските въпроси в  
Битоля до комисаря за началото на ликвидиране движимото имущество  
на депортираните евреи. Битоля, 29 март 1943 г. / 407

474.  Протокол на комисията по ликвидиране имуществото на „вдигнатите“  
евреи от Гюмюрджина. Гюмюрджина, 29 март 1943 г. / 409

475.  Списък на иззети от жилища на евреи вещи, предназначени за къща,  
която ще се ползва от министри. Драма, края на март 1943 г. / 410

476.  Молба на Атанас Панайотов от Щип до министъра на вътрешните работи  
и народното здраве да му бъде разрешено да получи син камък срещу  
закупен от депортиран евреин стар бакър. София, 9 април 1943 г. / 412

477.  Опис на продаденото на чиновници движимо имущество на  
депортираните от Кавала евреи. Кавала, 10 април 1943 г. / 414

478.  Молба от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси при Битолската еврейска община, до комисаря за освобождаване  
от длъжност. Битоля, 14 април 1943 г. / 416

479.  Информация от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за  
еврейските въпроси при еврейската община в Битоля, до прокурора при  
Битолския областен съд относно установени кражби от жилища на  
депортирани от града евреи. Битоля, 15 април 1943 г. / 417

480.  Молба от Атанас Влахов до полицейския комендант в Драма за връщане  
на негови вещи, останали у депортиран евреин. Кавала, 19 април 1943 г. / 418

481.  Обява от Комисията по ликвидиране движимото имущество на  
депортираните от Кавала евреи за търг на вещи, предназначени за  
чиновници. Кавала, 20 април 1943 г. / 420

482.  Рапорт от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси при Битолската еврейска община, относно хода на ликвидиране  
имуществото на депортираните евреи. Битоля, 20 април 1943 г. / 421

483.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската 
община в Кавала до комисаря относно хода на ликвидиране движимото  
имущество на депортираните евреи. Кавала, 21 април 1943 г. / 423

484.  Доклад от Гълъб Димитров, делегат на Комисарството при еврейската  
община в Драма, до Комисарството за еврейските въпроси относно  
ликвидирането на имуществото на депортираните от града евреи.  
Драма, 26 април 1943 г. / 425

485.  Молба от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси при еврейската община в Битоля, до областния полицейски  
началник за прекратяване намесата на полицаи при ликвидиране  
имуществото на изселените от града евреи. Битоля, 4 май 1943 г. / 427

486.  Рапорт от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси при Битолската еврейска община, относно хода на ликвидиране  
имуществото на депортираните евреи. Битоля, 5 май 1943 г. / 428

487.  Молба от комисията по ликвидиране имуществото на депортираните от  
Пирот евреи до комисаря за еврейските въпроси за определяне  
възнаграждение на членовете ѝ. Пирот, 3 май 1943 г. / 430
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488.  Доклад от Битолската областна дирекция на Министерството на  
вътрешните работи и народното здраве относно нуждата от изпращане на  
двама инспектори за контрол върху ликвидирането на имуществото на  
депортираните евреи. Битоля, 7 май 1943 г. / 432

489.  Съобщение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси към  
еврейската община в Драма за обявените търгове за недвижимото  
имущество на депортираните евреи. Драма, 8 май 1943 г. / 433

490.  Обявление от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Битоля за публичен търг за продажба на ценности  
на депортираните евреи. Битоля, 13 май 1943 г. / 435

491.  Сведение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма за налични в складовете вещи на  
депортирани евреи. Драма, 14 май 1943 г. / 435

492.  Рапорт от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси към Битолската еврейска община, относно хода на ликвидиране  
имуществото на депртираните евреи. Битоля, 15 май 1943 г. / 437

493.  Молба от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси при еврейската община в Битоля, до кмета на града за назначаване  
на общински служители в комисиите по ликвидиране на еврейското  
имущество. Битоля, 17 май 1943 г. / 438

494.  Обявление от комисията по ликвидиране имуществото на депортираните  
от Пирот евреи за предстоящ търг за вещите на Ашер Абраванел.  
Пирот, 19 май 1943 г. / 439

495.  Наддавателен лист за продажба на движимости на депортирани от  
Пирот евреи. Пирот, 20 май 1943 г. / 440

496.  Протокол за продажба на движимости на депортирани от Пирот евреи.  
Пирот, 21 май 1943 г. / 441

497.  Доклад от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси при еврейската община в Битоля, до комисаря относно хода  
на ликвидиран имуществото на изселените от града евреи.  
Битоля, 21 май 1943 г. / 442

498.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Гюмюрджина Ал. Денчев до комисаря относно  
ликвидирането на имуществото на депортираните от града евреи.  
Гюмюрджина, 22 май 1943 г. / 444

499.  Отчет от Данъчното управление в Пирот до делегата на Комисарството  
за еврейските въпроси относно хода на ликвидирането на движимото  
имущество на депортирани от града евреи. Пирот, 25 май 1943 г. / 445

500.  Молба от членовете на комисия по ликвидиране на имуществото на  
депортираните от Гюмюрджина евреи до делегата на комисаря за  
еврейските въпроси в града за получаване на прилично еднократно  
възнаграждение. Гюмюрджина, 27 май 1943 г. / 447

501.  Окръжно от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите при  
еврейските общини в „новите земи“ относно ускоряване ликвидирането  
на имуществото на депортираните евреи. София, 2 юни 1943 г. / 448
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502.  Окръжно от Ярослав Калицин, началник Административно отделение към Ко-
мисарството за еврейските въпроси, до делегатите при еврейските  
общини и областните директори в „новите земи“ за ускоряване  
ликвидирането на движимото имущество на депортираните евреи.  
София, след 2 юни 1943 г. / 449

503.  Съобщение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма за вещите на депортираните евреи, които ще  
се продават на търг. Драма, 4 юни 1943 г. / 450

504.  Рапорт от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси към Битолска еврейска община, относно хода на ликвидиране  
имуществото на депортираните евреи. Битоля, 5 юни 1943 г. / 451

505.  Разписка от Салия Мустафа Емил от Битоля за получаване на върнати  
нейни вещи, които са били отнети заедно с разпродажбите.  
Битоля, 7 юни 1943 г. / 452

506.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Щип до комисаря относно ликвидирането на  
движимото имущество на депортираните от града евреи.  
Щип, 11 юни 1943 г. / 453

507.  Съобщение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма за вещите на депортираните евреи, които ще  
бъдат продавани на търг. Драма, 18 юни 1943 г. / 454

508.  Напомняне от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма до командира на организацията „Бранник“  
за сумата, дължима срещу получени вещи на депортирани евреи.  
29 юни 1843 г. / 455

509.  Напомняне от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма до Драмската митрополия за сумата, дължима  
срещу получени вещи на депортирани евреи. Драма, 29 юни 1943 г. / 455

510.  Опис на вещи на депортираните от Кавала евреи, продадени на лица и  
учреждения. Кавала, юли 1943 г. / 456

511.  Доклад от околийския полицейски началник в Щип до областния  
полицейски началник относно хода на ликвидирането на движимото  
имущество на депортираните от града евреи. Щип, 2 юли 1943 г. / 458

512.  Указание на Ив. Гьошев, началник отделение при Комисарството за  
еврейските въпроси, относно възнаграждението на членовете на комисиите  
по ликвидиране на имуществото на депортираните евреи.  
София, след 9 юли 1943 г. / 459

513.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в Скопие  
до комисарството относно изплащане на възнаграждения на членовете на  
комисиите по ликвидиране движимото имущество на депортираните от  
града евреи. Скопие, 14 юли 1943 г. / 460

514.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Битоля до комисарството относно изплащане на  
данъчните задължения на депортираните от града евреи.  
Битоля, 17 юли 1943 г. / 461
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515.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Серес до комисаря относно ликвидирането на  
имуществото на депортираните от града евреи. Серес, 19 юли 1943 г. / 462

516.  Доклад от комисията по ликвидирането на движимото иму щество на  
депортираните от Кавала евреи. Кавала, 22 юли 1943 г. / 464

517.  Молба от Битолското общинско стопанско предприятие за  
електроснабдяване до делегата на Комисарството за еврейските въпроси  
в Битоля за изплащане на сумите, дължими от депортираните евреи.  
Битоля, 27 юли 1943 г. / 466

518.  Донесение от делегата на комисаря за еврейските въпроси в Гюмюрджина  
до Комисарството относно ликвидирането на имуществото на  
депортираните от града евреи. Гюмюрдина, 29 юли 1943 г. / 467

519.  Молба от Александър Белев до Министерството на финансите за вдигане  
на запор от средства на фонд „Еврейски общини“. София, 9 август 1943 г. / 468

520.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси към  
Щипската еврейска община относно ликвидирането на имуществото на  
депортираните евреи. Щип, 17 август 1943 г. / 469

521.  Нареждане от министъра на финансите Добри Божилов до Комисарството  
за еврейските въпроси за изплащане от фонд „Еврейски общини“ на  
дължим еднократен данък от депортираните от Битоля евреи.  
София, 25 август 1943 г. / 471

522.  Протокол от комисията по ликвидиране имуществото на безимотни  
евреи, депортирани от Пирот. Пирот, 1 септември 1943 г. / 475

523.  Запитване от Комисарството за еврейските въпроси до делегата на  
комисарството в Битоля относно сумата, получена при продажбата на  
огледало, собственост на депортиран евреин.  
София, 30 септември 1943 г. / 475

524.  Обобщени данни за постъпленията през първите девет месеца на 1943 г.  
от продажбата на движимо имущество на депортираните евреи от  
Беломорието и Македония и на изселените от София.  
София, след 30 септември 1943 г. / 476

525.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Серес до комисаря относно заплащането на  
участниците в комисията по ликвидирането на имуществото на  
депортираните евреи от града. Серес, 15 октомври 1943 г. / 477

526.  Съобщение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма за вещите на депортираните евреи,  
изложени на търг. Драма, 24 октомври 1943 г. / 479

527.  Нареждане на комисаря за еврейските въпроси Христо Стомоняков  
до областния данъчен началник в Битоля за вдигане на запор върху  
средства на фонд „Еврейски общини“. София, 27 октомври 1943 г. / 480

528.  Искане от Гюмюрджинското данъчно управление до комисаря за  
еврейските въпроси за получаване на суми от ликвидирането на  
движимото имущество на депортирани евреи.  
Гюмюрджина, 24 ноември 1943 г. / 481
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529.  Сведение от клона на Българската народна банка в Битоля до  
Комисарството за еврейските въпроси относно наличността на намиращите  
се в банката блокирани капитали на депортирани евреи.  
Битоля, 2 декември 1943 г. / 482

530.  Заповед на Комисарството за еврейските въпроси за конфискация на  
имуществото на Зимбула Арон Хазан от Ксанти. София, 9 май 1944 г. / 483

531.  Информация от Българската народна банка, Гюмюрджински клон,  
до Комисарството за еврейските въпроси относно ценностите, намерени  
в дома на депортирания Жак Албохер. Гюмюрджина, 4 август 1944 г. / 484

532. З апитване от Комисарството за еврейските въпроси до Българска народна  
банка, клон Гюмюрджина, относно ценностите, намерeни в дома на  
депортирания Жак Албохер. София, 16 август 1944 г. / 485

533.  Нареждане от Комисарството за еврейските въпроси до Българската  
народна банка, клон Гюмюрджина, за оценяване намерените закопани  
ценности на депортиран евреин и опис на съответните ценности.  
София, 16 август 1944 г. / 486

534.  Доклад от Стати Димов, бивш бирник на градската община в Ксанти,  
до комисаря за еврейските въпроси относно ликвидацията на движимото  
имущество на депортираните от града евреи. София, 16 октомври 1944 г. / 489

535.  Молба от Щипския околийски съд до Министерството на правосъдието  
относно даване на сграда от отчужден еврейски имот. Щип, 20 март 1943 г. / 491

536.  Бележка от областния управител и делегат на Комисарството за  
еврейските въпроси при еврейската община в Пирот относно заявлението на 
Еленко Киров за настаняване в къща на депортирани евреи.   
Пирот, след март 1943 г. / 492

537.  Молба от Щипския околийски съд до Министерството на правосъдието да  
се даде на съда сграда от отчужден еврейски имот. Щип, 21 април 1941 г. / 492

538.  Доклад от министъра на земеделието и държавните имоти до председателя  
на Министерския съвет относно задоволяване нуждите на държавни  
учреждения с имоти, отнети в полза на държавата по закона против  
спекулата с недвижими имоти. София, 21 юни 1943 г. / 494

539.  Разрешение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси,  
дадено на  еврейската община в Пирот да наеме жилище, собственост на  
депортирани евреи. Пирот, 18 август 1943 г. / 496

540.  Молба от заместника на делегата на Комисарството за еврейските въпроси  
при еврейската община в Пирот до околийския съдия за свикване на комисия, 
която да определи наемите за къщи в града, принадлежали на депортирани 
евреи. Пирот, 18 август 1943 г. / 496

541.  Доклад от градското управление в Пирот до комисаря за еврейските  
въпроси относно спорове за недвижимото имущество на депортирани евреи. 
Пирот, 2 септември 1943 г. / 497

542.  Нареждане на околийския управител в Пирот относно вещи от къща  
на депортирани евреи. Пирот, 6 септември 1943 г. / 499
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543.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Пирот относно спор около недвижимо имущество  
на депортирани евреи. София, 8 септември 1943 г. / 500

544.  Съпроводително писмо от делегата на Комисарството за еврейските  
въпроси при еврейската община в Пирот към заявления на жители от града,  
желаещи да наемат къщи, собственост на депортирани евреи.  
Пирот, 24 септември 1943 г. / 502

545.  Рапорт от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските  
въпроси при еврейската община в Битоля, до комисаря относно  
необходимостта от организиране на търг за материалите на запуснати  
къщи на депортираните от града евреи. Битоля, 7 октомври 1943 г. / 503

546.  Обявление от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Битоля за провеждане на търг за материалите от  
необитаеми къщи на депортирани евреи. Битоля, 15 октомври 1943 г. / 504

547.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Битоля до началника на полицейското управление  
за осигуряване на охрана при продажбата на имущество на  
депортираните от града евреи. Битоля, 25 март 1943 г. / 505

548.  Обвинителен акт за грабеж в жилище на депортирани евреи.  
Драма, 25 март 1943 г. / 506

549.  Обвинителен акт срещу Иван Николов за присвоено имущество от фонд  
„Еврейски общини“. Драма, 26 март 1943 г. / 507

550.  Нареждане от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Драма до полицейския комендант относно охраната  
на имотите на депортираните евреи. Драма, 5 април 1943 г. / 508

551.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при  
еврейската община в Битоля до областния полицейски началник за  
усилване охраната на жилищата в еврейския квартал поради регистрирани  
множество обири. Битоля, 20 април 1943 г. / 509

552.  Констативен протокол за грабеж в жилище на депортирани евреи от Битоля. 
Битоля, 5 май 1943 г. / 510

553.  Доклад от Дирекцията на полицията, Областно полицейско управление в  
Скопие, до началника на криминалната служба в града относно кражба на  
вещи и дрехи от къща на депортирани евреи. Скопие, 20 май 1943 г. / 511

554.  Доклад от Дирекцията на полицията, Областно полицейско управление в  
Скопие, до началника на криминалната служба в града относно кражба  
на дрехи от къща на депортирани евреи. Скопие, 20 май 1943 г. / 512

555.  Граждански иск от комисаря за еврейските въпроси срещу Иван Николов  
от Свиленград относно присвоени вещи от имуществото на фонд  
„Еврейски общини“. София, 29 май 1943 г. / 513

556.  Съобщение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси до  
областния прокурор в Битоля за констатирана кражба от полицейски  
стражар на имущество на депортирани евреи. Битоля, 4 юни 1943 г. / 514

557.  Молба от градското общинско управление в Пирот до пиротския околийски  
управител за поставяне охрана на запечатана къща на депортиран евреин  
поради опасност от ограбване. Пирот, 2 септември 1943 г. / 515
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558.  Доклад на Светослав Николов, главен инспектор при Комисарството за  
еврейските въпроси, до комисаря относно ценностите, иззети от  
беломорските евреи в Лом. София, 30 ноември 1943 г. / 516

559.  Протокол от заседание на Съвета при Комисарството за еврейските  
въпроси, одобрило бюджета на фонд „Еврейски общини“ за 1943 г.  
София, 4 февруари 1943 г. / 519

560.  Бюджет на фонда „Еврейски общини“ за 1943 г. София, 4 февруари 1943 г. / 520
561.  Протокол от заседание на Съвета при Комисарството за еврейските въпроси, 

одобрило преразпределение на бюджета на фонд „Еврейски общини“ във  
връзка с депортирането на евреите от „новите земи“. София, 13 март 1943 г. / 528

562.  Акт за предаване и приемане касата от представителите на Комисарството  
за еврейските въпроси в Скопие Пейо Драганов и Асен Пайташев.  
Скопие, 24 март 1943 г. / 529

563.  Извадка от отчета за дейността на Комисарството за еврeйските въпроси за  
периода от 1 януари 31 март 1943 г. със сметка за приходите и разходите  
на фонд „Еврейски общини“. София, след 31 март 1943 г. / 533

564.  Отчет от Георги Джамбазов, делегат на Комисарството за еврейските въпроси 
при еврейската община в Битоля, до комисарството за разходите, направени  
по депортирането на евреите от града. Битоля, 28 октомври 1943 г. / 540

565.  Доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската 
община в Драма относно финансовите нужди на общината, свързани с  
разходите по депортирането на евреите. Драма, след 28 октомври 1943 г. / 541

566.  Бюджет на фонд „Еврейски общини“ за 1944 г. София, 22 януари 1944 г. / 545
 567.  Извадка от дознанието на бившия министър на просвещението Борис Йоцов 

при разследването по процеса на Първи състав на Народния съд относно  
решението за депортиране на евреите от „новите земи“ и от  
„старите предели“ на България. София, 30 ноември 1944 г. / 553

 568.  Извадка от дознанието на бившия министър на правосъдието Константин  
Партов при разследването по процеса на Първи състав на Народния съд  
относно решението за депортиране на евреите от „новите земи“ и от  
„старите предели“ на България. София, 1 декември 1944 г. / 555

569.  Показания на Ярослав Калицин относно Захари Велков при дознанието по  
делото на VІІ състав на Народния съд. София, между ноември 1944  
и март 1945 г. / 558

570.  Показания на Илия Добревски, инспектор при Комисарството за еврейските 
въпроси, при дознанието по делото на Седми състав на Народния съд  
относно „вдигането“ на евреите от Гюмюрджина. София, между  
ноември 1944 и март 1945 г. / 559

571.  Показания на Мария Павлова при разследването по процеса на Седми състав 
на Народния съд относно депортирането на беломорските евреи и  
отстраняването на коменданта на лагера в Скопие. София, между  
ноември 1944 и март 1945 г. / 561

572.  Показания на Славчо х. Йончев, инспектор при Комисарството за еврейските 
въпроси, при дознанието по процеса на Седми състав на Народния съд  
относно „вдигането“ на евреите от Кавала. София, между ноември 1944  
и март 1945 г. / 562
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573.  Показания на Ярослав Калицин при дознанието по процеса на Седми състав 
на Народния съд относно участието на Славчо х. Йончев във „вдигането“ на 
евреите от Кавала. София, между ноември 1944 и март 1945 г. / 565

574.  Показания на Ангел Черкезов, кмет на Драма, при дознанието по процеса  
на Седми състав на Народния съд относно „вдигането“ на евреите от града. 
София, между ноември 1944 и март 1945 г. / 566

575.  Показания на Ярослав Калицин при дознанието по процеса на Седми състав  
на Народния съд относно дейността на Ангел Черкезов по „вдигането“ на  
евреите от Драма. София, между ноември 1944 и март 1945 г. / 570

576.  Показания пред Седми състав на Народния съд на Георги Джамбазов,  
делегат на Комисарството за еврейските въпроси при Битолската еврейска  
община, относно депортирането на евреите от града.  
София, между ноември 1944 и март 1945 г. / 571

577.  Показания на Ярослав Калицин при разследването по процеса на Седми  
състав на Народния съд относно участието на Атанас Овчаров в  
депортирането на беломорските евреи. София, между ноември 1944  
и март 1945 г. / 576

578.  Показания на Пенчо х. Луков при разследването по делото на VІІ състав  
на Народния съд относно депортирането на евреите от „новите земи“.  
София, между ноември 1944 и април 1945 г. / 577

579.  Показания на Пенчо х. Луков при разследването по процеса на Седми  
състав на Народния съд относно подготовката и провеждането на  
депортирането на евреите от „новите земи“ и относно отказа от депортиране  
на тези от „старите предели“. София, между ноември 1944 и март 1945 г. / 578

580.  Показания на Захари Велков при дознанието по процеса на Седми състав на 
Народния съд относно подготовката на „вдигането“ на евреите от  
Македония. Скопие, 26 декември 1944 г. / 589

581.  Показания на Асен Пайташев при дознанието по процеса на Седми състав  
на Народния съд относно депортирането на ев реите от Беломорието и  
Македония. София, между декември 1944 и март 1945 г. / 591

582.  Показания на Ярослав Калицин относно депортирането на евреите от  
Беломорието при дознанието по делото на VІІ състав на Народния съд.  
София, между ноември 1944 и март 1945 г. / 600

583.  Показания на д-р Иван Мендизов, съпровождал депортираните  
беломорски евреи до Виена, при разследването по процеса на VII състав  
на Народния съд . София, 22 ноември 1944 г. / 643

584.  Показания на Леон Шалом при разследването по процеса на VII състав  
на Народния съд относно депортацията на евреите от Пирот.  
София, 30 ноември 1944 г. / 645

585.  Показания на Крум Кирпиков при дознанието по процеса на Седми състав  
на Народния съд относно условията в лагера за депортирани евреи  
в Дупница. София, ноември 1944 г. / 648

586.  Показания на Йосиф Леви при разследването по процеса на Седми състав  
на Народния съд относно депортирането на евреите от Пирот. София,  
между ноември 1944 и март 1945 г. / 650
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587.  Показания на Роза Якова, медицинска сестра, при разследването по процеса  
на Седми състав на Народния съд относно прехвърлянето на беломорските 
евреи на гарата в Демир Хисар. София, между ноември 1944  
и март 1945 г. / 656

588.  Показания на д-р Нисим Кьосо, граждански мобилизиран в Драма, при  
разследването по процеса на Седми състав на Народния съд относно  
„вдигането“ на евреите от града. София, между ноември 1944  
и март 1945 г. / 657

589.  Показания на д-р Буко Исаков, граждански мобилизиран, при разследването  
по процеса на Седми състав на Народния съд относно прехвърлянето на  
беломорските евреи на гарата на Демир Хисор. .София, между  
ноември 1944 и март 1945 г. / 659

590.  Показания на милосърдната сестра Нора Леви при разследването по  
процеса на Седми състав на Народния съд относно прехвърлянето на  
евреите от Беломорието на гара Симитли. София, между ноември 1944  
и март 1945 г. / 662

591.  Показания на Анжел Вагенщайн при дознанието по делото на VІІ състав  
на Народния съд относно депортирането на евреите от Беломорието .  
София, между ноември 1944 и март 1945 г. / 664

592.  Разпит на Любомир Панов при разследването по процеса на VII състав  
на Народния съд относно „вдигането“ на евреите от Щип. София, между  
ноември 1944 и март 1944 г. / 666

593.  Показания на Стефан Стаменов, чиновник в Софийско градско данъчно  
управление, при разследването по процеса на Седми състав на Народния съд 
относно „вдигането“ на евреите от Пирот и ликвидирането на тяхното  
имущество. София, 12 декември 1944 г. / 670

594.  Показания на д-р Нисим Коен при разследването по процеса на VII състав  
на Народния съд относно депортирането на евреите от Беломорието.  
София, 12 декември 1944 г. / 679

595.  Показания на Тодор Момчилов, банков чиновник в Гюмюрджина,  
при разследването по процеса на Седми състав на Народния съд относно  
„вдигането“ на евреите от града. София, 19 декември 1944 г. / 680

596.  Показания на Константин Койчев при разследването по процеса на  
VII състав на Народния съд относно „вдигането“ на евреите от Кавала.  
София, 19 декември 1944 г. / 681

597.  Изложение от д-р Бенцион Кадмон, бивш управител на Общинската аптека  
в Гюмюрджина, относно „вдигането“ на евреите от града. София,  
преди януари 1945 г. / 683

598.  Показания на д-р Конфино при разследването по процеса на Седми състав  
на Народния съд относно „вдигането“ на беломорските евреи.  
София, 9 януари 1945 г. / 692

599.  Показания на Христо Лазаров, секретар на Сметната палата в гр. Ксанти,  
при разследването по процеса на VII състав на Народния съд относно  
депортирането на ев реите от Ксанти.София, 11 януари 1945 г. / 699
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600.  Показания на д-р Нисим Яков, мобилизиран от София в Ксанти, при  
разследването по процеса на VII състав на Народния съд. София,  
17 януари 1945 г. / 702

601.  Показания на Моис Ешуа при разследването по процеса на Седми състав  
на Народния съд относно „вдигането“ на евреите от Пирот. София,  
24 януари 1945 г. / 706

602.  Показания на Юрдан Райнов, бивш кмет на Гюмюрджина, при  
разследването по процеса на Седми състав на Народния съд относно  
„вдигането“ на евреите от града. София, 25 януари 1945 г. / 711

603.  Показания на доктор Маер Москона при разследването по процеса на  
Седми състав на Народния съд относно „вдигането“ на евреите от Серес.  
София, 7 февруари 1945 г. / 714

604.  Показания на д-р Бенционов при разследването по процеса на Седми състав  
на Народния съд относно дейността му като граждански мобилизиран в  
лагера в Дупница. София, 15 февруари 1945 г. / 716

 605.  Молба от Централната консистория на евреите в България до Георги Петров, 
главен народен обвинител при Народния съд, за включване на  
противоеврейските прояви в законопроекта за преследване на фашистки  
прояви и дейност. София, 1 декември 1944 г. / 717

606.  Седми състав на Народния съд. Обвинителен акт. София, февруари 1945 г. / 719
607.  Резолюция на Централния еврейски комитет при Отечествения фронт.  

София, 26 март 1945 г. / 742
608.  Резолюция, подписана от 223 евреи с искане за смъртни присъди на  

чиновници от Комисарството за еврейските въпроси. София,  
края на март 1945 г. / 744

609.  Седми състав на Народния съд. Произнесени присъди.  
София, 2 април 1945 г. / 745
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1.  Справка за площта и населението на новоприсъединените към 
Царство България земи

След април 1941 г. 

ПРИДАДЕНИ КЪМ БЪЛГАРИЯ ЗЕМИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА  
НА БИВ ША ЮГОСЛАВИЯ

І. Придадени към Софийска област
(сведения за околийте по площ и население)

1. Босилеградска ок.    –   816 кв. клм. приблизително с 25,929 жители
2. Пиротска околия      – 1300 кв. клм.            „ с 76,759 жители
3. Бабушничка околия –  418 кв. клм.             „ с 25,851 жители
4. Царибродска ок.       –  584 кв. клм.             „ с 24,666 жители
5. към Трънска ок.       –  250 кв. клм.             „ с 11,962 жители
 всичко  3368 кв. клм.           „              с 165,167 жители

ІІ. Включени към Скопска област

1. Вранска околия – 1054 кв. клм. приблизително с 60,856 жители

2. Сурдулишка околия – 1200 кв. клм.            „ с 53,102 жители
всичко  2254 кв. клм.           „            с 113,958 жители
      
или общо:
1. към Софийска обл. –  3368 кв. клм.  с 165,167 жители
2. към Скопска обл. –  2254 кв. клм.  с 113,958 жители
  5622 кв. клм.  с 279,125 жители

За сведение: всичко присъединено към царството

1. Битолска област –  8,645 кв. клм. с 296,534 жители
2. Скопска област – 15,162 кв. клм. с 764,804 жители
3. към Софийска област –  3,368 кв. клм. с 165,167 жители

27,175 кв. клм. с 1,226,505 жители
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4. Беломорска област – 12,364 кв. клм. с 632,033 жители
  всичко  39,539 кв. клм.  с 1,858,538 жители 

Територия и население на бивша Сърбия и бивша Югославия
Сърбия през 1912 година –  48,303 кв.клм. с 2,650,000 жители
Сърбия през 1914 година след 
Междусъюзническата война

–
87,300 кв. клм. с 4,130,000 жители

Югославия след 1919 година – 248,665 кв. клм. с 11,984,911 жители

ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 461, л. 1. Копие. Машинопис.

2.  Окръжно на Българска народна банка до банковите клонове и 
агентури относно внасяне от блокираните сметки на евреите на 
30% еднократен данък

София, 23 октомври 1941 г. 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Кредитен отдел
№ 150

София, 23 октомврий 1941 год.
До банковите клонове и агентури

ОКРЪЖНО

ПО ВНАСЯНЕТО НА ДАНЪЧНИТЕ БИРНИЦИ БЛОКИРАНИТЕ  
ПРИ ОБМЯНАТА НА ДИНАРИ И ДРАХМИ СУМИ 30%  

НА ЛИЦАТА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД

Нареждаме ви, на основание писмото на Министерството на финан-
сите, Дирекция на държавния бюджет и отчетност от 20 т.м. № 8897, да 
внесете блокираните суми в размер на 30% от представените за обмяна 
динари и драхми на лица от еврейски произход на надлежните данъчни 
бирници срещу еднократния данък на тия лица.

С тия суми ще заверите сметките на надлежните бирници при опис, в 
който подробно ще означите всичките имена и точния адрес на всяко лице 
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от еврейски произход и каква сума се внася на бирника за сметка и срещу 
казания данък на всяко лице.

В заверителните писма ще означите, че извършвате заверението съ-
гласно посоченото писмо на Министерството на финансите.

Ще внесете на бирниците всичките такива блокирани суми – 30% (но 
не 20% срещу 5% вътрешен държавен заем 1941 година за народната от-
брана), които има у вас; ако заинтересованите имат каквито и да е рекла-
мации – ще ги отправяте до данъчните власти, които ще ги разрешават в 
кръга на компетентността им.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

за Директор: Подуправител:
(п) Д-р Н. Христов   (п) Д-р П. Косев

Вярно с оригинала
Началник отделение:

София, 24 октомврий 1941 г.

[печат] Б.Н. Банка – Ксанти. Вх. № 1403 от 29 окт. 1941.

ЦДА, ф. 1222К, оп. 1, а.е. 318, л. 42. Копие. Машинопис.
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3.  Молба от Щипската еврейска община до областния училищен ди-
ректор в Скопие за приемане на еврейските деца в българското 
първоначално основно училище 

Щип, 28 октомври 1941 г.

Щипска Еврейска Община
Синагогално настоятелство
№ 317
28.X.1941 год.
Щип

До Поч. Господин
Областен Училищен
Инспектор
гр. Скопие

Господин Инспекторе,
Еврейската община в гр. Щип се обръща към Вас със следната молба:
Наши деца преди един месец са искали да се запишат в българското 

първоначално основно училище, обаче училищният инспектор отказал да 
ги приеме, желаейки да имаме свое еврейско първоначално основно учи-
лище.

За сега нашата община няма тази възможност да издържа такова учили-
ще, обаче ние сме готови да оставим сграда на Ваше разположение за тази цел.

За това Ви молим да наредите щото нашите деца да бъдат приети 
в българското първоначално основно училище или пък да ни испратите 
един учител в нашата сграда.

Надявайки се че ще испълните молбата ни, оставаме с почитание

Г. Председател: [подпис]
Секретар: подпис 

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 148. Оригинал. Ръкопис.
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4.  Молба от Централната консистория на евреите в България до ев-
рейската община в Щип за изпращане на сведения относно исто-
рията и живота на еврейството в „новите земи“

София, 2 ноември 1941 г.

Централна Консистория
на
Евреите в България
(текст на иврит)
№ 479

София, 2 Ноем. 1941 г.

До Почитаемата
Еврейска община
Щип

Тъй като еврейството от старите предели на България проявява ин-
терес за живота на еврейството от новите земи, ние молим общината Ви 
да вмени в дълг на един от членовете на синагогалното настоятелство или 
на някой енорияш да изпрати една статия за отпечатване в Бюлетина на 
консисторията, която да обхване следното:

1. Известни исторически данни (от кога се предполага, че са се за-
селили евреи в града Ви, доказателства за това и някои важни събития 
отнасящи се до еврейството в града).

2. Брой на еврейските семейства и общия брой на еврейското населе-
ние в града.

3. Разни културни прояви сега и в миналото.
4. Бит и обичаи.
5. С какви занятия се занимава еврейството в града Ви и по възмож-

ност дайте числени сведения.
6. Какви благотворителни сдружения има в града Ви и тяхната дей-

ност.
7. Всичко което би представлявало интерес и е в свръзка с живота на 

еврейството.
Също ние Ви молим да ни дадете имена и адреси на Ваши еноряши, 

които биха могли да сътрудничат на бюлетина, за да влезем в контакт с тях.
За сведение Ви съобщаваме, че годишния абонамент за бюлетина е 80 

лв. Бюлетина е седмичен вестник и негови абонати не са само общините, 
но и еноряшите, които желаят да го получават. Моля запишете колкото е 
възможно по-голям брой абонати за бюлетина.

Шалом.

Редактор: [подпис]



132  1. Живот преди депортацията: 

[печат] Щипско изр. синагог. настоятелство. Вх. № 328/41, 27.ХІ.1941.
[печат] Централна консистория на евреите в България. Текст на иврит. 

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 142. Оригинал. Машинопис.

5.  Удостоверение от илинденската организация в Битоля за заслуги-
те на Ментеш Камхи към България

Битоля, 21 ноември 1941 г.

Ръководно тяло
на
ИЛИНДЕНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
№ 10
21 Ноемврий 1941 год.
БИТОЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Илинденската Организация в гр. Битоля дава настоящето на Ментеш 
Камхи, родом от гр. Битоля, по народност евреин в удостоверение на това, 
че той е Илинденец още от времето на турската Империя и че зимал учас-
тие в Макед. Одр. Организация, като работник в нея.

Той е бил куриер по пренасяне на писма и архива, бирник за събиране 
на помощи в пари от еврейте и др. за нуждата на същата.

Лежал в затвор, като политически затворник за каузата на същата 
идея. Стрелян от гърците и ранен, като интерниран в гр. Дебар на заточе-
ние, защото пренасяше оръжие и др.

Настоящето му се издава да му послужи пред българските власти за 
реабициране неговото положение, и облекчение по закона за защита на 
държавата1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п) 
СЕКРЕТАР: (п) М. Романов
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[печат] Дружество Илинден. гр. Битоля.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 355, л. 3. Оригинал. Машинопис.

1 Да се чете: Закона за защита на нацията.

6. Справки за броя на евреите в България към 1942 г.
София, първата половина на 1942 г.

СВЕДЕНИЕ
ЗА БРОЯ НА ЕВРЕИТЕ ЧУЖДИ ПОДАНИЦИ

1. Италиянски поданици – 222
2. Испански поданици – 303
3. Иракски поданици – 9
4. Унгарски поданици – 294
5. Югославянски поданици – 121
6. Палестински поданици – 2
7. Персийски поданици – 17
8. Полски поданици – 46
9. Француски поданици – 97
10. Гръцки поданици – 235
11. Германски поданици – 148
12. Турски поданици – 357
13. Чехски поданици – 66
14. Швейцарски поданици – 3
15. Литвански поданици – 1
16. Ромънски поданици – 57
17. Нансенови1 – 64
18. Неопределено поданство – 2
------------------------------------

Всичко: 1,835

19. В Моравско и Македония – 8,601
20. В Беломорието – 4,641
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Забележка: Сведенията се отнасят за началото на 1942 година. 

СВЕДЕНИЕ
ЗА БРОЯ НА ЕВРЕИТЕ, БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ПОДАНИЦИ

област мъже жени деца до 15 
навършени год.

                    Общо

момчета момичета
Бургаска
Врачанска
Пловдивска
Плевенска
Софийска
град София
Ст. Загорска
Шуменска и 
Русенска
Битолска
Скопска
Беломорска

1083
598

2527
203
515

10874
752

1576

1129
595

2613
203
528

10654
850

1586

270
131
670

56
151

2921
213

292

274
156
174

61
173

2840
201

265

2,756
1,480
6,484

523
1,367 и 175 Пирот

27,289
2,016

3,7192 
3,508
4,918
4,641

Всичко 18128 18158 4704 4644 58,876

СВЕДЕНИЕ ПО ГРАДОВЕ:

1. Бургас 748 22. Сливен 602
2. Берковица 160 23. Ст. Загора 434
3. Варна 1262 24. Асеновград 60
4. Видин 754 25. Пазарджик 896
5. Враца 121 26. Фердинанд 184
6. Г. Джумая 287 27. Хасково 571
7. Дупница 1125 28. Чирпан 211
8. Кюстендил 1100 29. Кърджали 632
9. Карнобат 423 30. Шумен 702
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10. Казанлък 311 31. Ямбол 1046
11. Лом 380 32. Скопие 3342
12. Нова Загора 137 33. Битоля 2864
13. Неврокоп 131 34. Пирот 175
14. Никопол 28 35. Кавала 3022
15. Плевен 357 36. Сяр 455
16. Пловдив 5758 37. Драма 156
17. Провадия 298 38. Ксанти 581
18. Русе 2266 39. Гюмюрджина 499
19. Разград 107 40. Деде-Агач 211
20. София 27289 41. Добрич 308
21. Самоков  278 42. Силистра 117

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 51, 52. Оригинал. Машинопис.

1 Вж. бел. 2 към документ № 109.
2 От тях 501 в Добруджа.

7.  Окръжно на Централната консистория на евреите в България до 
еврейските общини в страната относно необходимостта от въз-
държано поведение, изпълнителност и лоялност към влас тите и 
законите от страна на евреите

София, 19 март 1942 г.

Централна Консистория   София, 19 март 1942 г.
на евреите в България
№ 1395

ОКРЪЖНО
До Почитаемите Еврейски общини

в Царството

Живеем в крайно изключителни времена, когато най-малките прояви 
и най-малкото деяние на отделния човек, на отделна група и на отделно на-
селение се следят извънредно много и за тях се правят според случая едни 
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или други заключения. Особенно това е вярно за еврейското население в 
страната. По причини лежащи извън нас върху нас и нашите дела се гледа 
с голяма мнителност. Разбира се това е абсолютно неоснователно и не-
справедливо, но то е факт, за който трябва да държим сметка. Всичко това 
налага на еврейското население в страната да бъде в много отношения 
крайно внимателно. Трябва яхидимите да бъдат внимателни, както в лич-
ните свои действия, така и в своята търговска и професионална дейност, 
внимателни в отношенията към другите и лоялни и изпълнителни в отно-
шенията към властите, законите и към големите въпроси, които занимават 
днес твърде много държавните власти и ангажирват всички техни грижи.

Не всички наши еноряши, обаче, имат достатъчно съзнание за всичко 
това и нашите и на синагогалните настоятелства дълг и грижа е да създа-
дат тесен контакт с тях и да им дават непрекъснато съвети в това направ-
ление. Колкото в други нормални времена тази задача на общините се счи-
та като такава извън тяхната компетентност и извън техните грижи, днес 
поради изключителните времена, тя трябва да съставлява първата грижа 
на нашите общини.

Ето защо, разглеждайки основно този въпрос Консисторията препо-
ръчва и вменява в дълг на общините следното:

1. Да излъчите веднага от Вашата среда и евентуално с участието и 
на някои други отговарящи за целта еноряши и задължително под Ваша 
контрола и отговорност един комитет, който ще има за задача да обмисли 
как най-добре с оглед на местните условия, да създаде един тесен контакт 
с всички еноряши и главно с младежта, като им внушава непрекъснато, че 
трябва да бъдат въздържани във всяко отношение, да бъдат крайно внима-
телни и коректни в отношенията към другите и крайно умерени в своята 
търговска занаятчийска и професионална дейност, да имат за принцип да 
пожертват някоя своя лична облага за запазване своето и това на своите 
събратя спокойствие, да се въздържат от всякакви идеологични прояви, 
които могат да имат крайно опасни последствия днес не само за този, кой-
то се прояви, но и за цялото еврейско население в това населено място и 
даже в цялата страна.

2. Да влезете веднага във връзка със свещенослужителите при об-
щината Ви и ги запознаете с големите въпроси, като изисквате от тях в 
редица слова в синагогата да апелират към еврейското население да спаз-
ва всички гореизброени препоръки. Такива слова могат евентуално да се 
произнесът и от други, но свещениците трябва да подържат за същата цел 
непрекъснат контакт с еноряшите.
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3. Там където още не са открити курсове по еврейски език, еврейска 
история и еврейска литература за младежите да се направи това час по-
скоро. По този начин ще може да се изтръгне еврейската младеж в града 
Ви от зловредното влияние на улицата.

4. Консисторията ще печати в своя бюлетин редица статии и ще из-
дава редица окръжни в горния смисъл, които статии и окръжни ще тряб-
ва комитета да донесе до най-широко знание от еврейското население в 
 града.

Консисторията по въпроса ще дава на комитета и други препоръки, 
които последния ще трябва да изпълни.

Въобще при контакта с еноряшите си и при всички случаи ще трябва 
да им внушите, че дълг на еврейското население е да бъде изпълнително 
и лоялно към властите и законите в страната, че всяко отклонение от този 
наш дълг влече отговорности и лоши последствия, не само за нарушите-
ля, но и за целото еврейско население и че никой няма право, в днешните 
времена да ангажира и да постави в риск с някое свое незаконно деяние 
спокойствието и сигурността на стотици и хиляди свои събратя. Живеем 
в такива времена, когато неминуемо, мимо волята ни, всеки евреин анга-
жирва с делата си отговорността и на останалото еврейско население и 
това налага, подчертавам още веднаж, крайна внимателност.

Вярваме да сме добре разбрани
Впрочем по въпроса ще се повърнем още
    Шалом.

Председател: [подпис]
Главен секретар: [подпис]

[на ръка]: Бе прогласено в синагогата. 28.ІІІ.1942.

[печат] Щипско изр. синагог. настоятелство, вх. № 380/42, 26.ІІІ.1942 г.
[печат] Консистория на евреите в България. София.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 3, л. 26r/v. Циклостил.
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8.  Молба от Щипската еврейска община до Централната консисто-
рия в София да съдейства за отмяна на наложените актове по по-
вод недекларирани дребни суми

Щип, 7 април 1942 г.

Щипска Еврейска Община
Синагогално настоятелство
№ 378
7 април 1942 год.
Щип

До Почитаемата
Централна Консистория
София

Еврейското население при нашата община обръща се към Вас със 
следната молба:

Много наши еноряши имат в Б.Н. Банка в гр. Щип блокирани суми и 
никакво не могат да ги получават понеже имат съставени актове за неде-
клариране дребни суми от тукашното Данъчно управление. Ще Ви тълку-
ваме каква е причина при този въпрос.

Когато подадохме в Б.Н.Б. Динарите да се сменяват в левове банката 
на секой евреин е блокирала от сумите 30%. Обаче като сме получили ле-
вове, много от нашите от тези пари похарчили са дребни суми за облекло 
и прехраната и когато декларирахме парите на наличността, разбира да 
не сме декларирали точно сумите които получихме от банката и затова 
Данъчното управление ни състави актове да ни глобят за недекларирането 
и скриването.

Преди неколко месеци изпратихме една молба до г. Министъра на 
Финансите излагайки действително нашето положение и ще Ви доставим 
копието да виждате какво писахме.

Видейки Данъчното управление нашето тешко материално положе-
ние изпратило едно писмо до г. Дирек. на финс. инспекция при М.Ф. Да 
щото бързо реши нашите актове и да зазреши за да можеме да подигнеме 
нашите блокирани суми.

Сега Ви молим да изпратите един човек или адвокат при М.Ф. на на-
длежното място и да се интересира за нашите актове и този нека изясни 
нашето бедно положение и да интервенира да ни позволява да получиме 
малки суми от банката, които ни са необходими за живеене.
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Вярваме че Консисторията ще вземе пред вид, и ние сме приготвени 
да плащаме хонорарът на този адвокат, който ще настоява да дойдеме до 
тези пари.

Пом. на началника от данъчното управление ни е препоръчал да изп-
ратиме една молба до г. Дирек. на фин. инспекция и едно копие до Дирек-
тора на преките данъци със следното съдържание:

„Имам блокирани суми в Б.Н.Б. за еднократния данък още през месец 
юли и август 1941 год. всички декларации за еднократния данък са решени 
и повече от нас не са обложени с данък.

Данъчно управление в гр. Щип не ни позволява да истеглиме суми, 
понеже имаме съставени актове за дребни суми, по които още не се е про-
изнесло пред Мин. на финансите.

Молим по-бързо да бъдат разгледани тези актове, за да можеме да си 
получиме блокирани пари, които ни са необходими за живеене.

След войната преди месец април 1941 год.1 ние бяхме ограбени от 
месното население, то не ни позволи нищо да работиме и нямаме никакви 
средства за препитаване.

Тази молба не изпратихме понеже не получихме отговорът от пър-
вата. 

Ние Ви молим да направите веднага нуждните постъпки и с това ща 
помогнете много на нашето еврейство.

Шалом.

Председател: Менахем Яко Леви
Секретар: [подпис]

[печат] Щипска еврейска община. Синагог. настоятелство.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 156r/v. Оригинал. Ръкопис. 

1 Нахлуването и окупирането на Югославия от Германия.
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9.  нареждане от Щипското околийско управление до председателя 
на еврейската община относно реда за придвижване на евреите 
извън града 

Щип, 17 април 1942 г.

Герб на Царство България
Щипско
Окол. Управление
№ 2175
17.ІV.1942 год.
гр. Щип

До ГОСПОДИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРЕЙСКАТА 
ОБЩИНА
ГР. ЩИП

В изпълнение на окръжно № ІІІ.739 от 25 март т.год. на Областното 
Полиц. Управление гр. Скопие съобщава Ви се следното за най-строго 
изпълнение:

Всяко лице от еврейски произход – български поданик на което се на-
лага при КРАЙНА НУЖДА да напустне временно постоянното си место-
жителство, за да посети друго населено място в страната трябва да подаде 
мотивирано заявление до Окол. Полиц. Началник в града в който живее, 
въз основа на което му се издава разрешение от Дирекция на Полицията. 
След като се получи исканото разрешение от Управлението му се дава 
желта служебна бележка в която се отбелязва номера на личната карта, 
кое населено място ще посети за колко дни и с каква цел. При пристига-
нето в посоченото в служебната бележка място, лицето е длъжно да се 
яви в полицейското управление за заверка на служебната бележка. След 
завръщане, служебната бележка се представя в управлението от където е 
издадена.

Околийски Полиц. Началник: [подпис]

[печат]: Царство България. Щипско Окол. Управление. 
[печат] Щипско изр. синагог. настоятелство. Вх. № 385/42, 19.ІV.1942 г.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 6, л. 51. Оригинал. Машинопис.
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10.  Циркулярно писмо на Министерството на войната относно про-
пусквателния режим в забранената зона по турската граница и 
по брега на Черно и Бяло море

София, 22 април 1942 г.

Лично поверително 
Министерство на 
войната
Щаб на войската
№ V-363
22.ІV.1942 г.
София

Тук –

Тук – 
Тук –
Тук –

Тук –

[Следа]
[Следа]
Тук –
Тук – 

Тук –

Тук –

Тук –
Тук – 

Тук –

Началниците на: Оперативния, 
Учебния, Строево-Организационно-
мобилизационния, Снабдителния отдели
Юрисконсулта на М-ството на В-та
Началнику Военно-съдебната служба
Пловдив, Варна, Плевен и Скопие – 
командирите на І, ІІ, ІІІ, ІV и V Армии
Пловдив, Сливен, Шумен, Русе, Враца, 
Дупница, Стара-Загора, Плевен, Кърджали, 
Скопие и Битоля – началниците на 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 Дивизионни области 
Командиру І корпус
Командиру прикриващия фронт
Командиру Морските на Н.В. войски
Командирите на Въздушните и Трудовите 
на Н.В. войски
Инспекторите на Инженерно-свързочните 
войски, Артилерията
Министерството на Вътрешните работи – 
Централно управление
Министерството на Външните работи
Дирекцията на полицията – отдели: 
Държавна сигурност, Административен и 
Криминален
Началниците на секция Р.О 

Към V-230 от 12.ІІІ. т.г. Дадените нареждания с отсрещния н-р за 
осигуряване реда и безопастността в забранената зона остават изобщо в 
сила но в тях се внасят следните изменения:
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1. Във всяко населено място да се назначи полицейски или военен 
командант, който е длъжен да вземе мерки за реда и безопастността в на-
селеното място и в землището му.

2. В населени места, където няма войскова част, за команданти се 
назначават околийските полицейски началници, кметовете или наместни-
ците им.

3. Влизането в забранената зона срещу Турция на лица от чужд про-
изход – евреи, арменци, турци, гърци и пр. включително на отделни цивил-
ни или военни лица от нашите съюзници, се разрешава само ако същите са 
снабдени с открит лист от Щаба на войската – Р.О., а в забранената зона 
на брега на Черно и Бяло морета, ако са снабдени с открит лист в селата 
от общинските кметове, а в околийските градове от околийските полиц. 
началници. Изключение се прави само за военни части или команди от 
съюзните войски, които отиват там по служба.

Открити листове се издават за неотложни работи, и то само на лица, 
познати като благонадеждни.

В открития лист да се записват точно трите имена на лицето, номера 
на полиц. лична карта, „паспорт“ срока за който важи откритият лист и 
пътя за движение (маршрут, местата през които ще се премине и където 
ще се престои).

Откритият лист важи според […] дата за срок от 1 седмица до 3 ме-
сеца.

Откритият лист е неразделна част от полицейската лична карта (пас-
порта), без която той се обезсилва.

4. Влизането в забранената зона изобщо, на лица от български произ-
ход е свободно, но съмнителните лица да се проследяват.

5. На местните жители – инородци, които са на постоянно местожи-
телство в забранената зона, се издават открити листове от полицейските 
или общинските власти само за обработване на имотите (изобщо на мест-
ните жители да не се пречи да обработват имотите си), и то предимно за 
землището на общината, в която живеят. Излизането на такива лица от 
забранената зона може да се допустне с открит лист от същите власти, но 
само в изключителни случаи. 

6. Всяко лице от чужд национален произход, което влезе или се връ-
ща в забранената зона (ако по-рано е било излязло от нея) в срок от 12 
часа е длъжно да се яви в местното полицейско командантство, в окол. или 
обл. управление или кметското наместничество, за да се завери откритият 
му лист. Нарушителите се изгонват от забранената зона или се задържат, 
ако върху тях падне някакво подозрение.
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7. Във всяко местно командантство трябва да се води книга за дош-
лите в забранената зона лица от чужд национален произход. В тази книга 
трябва да има следните графи: №-р по ред, име, презиме и фамилия, №-р и 
дата на открития лист (паспорт) и от къде е издаден, дата на пристигането, 
по каква работа идва, дата на заминаването.

8. Явяването на лицата в местното командантство се отбелязва на 
гърба на открития лист, скрепено с подписа на команданта и печата на 
командантството (окол. или общ. упр.).

9. Да се обяви явно или разгласи, че всички лица от български нацио-
нален произход, когато пътуват из страната, трябва да носят личните си 
карти, а тези от чужд национален произход, когато ще посетят населените 
места край Бялото или Черното морета и турската граница да носят още 
открития лист и паспорта си.

10. Военните, военно-полицейските, административните и полицей-
ските органи са длъжни по-често да проверяват редовността на пътниците 
(по влаковете, автобусите, по шосетата на пешаците и пр.), които пре-
минават през техния район на забранената зона. Тези проверки да бъдат 
добре организирани, за да не се допустне никакво забавяне по движението 
на влаковете и автобусите.

11. В забранената зона се забранява правенето на каквито и да било 
фото-снимки. Рисуването на пейсажи от художниците българи може да 
стане с особенно разрешение от местното командантство.

12. Всеки орган на властта и всеки гражданин е длъжен да задържи и 
предава на най-близкия командант всяко лице, което няма открит лист и 
полицейска лична карта, или пък възбужда съмнение с поведението, дър-
жането или дейността си.

13. Командантите и началниците на гарнизоните в забранената зона 
да определят районите с укрепителни постройки, в които движението на 
каквито и да било цивилни или военни лица без тяхно разрешение или без 
това на Щаба на войската – Р.О. е безусловно забранено. За тая цел на 
видни места да се поставят надписи на български и немски езици.

14. По гореустановения ред ще става и пътуването по Черноморската 
и Беломорската ивица на забранената зона. ЗАПОВЕД.

Подполковник – Началник на отделение: [подпис].
[резолюция на ръка] За сведение.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1082, л. 120–121. Оригинал. Машинопис.
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11.  Молба от Щипската еврейска община до Централната консис-
тория на евреите в България за помощ за бедните евреи и за за-
стъпничество пред властите за разрешаване свободно движение 
на евреите с цел упражняване на търговия 

Щип, 8 май 1942 г.

Щипска еврейска община
Синагогално настоятелство
№ 385
8.V.1942 год.
Щип

До Почит.
Централна Консистория
на евреите в България
София

С настоящето идем да Ви опишем плачевното положение на нашите 
еноряши, с молба да направите всичко зависяще от Вас, за да помогнете на 
нашите нещастни братя в тия много тежки за тях моменти.

Накратко предаваме Ви тъжното положение, както следва:
1) През време на войната Щип е бил бомбардиран и от бомбардиров-

ката е пострадал много. Веднага след това, в междуцарствието, до наста-
няването на българската власт, извършени са били масови грабежи над 
евреите. Много техни стоки, покъщнина, пари и ценности са били разгра-
бени. С идването и настаняването на бълг. власт всичко това е било пре-
кратено, обаче, евреите в своето мнозинство са били напълно руинирани.

След настаняването на бълг. власт, евреите са били карани на работа 
в течение на два месеца, за реставриране някои от повредите в града, при-
чинени от бомбардировките. Това от своя страна постави евреите в още 
по-тежко материално положение.

По-сетне по силата на една заповед на М-вото на търговията на евре-
ите се забрани всякаква търговска дейност. И в резултат малкото евреи, 
които биха могли да изкарат прехраната на своите семейства, като запо-
чнат макар и без капитали каква да е работа, останаха в невъзможност да 
сторят това. Отне се по този начин и възможността, чрез честен труд да се 
изкарва поминъка на редица еврейски семейства.

И най-сетне дойде забраната, да се пътува от едно място на друго. В 
града ни обаче има към 30 души, които се хранят от това, че продават по 
селата, като амбулантни търговци, дребни стоки. Сега е забранено на тях 
да пътуват, значи и да търгуват.

Получава се една много страшна картина. Хората нямат никакви ре-
зерви и няма буквално от какво да се хранят. Много от тях си лягат без 
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храна и ядат един път дневно. През зимата много семейства нямаха дърва. 
За да разберете цялата трагедия, ще Ви изтъкнем, че от около 600-души, 
колкото членове брои нашата община, повече от 400-души са записани да 
получават помощи от последната, макар че общината ни е крайно бедна и 
самата тя не може да се издържа и заплаща заплатите на своя персонал. 
Благодарение на вашата помощ до сега е могло още да бъде заплатено 
на персонала. Ако останеше до самата община, тя никога не би могла да 
стори това.

Обръщаме се към Вас, като към братя, да ни избавите от гладна смърт. 
Ние не знаем вече какво да правим и към кого да се обърнем. Слаби са ду-
мите ни, за да Ви окачествим нашата мизерия.

Достатъчно е да Ви кажем, че дори продажбата на семки ни е забра-
нена, като „търговия“.

Трябва да се намери един лек ако не за пълното и радикално разреше-
ние на въпроса, поне за да ни се помогне да не умрем от глад.

За тази цел ще трябва:
1) Да ни се изпрати от Вас една помощ за раздаване на най-нуждаю-

щите се. Ние знаем в какво тежко материално положение се намира цялото 
еврейство, но въпреки това, ние намираме кураж да апелираме към Вас, 
като към наши братя, защото нашето положение е наистина най за окай-
ване.

2) Ние Ви молим да направите постъпки пред М-вото на търговията, 
за да се разреши макар и временно поне, до когато е разрешено да се тър-
гува в стара България, на най-бедните търговци и амбулантни такива да 
работят, иначе не знаем какво може да стане от тях и с тях.

б) Да се разреши на амбулантните търговци, които продават по се-
лата да могат да се движат, като за целта им се даде от полицията едно 
разрешение за пътуване за по-дълъг период от време.

Евентуално това разрешение да се изиска от Дирекц. полицията.
в) Има също така много момичета, които биха могли да отидат да 

работят като домашни прислужнички в евр. къщи, за да пратят парите в 
къщи и дадат хляб на своите близки.

Обаче, не им се разрешава да отиват в София, ние Ви молим да на-
правите постъпки, дето трябва, за да се разреши този въпрос, за да им се 
даде път за София.

г) За всяко отиване в друг град се иска разрешение от Дирекцията на 
полицията. Има случаи, обаче, които са бързи и се налага веднага да бъде 
дадено това разрешение. Например случаи на болест.
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Налага се в такива случаи да бъде дадено нареждане на местните по-
лиц. власти да решават дали следва да се даде такова разрешение или не.

Ние Ви молим да направите нуждното в това направление, защото 
е имало случаи, при болест, докато се получи разрешението, да умре бо-
лния.

Ние сме уверени, че ще направите нуждното. А така също, че власти-
те в София ще погледнат на поставените въпроси хуманно, за да се намери 
едно справедливо разрешение.

Като Ви благодарим за стореното до сега за нас, ние сме уверени, че 
ще направите и в бъдеще всичко възможно, за да не ни изоставите, а на-
против да ни помогнете в тия най-тежки за нашата община моменти.

С почитание: 
Председател:

Секретар: [подпис]

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 226r/v. Оригинал. Машинопис.

12.  Молба от Щипската еврейска община до областния директор за 
продължаване срока за ликвидиране на стопанската дейност на 
евреите в града

Щип, 27 май 1942 г.

Щипска Еврейска Община
Синагогално настоятелство
№ 391
27.V.1942 год.
Щип

ДО ГОСПОДИНА
ОБЛАСТНИЯ ДИРЕКТОР
гр. Скопие

Господин Директор,
С настоящето Ви изнасяме много плачливото положение на нашите 

еноряши, което се състои в следното:
Съгласно нарежданието № І-18-8547 от 22.ІХ.1941 година на Госпо-

дина Министра на търговията, промишлеността и труда и нарежданието 
№ 218 от 29.І.1942 година на Представителството на Софийската търгов-
ско-индустриална камара в гр. Скопие, на всички притежатели на търгов-
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ски магазини, както и на всички онез които упражняват каквото и да е 
занятие или търговия, а по произход са евреи, от страна Щипското градско 
общинско управление наредено им е да в срок от три месеца ликвидират с 
търговския си магазин, предприятие или амбулантна търговия.

Всички тези лица се занишават като малки търговци на дребно, ба-
кали, амбулантни търговци, семкари, овощари, зарзаватчии и др., чиито 
капитали никому не надхвърлят сумата от 2.000 лева, понеже, както е и 
Вам известно, през време на последната война – 6 април 1941 година, Щип 
е бил бомбардиран и от бомбардировката е пострадал много, а веднага 
след това, по време настаналото междуцарствие, до настаняването на бъл-
гарската власт извършени са били грабежи над всичките евреи в гр. Щип, 
между които и на гореспоменатите. Много техни стоки, покъщнина, пари 
и ценности били са разграбени, и впоследствие същите лица са били на-
пълно руинирани.

Сега пък, когато съгласно горните нареждания на тях взима и послед-
ната възможност и начин за най-скромното искарване прехраната си, те 
остават без каквито и да е други средства за съществуване със семейства-
та си и тяхното положение би било страшно и трагедично.

Апелирайки към Вас, Господин Директоре, разчитаме на Вашата по-
мощ и молим Вашето за взимане и нареждане, да се срока за ликвидиране-
то барем продължи1, за да се по такъв начин ублажи тешкото положение в 
което се намират гореозначените семейства.

Оставаме в пълна надежда че молбата ни ще бъде удовлетворена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: [подпис]
Менахем Леви

СЕКРЕТАР: [подпис]

[печат] Щипска Еврейска община. Синагог. настоятелство. 

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 223. Оригинал. Машинопис

1 Срокът е продължен, като окончателното нареждане за ликвидиране и на тази сто-
панска дейност на евреите е дадено на 6 февруари 1943 г. със срок до 26 февруари.
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13.  Справка на държавна сигурност за настроенията сред малцин-
ствата в Ксанти и района

Ксанти, между 31 май и 30 септември 1942 г.1 

[…]
ЕВРЕЙСКО МАЛЦИНСТВО

Евреите в града, които наброяват около 550 души, са се ползвали с 
относителна свобода. Имали са свои училища, синагоги и общини. Зани-
маващи се изключително с търговия, те използват слабата и почти никаква 
контрола и са се отдали на чисто спекулативна дейност. Трупат несметни 
печалби, имат гръцко възпитание, неприязнени чувства към всичко бъл-
гарско, които се стараят да прикриват, обаче, са най-добрите съставители 
и разпространители на неверни и тревожни слухове. Установили са вече 
връзки с евреите от София и Пловдив, ходят безпрепятствено в Солун и 
Атина и са в пълна услуга на гърците.

ЦДА, ф. 2123, ф. 2, оп. 1, а.е. 21247, л. 10. Оригинал. Машинопис.

1 Датирано по съдържанието на документа. Невключените пасажи се отнасят до 
гръцкото население, дейността на „национал-революционни организации“, турското, ар-
менското и други малцинства.

14.  Справка на държавна сигурност за настроенията сред малцин-
ствата в гр. Фере и района

Фере, между 31 май и 30 септември 1942 г.1 

[…]

ЕВРЕЙСКО МАЛЦИНСТВО

Евреите тук са малко и според сведения, са били много добре тачени 
от гръцките власти, поради което не може да се очаква проява на симпатия 
към новата власт.

ЦДА, ф. 2123, ф. 2, оп. 1, а.е. 21247, л. 15. Оригинал. Машинопис.
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1 Датирано по съдържанието на документа. Невключените пасажи се отнасят до 
гръцкото население, дейността на „национал-революционни организации“, турското, ар-
менското и други малцинства.

15.  Справка на държавна сигурност за настроенията сред малцин-
ствата в Гюмюрджина и района

Гюмюрджина, между 31 май и 30 септември 1942 г.1 

[…]

ЕВРЕЙСКО МАЛЦИНСТВО

Евреите в града до сега не е забелязвано да провеждат някаква про-
паганда, обаче живо се интересуват, как българската власт ще постъпи 
спрямо тях и как ще се приложи закона за защита на нацията. Евреите в 
града са на брой 701.

ЦДА, ф. 2123, ф. 2, оп. 1, а.е. 21247, л. 19. Оригинал. Машинопис.

1 Датирано по съдържанието на документа. Невключените пасажи се отнасят до 
гръцкото население, „национал-революционни организации“, турското, арменското и 
други малцинства.



150  1. Живот преди депортацията: 

16.  Справка на държавна сигурност за настроенията сред мацин-
ствата в Кавала и района

Кавала, между 31 май и 30 септември 1942 г.1 

[…]

ЕВРЕЙСКО МАЛЦИНСТВО

Евреите в гр. Кавала наброяват около 2.000 души. Същите са с лоши 
чувства към България, поради съюза ни с Германия и закона за защита на 
нацията.

ЦДА, ф. 2123, ф. 2, оп. 1, а.е. 21247, л. 20. Оригинал. Машинопис.

1 Датирано по съдържанието на документа. Невключените пасажи се отнасят до 
гръцкото население, дейността на „национал-революционни организации“, турското, ар-
менското и други малцинства.

17.  Молба от Щипската еврейска община до Върховния администра-
тивен съд за неприлагане на санкции спрямо обвинени в данъчни 
нарушения евреи от града

Щип, 25 юни 1942 г.

Щипска Еврейска Община
Синагогално настоятелство
№ 401
25.VI.1942 год.
Щип

До ПОЧИТАЕМИЯ
ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
В ГР. СОФИЯ

Почитаеми г.г. Съдий,
Еврейската вероизповедна община в гр. Щип, с настоящето, а по по-

вод заявените касац. жалби евреите – жители на гр. Щип, поради което по-
дава настоящата молба, с молба да се имат предвид изложените в същата 
молба обяснения при решаването въпросните касац. жалби, тъй като се 
касае за общи положения, които важат за всички случаи.
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Макар и строго формално да не сме могли да говорим пред Вас от 
името на всички евреи от гр. Щип, все пак молим в името на закона, спра-
ведливостта и човещината да бъде прочетено и взето предвид това наше 
изложение, преди да пристъпите към решаване на жалбите.

1. Съставени са актове на всички почти евреи от гр. Щип, загдето не 
са декларирали минимални суми. Разглеждайки причините за това, уста-
новяваме по един безспорен начин че във всички случаи се касае за едно 
нещастно стечение на обстоятелствата, без каквото и да е намерение за 
укриване имуществото.

А) Българската власт се настани към 20 май 1941 год. в града ни, пре-
ди това обаче, градът е бил много силно засегнат от бомбардировките от 
които много наши граждани са били силно засегнати. 

Б) В междуцарствието1, до настаняването на българската власт, всич-
ки стоки, вещи, ценности, дрехи и мебели на евреите са били разграбени.

В) При настаняването на българската власт, пристъпило се е към об-
меняването на динарите, което е траяло до 14 юлий и по-късно.

При това обменяване една част от левовете, а именно 30% са били бло-
кирани на Б.Н.Б. Част от тия блокирани левове се намират и до днес в Б.Н.Б.

Касае се пак за малки суми, останали от обменяването на динарите, 
което от своя страна дава една ясна представа за имуществото и „БО-
ГАТСТВАТА“ на тия хора. След обмената останали са да получават, от 
размената на всичките си пари, по 3.4–5.000 лева, глави на семейства, а в 
редки случаи повече.

Няма разменени стотици хиляди и милиони динари, както в други гра-
дове на Македония. Явно е, че се касае за едно крайно бедно население, 
което отгоре на всичко е било много засегнато от войната.

Тези малки суми, блокирани от Б.Н.Б. са дали повод за съставянето 
на актовете. При това различаваме няколко случая, които в своята същ-
ност са еднакво невинни.

АА) Евреите, които са имали до 10.000 лева блокирани са получавали 
преди 14.VІІ.1941 год. изцяло или отчасти тези суми по изключение, без 
да се изчака събирането на еднокр. данък, именно поради крайната мизе-
рия на хората.

Така че към 14.VІІ.1941 год. тия суми са били по-малко от блокира-
ните или въобще не са съществували. Затова и евреите данъкоплатци пра-
вилно не са обявили тия суми или са обявили наличните по-малки суми. 
Органите на фиска обаче са съставили актове за тия случаи.

Понеже се касае за една очевидна грешка от страна на данъчните ор-
гани и г. Министъра на Финансите, молим:
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ДА СЕ ВСИЧКИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА 
Г. МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ОТМЕНЯТ КАТО НЕПРАВИЛНО 
ДОНЕСЕНИ.

ББ) В други случай, срещу блокираните пари, евреите данъкоплатци 
са правили задължения към хлебари, месари, бакали и пр. за издръжка на 
своите семейства. За това, когато са декларирали своето имущество, те 
са обявили чистия остатък. И поради неопитност и непознаване на бъл-
гарските закони, те не са декларирали както бе трябвало, от една страна 
имуществото, а от друга страна имуществото, а от друга страна като пасив 
задължението си, а са декларирали чисто и просто разликата.

Явно е, че не се касае за едно намерение за ощетяване на фиска, а за 
едно опущение, дължимо на непознаването на закона.

ВВ) Има случаи когато суми блокирани към 14.VІІ.1941 г. са били 
декларирани в по-малко, защото данъкоплатците погрешно са деклари-
рали това, което са притежавали към 14 август, т.е. в момента на пода-
ване на декларациите. Очевидно, тая практика е погрешна от страна на 
данъкоплат ците, но безспорно, причинена е от недостатъчното познаване 
на закона.

Дължим така също да подчертая, че се касае все пак за малки разлики, 
изразходвани в тоя промеждутък от тях за прехраната на семействата си.

А има случаи, когато наличните пари са обявени по-малко, защото са 
купени стоки, а стоките са минати като актив. Така укриване на имуще-
ството пак няма.

ГГ) Най-сетне има случаи, когато бащите са декларирали суми разме-
нени от българската народна банка на техни синове и дъщери, смятайки, 
че щом те образуват едно семейство, правилно е, да се декларира цялото 
имущество общо от главата на семейството. В резултат съставени са били 
актове на тия синове и дъщери за гдето не са обявили своето имущество, 
макар че това е станало в обща декларация подадена от техния баща.

Макар че формално, това е в пълно съгласие със закона, все пак тряб-
ва да се признае, че се касае за грешка причинена от недостатъчно позна-
ване на закона, които не биха могли да причинят никаква щета на фиска, 
защото от общото деклариране имуществото на цялото семейство може да 
спечели само фиска, ако се образуват имуществата над 200,000 лева. Сле-
дователно в тоя ред случаи не може и дума да става за някакво укриване.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ:
Молим да се има предвид така също следните бележки, които се отна-

сят за всички визирани случаи:
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1) Във всички случаи, се касае до имущества под 200.000 лева, следо-
вателно, никой не е имал интерес да укрива каквато и да е част от блоки-
раните суми. Очевидно липсва оня стимул, който би накарал един данъко-
платец да извърши едно фискално нарушение.

2) По време подаване декларациите не е имало нито един български 
адвокат, който да осветли и опътва евреите данъкоплатци при съставянето 
на декларациите. Вярно е, че непознаването на закона не може да служи 
като извинение, но все пак, не може да се изпусне из предвид, че се касае 
за една нова държавна власт, за едни нови закони, за една нова фискална 
система, настанени в една нова страна само преди един-два месеца. Оче-
видно, при най-добра воля, евреите данъкоплатци едва ли биха могли да 
се справят правилно с всички въпроси, които новата фискална система 
повдига и то без съдействието на квалифицирани правни помощници и 
адвокати.

3) Най-сетне да се имат предвид, че веднага след настаняването на 
българската власт, всички евреи са били мобилизирани за трудова рабо-
та, за възстановяване разрушенията причинени от бомбардировките. През 
това време, тия данъкоплатци, които и без това живеят в крайна мизерия, е 
трябвало да консумират от своите много малки спестявания за да живеят.

Ако почитаемият Върховен административен съд постанови конфис-
кацията на тези много малки суми, които представляват последният оста-
тък от средствата на всичките евреи в гр. Щип, евреите ще бъдат поста-
вени в положение на едно изгладняване и гладна смърт, защото те нямат 
и правото да упражняват каквато и да е професия. Същите нямат и въз-
можност да харчат за да се бранят по начините позволени и предвидени 
в законите по отношение санкциите от фискално и наказателно естество.

    С ОТЛИЧНО ПОЧИТАНИЕ
    Председател: Менахем Яко Леви [подпис]
     Секретар: [подпис]

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 3r/v. Оригинал. Машинопис.

1 Има се предвид периодът между окупирането на Югославия oт Германия на 6 ап-
рил 1941 г. и навлизането на българските войски на 19 април с. г.
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18.  акт срещу Бенко Конфорти от Скопие за недеклариран влог в 
Скопска износна банка 

Скопие, 10 август 1942 г.

АКТ

Днес на 10 август 1942 година в гр. Скопие подписаният ЙОРДАН 
МАРКОВ, началник на бюро в Българската народна банка, Централно уп-
равление, София, временно командирован на занятие в клона на същата 
банка в гр. Скопие, натоварен да прави камбиални проверки и да конста-
тира нарушенията с акт с открит лист н-р 20 от 20 юний 1935 година, по 
повод приложената тук проверка и на основание чл. 26 от закона за защита 
на нацията и чл. 7а от закона за търговията с външни платежни средства, 
съставих настоящия акт срещу БЕНКО (БОРИВОЙ) НАФТАЛИ КОН-
ФОРТИ от гр. Скопие, бул. Генерал Линдеман № 29, за следното:

От проверката, която органите на Българската народна банка са на-
правили в Скопската износна банка, Скопие, и по декларацията вх. н-р 29, 
подадена от лицето от еврейски произход БЕНКО (БОРИВОЙ) КОН-
ФОРТИ от гр. Скопие, установено е по един положителен начин, че това 
лице е притежавало в собственност в Скопската износна банка, Скопие, 
една сума в динари, равна на лева 649---, която той не е декларирал пред 
Българската народна банка, Скопски клон, в срок по закона за защита на 
нацията със специалния формуляр обр. н-р 17, умишленно и с цел същата 
тази сума да остане укрита от контрола на Българската народна банка.

С тези си действия, изразени в недеклариране пред Българската на-
родна банка в срок притежаваната в собственност сума по сметка в Скоп-
ската износна банка, в размер на лева 649---, лицето от еврейски произход 
БЕНКО (БОРИВОЙ) НАФТАЛИ КОНФОРТИ от гр. Скопие, бул. Гене-
рал Линдеман № 29, е нарушило чл. 26 от закона за защита на нацията, 
във връзка с чл. 7, респ. чл. 7а от закона за търговията с външни платежни 
средства.

На Българската народна банка не е нанесена гражданска щета с това 
нарушение, поради което такава не предявява с настоящия акт. Недекла-
рираната сума лв. 649 подлежи на конфискуване в полза на Касата за об-
щественно подпомагане при Министерството на вътрешните работи и на-
родното здраве, поради което следва да се издаде заповед за конфискация 
от същото министерство.
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Свидетел по акта ще бъде Йордан Марков, началник на бюро в Цен-
тралното управление на Българската народна банка, София, временно ко-
мандирован на занятие в клона на същата в гр. Скопие.

Поради всичко гореизложено и на основание чл. 7 ал. ІІІ от закона 
за търговията с външни средства и чл. 26 от закона за защита на нацията, 
съставих настоящия акт в четири еднообразни екземпляра три от които се 
изпращат в Българската народна банка, Централно управление, за даване 
по-нататъшен ход, а четвъртия остава в архивата на Българската народна 
банка, Скопски клон.

Проверката от 8 август 1942 г. се прилага към настоящия акт и съста-
влява неразделна част от него.

Приложение: 1 проверка от 8.8.1942 г.

Съставител на акта
Нарушител: [подпис]  Началник на бюро в Централното 
Бенко Конфорти управление на Българската народна 
 банка, София: [подпис]

[на ръка] Моля да се има пред вид, че не е умишлено, понеже се касае 
за една малка сума която е вложена при сръбската скопска износна банка 
преди 23 години за която сума не знаех. Аз съм стар 57 год. и моля да се 
има предвид че е възможно да се забрави това що е преди 23 год. Подчер-
тавам, че сръбската банка […] не ми е никогаш обадила до сега […] влог.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СЪСТАВИТЕЛЯ НА АКТА
По възраженията на нарушителя БЕНКО (БОРИВОЙ) КОНФОРТИ,  

срещу акта, написан на отвъдната страна.

Възраженията на нарушителя не оборват съдържанието на съставе-
ния акт срещу него. Няма абсолютно никакво значение за закона за защита 
на нацията, кога тази сума е била внесена от нарушителя. Важното е, че 
към 14 август 1941 г. това лице е притежавало в собственност в Скопската 
износна банка сумата лв. 649, и че тази сума не е декларирана пред Бъл-
гарската народна банка в срок.

Възражението му, че е забравил за съществуването на тази сума не го 
оправдава, и то по следните съображения:

Банковият проверител, който е констатирал съществуването на този 
влог, не е знаел и той за него. Но той действайки само като добросъвестен 
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държавен чиновник, е поискал справка от Скопската износна банка, и тя, 
в изпълнение разпорежданията на закона за защита на нацията, респ. тези 
на закона за т.в.пл. средства1, му е дала сведение за наличните влогове. 
Ако нарушителя действаше с добро намерение, защо не е попитал в две 
или три Скопски банки, какви суми има в тях, за да ги декларира, в това 
число в Скопската износна банка.

Ще бъде оправдано недекларирането от негова страна на тази сума, 
само ако представеше доказателства, че той е попитал Скопската износна 
банка какви влогове и суми има при тях, и ако тя му е казала, че няма такива.

Но при липсата на такова доказателство, актът е напълно доказан. 
Нарушението не е оборено и наказанието следва да се приложи.

При тия данни на акта давам ход, а възложеното му в обвинение на-
рушение поддържам напълно.

гр. Скопие, 10 август 1942 г.
Съставител на акта,
Началник на бюро в

Централното управление на
Българската народна банка:

[подпис]

ЦДА, ф. 190К, оп.2, а.е. 4447, л. 3r/v. Оригинал. Машинопис.

1 Закон за търговия с външни платежни средства. 

19.  депозитна разписка от Българската народна банка за приети 
ценности от Бохор Самуел Пардо от Битоля

Битоля, 11 септември 1942 г.

Българска народна банка
Служба ценности
гр. Битоля, 11 Септемврий 1942 г.
Депозитна разписка № 54/7053

Из правилника за опер. с ценностите Б.н. банка
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Чл. 13. Депозитните разписки са строго лични затова те не може да 
се преотстъпват или да се търгува с тях. Извършените въз основа на тях 
сделки не са задължителни за Банката.

Българската народна банка прие за пазене по условията на Правилни-
ка за операциите с ценности при същата от Бохор Самуел Пардо, Битоля, 
ул. Сливница №  57 […] на Комисаря по еврейските въпроси, съгласно 
наредбата публикувана в д.в. бр. 192 от 29.VІІІ.1942 г., а именно: един 
запечатан пакет съдържащ 100 зл. дукати, една гривна златна, платинен 
пръстен с 3 дияманти на обща стойност лв. 11.000 (единадесет хиляди).

Иванов

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 356, л. 1. Оригинал. Машинопис.

20.  Опис на предадените на Българска народна банка ценности на 
Бохор Самуел Пардо 

Битоля, 11 септември 1942 г.

ОПИС

Подписания Бохор Самуел Пардо жител на град Битоля, ул. Слив-
ница № 57, предлагам на Българската народна банка – Битолски клон – 
долуописаните мои ценности, които депозитирам на името на Комисаря 
по еврейските въпроси съгласно чл. 36 и 45 от Наредбата, издадена въз 
основа закона за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки 
за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси.

1) 100 златни дукати турски „Рубие“ (сто парчета) 75/2 гр. лв. 5.000
2) 1 една гривна златна 59 гр.  “ 5.000
3) 1 платинен пръстен с 3 (три) дияманти “ 1.500
4) ……………………………………………………  11.500

гр. Битоля, 11.ІХ.1942
Подпис: Бохор Пардо

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 356, л. 2. Оригинал. Машинопис.
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21.  искане от Централното управление на Българска народна банка 
до министъра на вътрешните работи и народното здраве за кон-
фискуване влога на Бенко Конфорти от Скопие

София, 19 септември 1942 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Централно управление
Телеграфически адрес „Центрбанк“
№ 6925

София, 19 Септ. 1942 г.

До Господина Министра
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И 
НАР. ЗДРАВЕ
Т У К

ГОСПОДИН МИНИСТРЕ,
На основание чл. 26 от Закона за защита на нацията и чл. 7 ал. V от 

закона за търговията с външни платежни средства, приложен изпращаме 
Ви един акт, съставен срещу БЕНКО (БОРИВОЙ) НАФТАЛИ КОНФОР-
ТИ, от еврейски произход, живущ в гр. Скопие, Бул. „Линдеман“ № 29, за 
нарушение на чл. 26 от закона за защита на нацията и §§ 34 и 35 от пра-
вилника за неговото прилагане, за гдето е укрил и не посочил в декларация 
обр. 17 влога си при Скопската износна банка, в размер на лева 649.

Молим, разпореждането Ви за издаване заповед за конфискация на 
горната сума.

Оригиналния акт изпратихме на Господин Министра на финансите за 
надлежно от страната му разпореждане.

Приемете, Господин Министре, уверенията в отличното ни към Вас 
почитание:

Приложение: 1 акт.

Българска народна банка
Централно управление

Директор:   Подуправител:
                                                                        [подпис]          [подпис]

[печат] Камбиален инспекторат. Служба по актовете.
[печат] Министерство на вътрешните работи и народното здраве. 

Вх. № 12451/21.ІХ.42. Дело № 4724.

ЦДА, ф. 190К, оп.2, а.е. 4447, л. 2. Оригинал. Машинопис.
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22.  Заявление от Йосеф Камхи до областния полицейски началник за 
издаване на удостоверение за благонадеждност

Битоля, 19 септември 1942 г.

До Господина 
Областния Полицейски Началник
гр. Битоля

ЗАЯВЛЕНИЕ
от Йосеф Соломон Камхи

от гр. Битоля живущ в ул. Неофит Бозвели № 101

Господин Началник,
Моля да ми се издаде едно удостоверение че не съм проявил кому-

нистически или противодържавни разбирания, което ще ми послужи пред 
Главното Комисарство по еврейските въпроси1. 

гр. Битоля, 19.ІХ.1942 год. С почит: Йосеф С. Камхи

[печат] Битолско обл. полиц. управление, служба Държавна сигур-
ност. Вх. № 2869/7.Х.1942 г.

[pезолюция на ръка] Задача и доклад, 8.10.42 [подпис].

До Господина
Главния Комисар по уреждане на
еврейските въпроси
ТУК

Съобщава Ви се, следните сведения за лицето: Йосиф Соломон Кам-
хи е роден на 16 април 1902 год. в гр. Битоля, по народност еврейн, не 
женен, не осъждан, грамотен. Без баща, има един брат и една сестра. Ма-
терялното му състояние е средно. В морално, криминално и политическо 
отношение е запазен. Ползва се с добро име.

№ І-2376, 28.ХІ.1942 г., гр. Битоля

ОБЛАСТЕН ПОЛИЦЕЙСКИ НАЧАЛНИК: [подпис]
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Н-К СЛУЖБА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ: [подпис]

[резолюция на ръка] Да се издаде.
[печат] Областно полицейско управление гр. Битоля. 

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 4, л. 17. Оригинал. Машинопис (дознанието) и ръкопис 
(заявлението).

1 Й. Камхи е син на Соломон Моис Камхи, активен участник в Илинденското въс-
тание. Й. Камхи желае да се ползва от привилегиите, предвидени от ЗЗН за българските 
евреи със заслуги по време на войните.

23.  Заявление от Моис Камхи до областния полицейски началник за 
издаване на удостоверение за политическа благонадеждност

Битоля, 20 септември 1942 г.

До Господина
Областния Полицейски Началник
гр. Битоля

ЗАЯВЛЕНИЕ
от Моис Соломон Камхи

от гр. Битоля, ул. Неофит Бозвели № 101

Господин Началник,
Моля да ми се издаде едно удостоверение, че не съм проявил ко-

мунистически противодържавни разбирания, което ще ми послужи пред 
Главното Комисарство по еврейските въпроси1. 

гр. Битоля, 20.ІХ.942 г.
С почит: [подпис] 

Моис С. Камхи

 [печат] Битолско обл. полиц. управление. Служба Държавна сигур-
ност. Вх. № 2868/ 7.Х.1942 г.
[резолюция на ръка] Задача и доклад. 8.10.42 [подпис].
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До Господина
Комисаря по Еврейските въпроси
ТУК

Настоящето Ви представям с донесение че лицето МОЙС СОЛО-
МОН КАМХИ е роден на 15.ІІІ.1899 г. в гр. Битоля, евреин, женен, с три 
деца, не осъждан, грамотен, по занятие търговец, матерялното му състоя-
ние е средно. В морално, криминално отношение запазен. Политически не 
проявен.

№ І-2214/11.ХІ.942 год. гр. Битоля

ОБЛАСТЕН ПОЛИЦЕЙСКИ НАЧАЛНИК: [подпис]
Н-К СЛУЖБА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ: [подпис] 

 [резолюция на ръка] Исканите удостоверения са необходими за изпра-
щане в главн. Комисарство за еврейските въпроси [подпис] 7.10.942.
[печат] Областно полицейско управление гр. Битоля. 

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 4, л. 3. Оригинал (за заявлението). Машинопис (за до-
знанието).

1 М. Камхи е син на Соломон Моис Камхи. Вж. документ № 22.
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24.  Окръжно на Централната консистория на евреите в България до 
еврейските общини в страната с призив за съдействие при наста-
няване в провинцията на изселените от София евреи

София, 27 септември 1942 г.

ЦЕНТРАЛНА КОНСИСТОРИЯ  София, 27 септемврий 1942 г.
НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 № 113

ОКРЪЖНО
До Почитаемите 

Еврейски общини 
в страната

Съгласно нареждането на комисарството по еврейските въпроси ев-
рейското население в София ще трябва последователно и в непродължи-
телно време да напусне града и да се засели в провинцията1. Това искане 
на комисарството е категорично и то ще трябва да се изпълни с нашето и 
с това на еврейските общини съдействие.

Изселванията от София са започнали. Много еврейски семейства на-
пускат и са на път да напуснат града. Ясно е, че това изселване и настаня-
ване в провинцията е свързано с големи трудности.

За да може до известна степен да облегчим настаняването на тези, 
които се изселват ние Ви молим да направите проучвания и да ни СЪОБ-
ЩИТЕ В НАЙ-НЕПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ колко свободни жилища 
има във Вашия град в които биха могли да се настанят евреи. Трябва да се 
има в пред вид, че тези жилища при днешните обстоятелства могат да не 
отговарят на всичките удобства. Като жилище на малочленно семейство 
днес да служи и една стая с кухня или в краен случай ползване от обща 
кухня. За да може да се улесни Софийското еврейство ще трябва да се има 
в пред вид и едно сгъстяване на еврейското население в провинциалните 
общини, като еврейските семейства там отстъпят заети сега от тях стаи и 
жилищни помещения.

Всичко това като имате пред вид ние повторно Ви молим да ни съоб-
щите колко евреи или еврейски семейства ще може да приютите в града.

Смятаме, че е наложително да се състави за случая във всеки град 
специална комисия, която да направи горните проучвания и да бъде в ус-
луга на изселващите се с нуждните упътвания и съвети и въобще да орга-
низира настаняването.
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Ето защо нареждаме да пристъпите веднага към съставяне на тази 
комисия, която веднага да почне работа.

Очакваме бързите Ви съобщения по повдигнатия въпрос.
Шалом.

Председател: [подпис]
Главен секретар: [подпис]

[печат] Щипско изр. синагог. настоятелство, вх. № 432/42, 30.ІХ.1942.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 3, л. 3r/v. Оригинал. Машинопис.

1 Нареждането е въз основа на чл. 29 от Наредбата от 29 август 1942 г. (вж. документ 
№ 241).

25.  Заявление от димитър Костов до Комисарството за еврейските 
въпроси за закупуване на предачна машина, собственост на жак 
Казес

Стрелча, 1 октомври 1942 г.

До Дирекцията –
Комисарството на
еврейските въпроси
София

ЗАЯВЛЕНИЕ
от Димитър Ангелов Костов

от с. Стрелча, Панагюрска ок. 

Както се вижда от приложеното писмо на дирекцията на вътрешната 
търговия и пр. АІІ28-41786 от 28.ІХ. т.г. със заявление до нея бях искал 
да разреши да закупя от Жак Казес в гр. Ксанти една предачна машина в 
замяна на която да му дам дарак за влачене на вълна.

Тъй като съгласно цитуваното писмо за покупката на казаната пре-
дачка условията трябва да се уговорят с Комисарството по еврейските 
въпроси, моля, ако не се одобри уговорената спогодба – да дам за предач-
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ната машина дарак за влачене на вълна, то да заплатя в пари стойността 
на предачната машина с всички нейни принадлежности за да работи тя в 
пълна изправност.

Ако ще трябва да изпълня нареждания или лично да се ява по уговаря-
не на условията за покупката, моля да ми се съобщи за това с време.

Стрелча 1.Х.1942 г. С почит: [подпис]

[печат] Вх. № 26258/6.Х.42 дело 4706.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 383, л. 25. Оригинал. Ръкопис.

26.  Отказ на Министерството на търговията, промишлеността и тру-
да димитър Костов да закупи предачната машина на жак Казес

София, 28 септември 1942 г. 

МИНИСТЕРСТВО
НА 
ТЪРГОВИЯТА, 
ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТРУДА
ДИРЕКЦИЯ
на вътрешната търговия, индустрията 
и занаятите
ІІ-28-41786
28 Септ. 1942

До Господина
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ 
КОСТОВ
с. Стрелча
Панагюрско
КОПИЕ: Жак Казес
ул. 44 № 22
гр. Ксанти

В отговор на заявлението Ви вх. № ІІ-40326/8.VІІІ.1942 година, пре-
пратено с надпис от Обл. служба на снабдяването в гр. Пловдив, с което 
искате да Ви се разреши да закупите една предачна машина от заведени-
ето на Жак Казес от гр. Ксанти, отделението за индустрия при М-во на 
търговията, промишлеността и труда Ви съобщава, че не Ви се разрешава 
[подчертано на ръка] да закупите въпросната предачна машина, тъй като 
заведението на Жак Казес е индустриално, а съгласно Закона за защита на 
нацията индустриалните заведения на лица от еврейски произход следва 
да ликвидират чрез Комисарството за еврейските въпроси изцяло пред-
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приятията си и следователно собствениците им не могат да разпродават 
по отделно машините си. 

,НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕТО 
ЗА ИНДУСТРИЯ

ИНЖЕНЕР: [подпис]
(Василев)

[печат] М-во на търговията, промишлеността и труда.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 383, л. 26. Оригинал. Машинопис.

27.  Заявление от Ментеш Камхи до Комисарството за еврейските въ-
проси за получаване на привилегировано положение заради за-
слуги към Македоно-одринската организация 

Битоля, 30 септември 1942 г.

До Комисарството за Установяване на
права на лицата от еврейски произход при
Министерството на вътрешн. работи и 
нар. здраве

Гр. София
Вх. № 532
30. IX. 42 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
От Ментеш М. Камхи, родом от гр. Битоля

улица Генерал Цончев № 5

Господин Комисар,
От съдържанието на наредбата под № 8 от 4 септемврий 1942 година 

за установяване на права и задължения на лицата от еврейски произход 
долавям че лицата от еврейски произход от какъв съм и аз като че ли не 
могат да се ползват от никакви блага и привилегии и според нея наредба 
едно привилегировано положение се създаде само за опълченци такива.
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Аз ако и по произход евреин смятам че съм допринесъл поне толкова 
колкото и всеки добър българин за защита на българщината и българските 
интереси в родния ми край, поради което и се осмелявам да Ви помоля да 
направите възможното от Ваша страна за създаване на едно по-особено 
привилегировано положение за мен и всички останали членове от семей-
ството ми като не бъдем включени в обща категория които трябва да носят 
звездообразната жълта значка, а и да се ползваме с по-особени права раз-
лични от тия установени за всички други мои сънародници.

Такъво едно основание аз почерпих в моята деятелност, която съм 
вършил като куриер по пренасяне на писма и архиви, като бирник за съ-
биране на парични средства от евреите в тоя ни край за нуждите на Илин-
денската организация като участник и работник в Македоно-Одринската 
организация и като лице най-сетне което съм в затвор като политически 
затворник за каузата на българския идеал и съм бил стрелян и раняван от 
Гърците от миналото, а и интерниран в гр. Дебар на заточение за пренася-
не на оръжие, видено от тук приложеното удостоверение № 10 от 21 ноем-
врий 1941 година, издадено ми от ръководното тяло на Илинденската ор-
ганизация в гр. Битоля. Това ми основание е смятам достатъчно за да Ви 
подскаже какво трябва да сторите за мен и семейството ми, Господин Ко-
мисар, поради което и се надявам че и Вие ще сторите потребното за да 
бъдат запазени по-особени права за мен и членовете на семейството и с 
тая моя дълбока вяра заседнала в душата ми аз оставам да почакам Вашето 
решение по така отправената ми до Вас молба каквато не считам за из-
лишно да Ви уведома че съм поднесал и до Българското народно събрание 
специално за освобождаването ми от събиране на еднократния данък от 
лицата от еврейски произход, поради която молба ѝ е било наредено да не 
се събира еднократен [подчертано на ръка със зелен молив] данък от мен.

Моля Ви, Господин Комисар, да приемете уверение в отличното ми 
към Вас почитание.

Гр. Битоля, 30 септемврий 1942 год. Ментеш М. Камхи

[Печат] Вх. № 05171 от 15.ІІ.43
Комисарство за еврейските въпроси 
Дело 405
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ДЕЛЕГАТ 
ПРИ ЕВРЕЙСКАТА КОНСИСТОРИЯ
Изх. № 36
11 февруарий 1943 год.
БИТОЛЯ
[Резолюция на ръка] г. Комисаря по еврейските въпроси – София. По 

принадлежност. 11.II. 943

До Почитаемото
Комисарство за еврейските въпроси
София

Настоящата молба изпраща се по принадлежност за нужното законно 
разрешение на изнесения в същата въпрос.

ДЕЛЕГАТ: [подпис] 
Г. Джамбазов

Приложение:
две удостоверения

[на ръка] Съобщен на 22.ІІ.43 г. [подпис]

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 355, л. 1. Машинопис. Оригинал.
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28.  Заявление от Ментеш Камхи до областния полицейски началник 
в Битоля за издаване на удостоверение за полити чес ка благона-
деждност

Битоля, 30 септември 1942 г. 

До Господина
Областния Полицейски
Началник
гр. Битоля

ЗАЯВЛЕНИЕ
от Ментеш Моше Камхи от гр. Битоля

ул. „Ген. Цончев“ № 5

Господин Началник,
Моля да ми се издаде удостоверение че не съм проявил комунистиче-

ски или противодържавни разбирания, което ще ми послужи пред Главно-
то Комисарство по еврейските въпроси.

гр. Битоля С почитание,
30.ІХ.1942 Ментеш Моше Камхи

[резолюция на ръка] Бързо. Задача за проучването му.

[печат] Обл. полиц. управление. Служба държавна сигурност. Вх. 
№ 2742/1.Х.1942 г.

Поверително!
До Господина
КОМИСАРЯ ПО ЕВРЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ
Тук

Настоящето Ви се изпраща със следните сведения за лицето: МЕН-
ТЕШ МОШЕ (МОРДОХАЙ) КАМХИ е роден на 10.V.1870 г. в гр. Бито-
ля, живущ на ул. „Ген. Цончев“ № 5, по народност евреин, израилтянин, 
женен и има три деца, по занятие бивш търговец на брашно в собствения 
си магазин находящ се на ул. „Йордан-Джинот“ № 9 – житни пазар.



евреИте в беломорИето И македонИя под българСко управленИе 169

Същият в миналото през турския режим е бил български четник от 
1892 год. до разгрома на турската държава. В къщата на МЕНТЕШ КАМ-
ХИ са се укривали най-видните български патриоти като ДАМЕ ГРУЕВ, 
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ и др. войводи. В комитета КАМХИ е служил за куриер 
между четниците. За проявената си дейност същия е бил залавян от тур-
ската власт и осъждан на строг тъмничен затвор. През сръбския режим 
МЕНТЕШ КАМХИ е подържал връзки между старите българи с които е 
бил на времето четник. Чувствал се е като един голям българин и с горещо 
желание е дочакал навлизането на българските войски в Македония. Меж-
ду евреите последния минава като един от най-благонадеждните граждани 
и е награден с Илинденския знак, който понастоящем го носи. Матери-
алното му положение е много бедно. Имотно състояние притежава само 
един дюкян, който го е отдал под наем.

Областен полицейски началник: [подпис]
Н-к служба Държавна сигурност: [подпис] 

,ОБЛ. ПОЛИЦ. УПРАВЛЕНИЕ: [подпис]
СЛУЖБА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ: [подпис]

[резолюция на ръка] г. Чакъров. Да се издаде исканото удостовере-
ние, като се имат сведения от обл. пол. н.к. 15.I.943 [подпис]

[на ръка] Вх. № 9/15.І.943 г.
[печат] Обл. Полиц. Управление. Служба Държавна сигурност. Изх. 

№ 75/13.І.1943.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 8, л. 46r/v. Оригинал. Ръкопис и машинопис.
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29.  Заповед от полицейското комендантство в Гюмюрджина за носе-
не на значки от евреите и за ограничаване на правата им 

Гюмюрджина, 1 октомври 1942 г.

Препис
ПОЛИЦЕЙСКО КОМЕНДАНСТВО ГЮМЮРДЖИНА

ЗАПОВЕД
№ 71

гр. Гюмюрджина 1 октомврий 1942 година

На основание наредбата за уреждане на еврейските въпроси одобре-
ни с министерско постановление № 4567 (д.в. бр. 192) и на наредба № 2 и 
3 д.в. бр. 200

ЗАПОВЯДВАМ
Начиная от днес всички лица от еврейски произход без децата под 10 

год. и тия ползващи се с правата по чл. 33 ал. І от закона за защита на наци-
ята да носят на всички горни дрехи определената от комисарството по ев-
рейските въпроси значка от мъжете поставени на левия ревер на палтото, 
а когато са с дрехи без ревери на дрехата си на лявата страна на гърдите на 
линията на мишницата. Значката да бъде поставена така, че ясно да личи 
че е отделен знак поставен върху дрехата.

2) На всички жилища в които живеят еврей на входните врата да се 
постави табела „еврейско жилище“ с размери 18/12 см. Надписа да бъде с 
буква шрифт „блок“ – 4 цицера, а двете думи написани една над друга. В 
ляво от надписа се поставя шестоъгълна звезда с размери 5/5 см, а отдолу 
трите имена на главата на семейството. На разстояние 0.5 см от крайщата 
да се огради с тънка черна линия. Всичко се работи върху бяло поле с 
черна боя.

3) На вратите на еврейските жилища да се поставят поименни списъ-
ци на семействата живущи в зданието.

4) На всички магазини, индустриални предприятия, занаятчийски ра-
ботилници и др. подобни на които собствениците са от еврейски произ-
ход или има участие на еврейски капитал да се поставят табели „еврейско 
предприятие“ или „предприятие с участие на еврейски капитал“. Табелите 
да бъдат изработени по нарежданията дадени с наредба № 3 (д.в. бр. 200).

5) Върху всички произведения на еврейските предприятия да се по-
стави означението „еврейско производство“.
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6) На еврейте носещи знака еврейска звезда се забранява да паза-
руват от всекидневния пазар и магазините по рано от 10 часа сутринта. 
Вторничен ден от седмичния пазар им се забранява да пазаруват по рано 
от 12 часа.

7) На всички евреи носещи знака еврейска значка забранявам да по-
сещават ресторантите: Военния клуб, Градското казино „България“, Нов 
Живот, София и Родопи.

а) Сладкарниците: Малина, Савоя, Бяло море.
б) Кафенета: „България“.
г) Да отсядат в хотелите: Пловдив, Астория, Родопи и Палас. 
д) Да посещават: киното, театъра, и разни утра, забави и вечеринки 

давани от българи.
На нарушителите на настоящата ми заповед да се съставят актове от 

т. 1 до т. 5 включително в по два екземпляра, съгласно параграф 22 и 23 от 
Наредба № 3 на комисарството по еврейските въпроси, а по т. 6 и 7 да се 
съставят актове на еврейския нарушител и на управителя или собственика 
на магазин, ресторант, хотел и др. който е позволил да се извърши нару-
шението в заведението му по чл. 167 от З.Д. полиция и ми се представят за 
налагане глоба до 2000 лева.

Настоящата ми заповед да се изпрати на Г. Областния Полиц. Начал-
ник Ксанти за сведение и на господина Кмета тук и Началниците на поли-
цейските участъци и зав. групите и на еврейската община за разгласяване 
и изпълнение.

Полицейски комендант: (п) Ал. Дончев
Вярно,

при Гюмюрджинското Полицейско Коменданство
Секретар: (п) Е. Панайотов

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 362, л. 39. Препис. Машинопис.
Публикувано в: Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, с. 39 (фак-
симиле).
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30.  Отговор от Щипската еврейска община на призива на Централ-
ната консистория на евреите в България за съдействие при нас-
таняване на изселените от София евреи

Щип, 2 октомври 1942 г.

Щипска еврейска община
№ 438/2.Х.1942 год.

Щип
До Почитаемата
Централна Консистория

Съгласно Вашето окръжно № 113 от 27.ІХ. т.г. съобщаваме Ви след-
ното:

След добре проучване на въпроса за изселването на еврейството от 
София, общината ни направила много усилия за да облекчиме положение-
то на нашите събратя. Съставена е спесиална комисия която е натоварена 
да направи необходими постъпки за да се намират свободни жилища.

Щип липсва от жилища и въпреки това еврейството ни е приготвено 
да Ви помогне. Смятаме, че е нужно да Ви подаваме една картина на наши-
те жилища, и след това можете сами да решите този въпрос.

Еврейските жилища са паянтово построени и твърде примитивни. В 
един двор се намират няколко семейства. За точни информации обръщай-
те се към Вашия п. председател г. Д-р Нисим Леви който много добре знае 
обстоятелства на жилища в гр. Щип.

Имайки всичко това в пред вид, съобщаваме Ви, че за сега между ев-
реите може да се намират 15–18 свободни стаи, обаче без кухня и те могат 
да ползват една обща кухня с нашите евреи.

С голема жал Ви съобщаваме че с протокола на комисията която е на-
значена със заповед от Г. Министра на Народното Просвещение е решено 
една голяма част от еврейските жилища ще се отчужди и ще се разрушава 
и в това място ще бъде построена смесна гимназия.

С това решение много наши енорияши около 30–40 семейства ще бъ-
дат без своите жилища. Сами можете да констатирате какви са възмож-
ностите в града ни.

Подчертаваме Ви, че всичко това е необходимо да Ви е известно. Ето 
в такова положение се намираме във връзка с въпроса на жилища.

Чувстваме големи грижи за нашите събратя и желаеме да им облек-
чиме положението, обаче ние сами не знаеме какво да направиме. Ако 
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виждате че положението е твърде сериозно и няма други места, решете 
вие как смятате за по-добре и ние ще бъдеме съгласни с това.

Шалом.
Председател: Менахем Леви

Секретар: [подпис]

[печат] Щипско изр. синагог. настоятелство.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 3, л. 4. Оригинал. Ръкопис.

31.  Окръжно на Централната консистория на евреите в България 
до еврейските общини в страната за предоставяне на сведения с 
оглед на настаняването на евреите, изселени от София в провин-
цията

София, 9 октомври 1942 г. 

Централна Консистория
на евреите в България
№ 165

София, 9 октомври 1942
ОКРЪЖНО
До Почитаемите еврейски общини
в Царството

Отговорите получени от еврейските общини по повод окръжно № 113 
от 27 м.м. във връзка с наредбата за изселване на еврейското население 
от София, са, за съжаление, много откъслечни, не достатъчно прецизни, 
вследствие на което консисторията е в невъзможност да се добере по тях 
до точни данни за поемателната способност на провинциалните общини. 
Крайно необходимо е да знаем много точно максималните възможности 
на всяка еврейска община да приеме нови преселници евреи, за да можем 
да се справим с трудната и сложна проблема, която така настойчиво и 
бързо чака своето разрешение. Всеки ден в Консисторията се явяват маса 
просители с молба да им посочим място, където биха могли да приютят 
семействата си. При положението, обаче, в което се намираме по липса 
на точни и конкретни данни, ние не сме в състояние да насочим никого на 
никъде, но може да дадем що годе полезен съвет. Ето защо, налага ни се 
бързо да проведем една щателна анкета всред всички наши сънародници в 
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провинциалните общини с оглед да се доберем до желаните данни и съо-
бразно с тях да нагодим понататък нашата дейност.

Отделно от настоящето Ви изпращаме декларации 50 обр. 1, които 
следва да подадат всички еврейски семейства от провинциалните общини. 
Декларациите трябва да се попълнят в 7-дневен срок от датата на получа-
ването им, след което ще ги върнете в Консисторията за проучване. В по-
малките еврейски общини попълването и събирането на тези декларации 
не ще представлява особенна трудност. Комисията по настаняването при 
общината ще може лесно да се справи с тази задача. За по-големите ни 
общини, обаче, ние предлагаме комисиите по настаняването да съставят 
незабавно помощни подкомисии от младежи, които да обходят еврейските 
домакинства по квартали или улици и да попълнят и съберат декларациите 
в казания срок.

В графата „Бележки на жилищна комисия“ ние молим последната да 
даде свое мнение за това, дали може при съответното домакинство да бъде 
настанено някое софийско семейство и от колко члена максимум. Тези 
сведения заедно с получените до сега общи указания от общината ще се 
вземат под внимание при посочването на лицата, които ще трябва да се 
населят.

От друга страна, от голям интерес за Комисарството е да има точни 
данни за движението на изселващото се софийско население. Консистория-
та желае да знае във всеки момент всеки наш сънародник къде се намира 
той. Ние събираме тук непосредствено сведения за всяко семейство, което 
получава разрешение за изселване. Но това не е достатъчно, защото не 
всички се явяват или ще се явят у нас да дадат това сведение. Необходимо 
е, следователно, и общините да ни дадат съдействие. За целта Ви изпра-
щаме декларация образец 2 и сведение за заселилите се в общината Ви 
семейства. Предлагаме Ви със съответно обявление в синагогата или по 
начин, който намерите за добре, да поканите главите на новозаселилите се 
семейства при Вас да попълнят техни декларации, след което ще ги изпра-
тите за регистрация при Консисторията. Същевременно ще ги впишете в 
„Сведението“ което ще ни изпращате всяко първо и 15 число на месеца. 
Първото сведение ще съдържа списъка на заселилите се в града Ви до 15 
този месец, а след това редовно ще ни изпращате списъци на новозасели-
лите се при Вас наши сънародници, както казахме всяко 1во и 15 число на 
месеца.

Централната консистория моли да се заемете с цялата тази работа 
с нуждната енергия. Не бива да се забравя в никой момент, че се касае 
до самото съществуване на много наши сънародници, които по силата на 
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обстоятелствата трябва да напустнат столицата и че в тези часове трябва 
най-силно да се прояви братска солидарност. Поканваме Ви, прочее, да 
проведете анкетата бързо, с всички разполагаеми от Вас средства, за да 
може помощта, която се налага да дадем, да я дадем на време и то полезно.

Шалом.

Председател: [подпис]
Главен секретар: [подпис]

[pезолюция на ръка] г. Секретаря. За изпълнение, като се отговори, 
че общината не разполага със свободни жилища. 14.Х.42.

[печат] Щипско изр. синагог. настоятелство. Вх. №  438/42 […]. 
Х.1942.

[печат] Централна Консистория на евреите в България. София. Над-
пис на иврит.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 3, л. 1r/v. Циклостил.

32.  нареждане от Централното управление на Българска народна 
банка до банковия клон в Ксанти за проверка на заемите и кре-
диторите на Соломон Йосиф Браунщайн

София, 14 октомври 1942 г.

Българска Народна Банка
Централно управление
№ 25406/14 октомврий 1942 г.
Камбиален инспектор
Служба по Зак. защита на нацията

До 
Българската Народна Банка
в Ксанти

На № 2774

Господа,
Тук приложена, връщаме ви молбата на Соломон Йосиф Браунщайн 

със следното нареждане: да извършите пълна и изчерпателна проверка по 
нея, особено по заемите; да се провери от кога произхождат заемите, от 
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търговски произход ли са те и записани ли са в книжата на фирмата; да се 
провери евреите кредитори от къде са взели сумите, за да ги дадат в заем 
и кога са ги взели; ако тия евреи-кредитори имат местожителството си в 
района на агентурата, декларирали ли са вземанията си, ако заема е даден 
преди подаване на декларацията.

Приложение: 1 заявление.

Българска Народна Банка
Директор: [подпис] Н-к отдел: [подпис]

[печат] Б.Н. Банка – Ксанти, вх. № 5075/19 окт. 1942.

ЦДА, ф. 1222К, оп. 1, а.е. 316, л. 32. Оригинал. Машинопис.

33.  инструкция от Комисарството за еврейските въпроси до деле-
гатите на Комисарството при консисториите на еврейските об-
щини в страната относно организацията и функционирането на 
еврейските общини

София, 17 октомври 1942 г.

БЪРЗО

М.В.Р.Н.З.
КОМИСАРСТВО ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ
№ 1
17.Х.1942 г.
СОФИЯ

До г.г. делегатите при
консисторията на еврейските 
общини
в Царството

При разрешаване на въпросите във връзка с управлението на еврей-
ските общини, както и на други въпроси възникващи по повод приложе-
нието на наредбата на Министерския съвет от 26 август (Д.в. брой 192, 
29.VІІІ.942 г.) да се има предвид следното:

1. Всеки евреин е член на еврейската община, в района на която има 
постоянното си местожителство, като при преместването си в друга, е 
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длъжен да представи документи за отписване от първата община. Не сто-
рилите това в срок от шест месеца, плащат след този срок араха и на двете 
общини.

2. Във всяка еврейска община задължително се водят следните книги: 
а) семейна; б) протоколна; в) партидна; д) касова; е) квитанционна; ж) ин-
вентарна; з) входящ дневник и и) изходящ дневник. Освен посочените, при 
нужда общините могат да водят и други спомагателни книги. Всички книги 
се прошнуроват, пронумероват и заверяват от делегата.

Книгите, както и кореспонденцията на общината се водят на българ-
ски език.

3. Всеки член на консисторията завежда при еврейската община служ-
ба, определена със заповед на делегата, според подготовката на назна-
чения. Службите са: а) общи административни въпроси; б) финансови и 
стопански въпроси; в) църковни въпроси; г) училищни въпроси; д) наста-
няване на работа; е) жилищни въпроси; ж) социални грижи и самопомощ. 
При общините в София, Русе и Варна има отделни служби по църковните 
въпроси на ешкенафското и сефардимското изповедание. Ако членовете 
на консисторията са по-малко от службите, делегата натоварва някои от 
членовете с повече служби.

4. За председатели и членове на консисториите се назначават евреи, 
проявили се като честни, работоспособни, изпълнителни и авторитетни. 
Като имате това предвид, най-късно до 25.Х. т.г., телеграфно донесете в 
комисарството трите имена на лицата, които представяте за назначаване 
за председател и за членове на консисторията, като посочите службите, 
които ще завеждат.

5. При всяка община с повече от 300 души еврейско население, деле-
гатът може да назначи секретар-касиер от български произход, със запла-
та предвидена в бюджета на общината. Допълнителен персонал от българ-
ски произход може да се назначава от делегата само ако има предвиден 
такъв в бюджета на общината.

6. Приходите на общините и разходите им се извършват в досегашния 
размер, по действащите бюджети, до утвърждаването на допълнителните 
такива. Делегатът може да спре извършването на разходите, които намери 
за ненуждни и неоправдани. 

Най-късно до 15.ХІ. т.г. представете в комисарството за утвърждава-
не допълнителните бюджето-проекти за времето от 15.ХІ. до 31.ХІІ.942 
година. Бюджето-проектите за следващата (1943) година трябва да пред-
ставите най-късно до 1.ХІІ. т.г. 
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7. Евреите, които не са членове на софийската еврейска община не 
се сношават направо с комисарството. Молбите си до същото те подават 
чрез съответната консистория. Консисториите се сношават с комисар-
ството чрез делегатите, като писмата им с мнение на делегата се изпращат 
в комисарството.

Молбите и заявленията на евреи до комисарството да се препращат 
от консисториите в комисарството ежедневно, с общо писмо под опис. 
Делегатите могат да дават мнение към съответните молби и заявления.

8. Всички еврейски благотворителни дружества, сдружения и фонда-
ции прекратяват по право съществуването си, като активите и пасивите им 
се поемат от съответната еврейска община. Благотворителните начинания 
и заведения, поддържани до сега от тези дружества сдружения и фонда-
ции, се поемат от общината, ако делегатът при комисарството не намери 
за целесъобразно да ги прекратят или закрият.

9. Помещенията освободени при сгъстяване на евреите, съгласно 
чл. 25 от Наредбата на Министерския съвет от 26 август (Д.в. брой 192, 
29.VІІІ.942 г.), служат предимно за настаняване на изселени от София ев-
реи.

В Пловдив и Видин 70% от освободените помещения се предоста-
вят за настаняване на нуждаещи се българи, а в Русе, Варна и Бургас за 
задоволяване нуждите на българи се предоставят 50% от освободените 
помещения.

В останалите градове, по решение на делегата одобрено от комисар-
ството, може да се предоставят за задоволяване нуждите на българи най-
много до 30% от освободените жилища.

Сгъстяването, ако не е извършено доброволно, се извършва от коми-
сиите по чл. 25 от Наредбата от 26 август. Същите комисии се грижат и за 
настаняването на преселени от София евреи. 

Незабавно донесете за броя на семействата и лицата евреи, които мо-
гат да бъдат преселени и настанени в града.

10. Без съгласие на комисарството делегатите не могат да определят 
квартали за живеене на лица от еврейски произход, както и сроковете и ус-
ловията, при които евреите трябва да напустнат досегашните си жилища.

11. Правата на Комисаря по наредба 18 (Д.в. бр. 208 от 17.ІХ. т.г.) се 
упражняват в провинцията от делегатите.

12. Консисториите при еврейските общини се грижат за настаняване-
то на работа на останалите без средства евреи и за тяхното подпомагане. 
Ако това не може да стане в рамките на общината и възможностите ѝ, 
консисторията е длъжна да донесе в Централната консистория и в коми-
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сарството, за включване на нуждаещите се от общината евреи в общия 
план за настаняване и подпомагане.

КОМИСАР: Ал. Белев
Вярно,

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР: [подпис] 
Я. Калицин

[на ръка] Получено 21.Х. 942 год.
[печат] Щипско околийско управление, вх. №  1/19.Х.1942 г., дело 

№ Е.
[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 7, л. 10r/v-11. Циклостил.

34.  Телеграма от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при еврейската община в Битоля до комисаря с искане за органи-
зиране на гето в стария еврейски квартал на града

Битоля, 21 октомври 1942 г.

ТЕЛЕГРАМА
Главния Комисар по еврейските
въпроси
С О Ф И Я

Моля телеграфното Ви разрешение съгласно чл. 27 наредба № 1 да се 
обяви за еврейски квартал стария такъв и да се преселят всички семейства 
там.

Делегат: Павлов
[на ръка] Изх. № 1/21.Х.42 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 4, л. 20. Оригинал. Машинопис.
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35.  доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при 
еврейската община в Щип до комисаря за еврейските въпроси 
относно назначаването управа на общината

Щип, 23 октомври 1942 г.

ЩИПСКО
ОКОЛ. УПРАВЛЕН.
№ 1
23.Х.

До Господина
Комисаря по еврейските въпроси
при Министерство на Вътрешните Работи
и Народното Здраве
СОФИЯ

На № 1 от 17 Октомврий 1942 година. – Донасям Ви, Господин Коми-
сар, че за Председател и членове на консисторията в гр. Щип са избрани 
следните лица:

1. Председател – Менахем Яко Леви, който ще завежда следните 
служби: общи административни въпроси, настаняване на работа и жилищ-
ни въпроси.

2. Подпредседател – Яко Моше Сион, който ще завежда следните 
служби: социални грижи и самопомощ.

3. Секретар-касиер – Георги Захариев Антонов, който ще завежда 
следните служби: финансови и стопански въпроси.

4. Член – Бесале Асаел Симанто.
5. Председател на контролния съвет – Меир Моше Касорла, който ще 

завежда следните служби: църковни въпроси и училищни такива.
6. Член на контролния съвет – Самуел Яко Леви.
При това донасям Господин Комисар, че секретар-касиера при Щип-

ската консистория е секретаря при околийското управление, който биде 
сложен по следните причини: понеже евреите в миналото са били под 
сръбския режим и са водили всичко онова, което трябва да се води или 
пък не са водили по сръбски тартюп или пък по техни лични разбирания и 
всички от тях не знаят нито да пишат на български, нито пък да говорят, а 
най-вече не познават законите на страната и не знаят как и по какъв начин 
да водят всички книжа, а секретаря на околийското управление е човек 
който има големи познания по тия въпроси и е от старите предели на Цар-
ството, ето защо водим от тия съображения, че за секретар-касиер на тая 
консистория трябва да се сложи лице, което познава всецяло общинската 
работа, аз назначих за секретар-касиер на Щипската консистория Георги 
Захариев Антонов секретар на околийското управление.
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Моля да ми се съобщи дали правилно съм извършил това назначение, 
водейки се от горните съображения.

Делегат при Щипската консистория
Околийски Полицейски Началник: [подпис]

Иг. Ат. Моцев

[резолюция на ръка] Да му се поясни, че не се избират и че няма […] 
подпредседатели […]

[на ръка] Бързо! г. Нечев. Писмо със съдържание като това до деле-
гата Нова-Загора. 6.ХІ.42 г. [подпис]

К. Досието на общината.
[печат] Вх. № 22621/27.Х.42
Комисарство за еврейските въпроси 
Дело № 4434
[печат] Царство България. Щипско околийско управление.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 398, л. 32. Оригинал. Машинопис.

36.  искане от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при 
еврейската община в Ксанти до Комисарството за допълнителен 
бюджет на общината

Ксанти, 29 октомври 1942 г.

ДЕЛЕГАТ
при консисторията на еврейската община
№ 3
29 октомврий 1942 г.
гр. Ксанти

ДО
КОМИСАРСТВОТО
за еврейските въпроси

СОФИЯ

На № 1 п. 6. Във връзка с представяне допълнителния бюджетопро-
ект от 15.ХІ. до 31.ХІІ.1942 г., както и такъв за 1943 година донасям:

В канцеларията на еврейската община не се намери никакъв бюджет 
за текущата година. Липсата му не се дължи на вина в еврейската община.



182  1. Живот преди депортацията: 

Всички евреи са безработни и в голямото си болшинство са бедни, 
поради което и общината няма никакви приходи, а за времето от 15.ХІ. до 
31.ХІІ.1942 г. са необходими следните разходи:

І. Заплати:
1) Равин Нисим Йосеф Латин с 10 членно семейство 3000–4000 лева 

месечно или всичко..........................................................................6000 лева
2) Служител в синагогата Исак Натан Адато с месечна заплата 1250 

лева или всичко  ...............................................................................1875 лева
3) Помощник на Равина Хаим Исак Белло с месечна заплата 500 лева 

месечно или всичко ...........................................................................750 лева
4) Писар Нисим Хаим Белло с месечна заплата 600 лева или всич- 

 ко  ........................................................................................................900 лева
5) Трима души на длъжността „Кабар“: Шемуел Моше Паси, Ше муел 

Аврам Мешулам и Шемуел Елиезер Джоез с по 500 лева месечно или 
всичко ...............................................................................................2250 лева

ІІ. Веществени разходи:
1) Набавяне задължителните книги, които трябва да се водят, канце-

ларски материали, пощенски разноски и пр.  ................................5000 лева
ІІІ. Подпомагане бедните:
От 531 евреи в гр. Ксанти 400 души положително се нуждаят от под-

помагане. Тази сума ще бъде в зависимост от размера на подпомагането 
на бедните, но не по-малко от 100.000 лева до 31.ХІІ.1942 г.

ІV. Заседателни и пр.
До края на тази година ще са необходими около 3000–4000 лева засе-

дателни пари на членовете от консисторията.
Или за да се гласува допълнителен бюджет за времето от 15.ХІ. до 

31.ХІІ.1942 г. необходими са 123.775 лева, които моля, да се разрешат по 
чл. 6 от Наредбата (Д.В. бр. 192/1942 г.).

Делегат: [подпис]

[резолюция на ръка] Нечев. 1) Писмо. Да представи бюджетопроект 
съгласно окр. № 4168 от 6.XI. т. г. 2) Преписката да се отнесе към досието 
на общината. 6.XI.

[печат] Вх. № 25934
Комисарство за еврейските въпроси 
Дело 4432

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 382, л. 19. Оригинал. Машинопис.
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37.  Възражение от делегата на Комисарството за еврейските въпро-
си при еврейската община в Гюмюрджина срещу заповедта на 
полицейския комендант, ограничаваща достъпа на евреи до па-
зара и заведенията в града

Гюмюрджина, 30 октомври 1942 г. 

Делегат
на 
Комисаря по еврейските въпроси
при еврейската община
№ 1
30.Х.1942 год.
гр. Гюмюрджина

М.В.Р.Н.З.
КОМИСАРСТВО ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ
СОФИЯ

Тук приложена представям Ви, Господин Комисар, заповед № 71 от 
1.Х. т.г. на Полицейския Комендант в гр. Гюмюрджина. Тая заповед е из-
дадена от Полицейския Комендант без да е вземано мнението на собстве-
ниците на заведения и делегата по еврейските въпроси.

Изказвам мнение да не се одобрява тая заповед в п. 6 досежно забра-
ната на евреите да посещават седмичния пазар и п. 7 букви: а) досежно 
посещенията в сладкарниците и б) досежно посещение на киното и теа-
търа. Последните предприятия са общински и други такива в града няма. 
Общината няма интерес да се лиши от еврейската клиентела.

Ще моля да се обърне внимание на полицейските власти да координи-
рат дейността си с делегата по всички въпроси засягащи евреите.

Делегат: [подпис]

[печат] Вх. № 26097 от 4.ХІ.42. Комисарство за еврейските въпроси. 
Дело 4325

[резолюция на ръка] Еврейският въпрос не може да се разрешава с 
оглед на местни интереси, а с оглед на националните интереси. Одобрявам 
заповедта на пол. комендант. 14.XI. [подпис] [А. Белев]

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 362, л. 45. Оригинал. Машинопис.
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38.  Заповед на Околийското управление в Пирот за ограничаване па-
заруването на евреите в града

Пирот, 31 октомври 1942 г.

Препис
ПИРОТСКО ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ

-----------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД

№ 156
31 Октомврий 1942 година

Въз основа на Закона за Нацията1 и Закона за 
урегулирване цените в страната

ЗАПОВЯДВАМ:

1) Забранявам на еврейте в гр. Пирот съботен ден да излизат по-рано 
от 11 часа от домовете си на пазара.

2) За последен път напомням, че забранявам на същите да посрещат 
край града селяните и закупуват артикулите които носят за продаване.

Предупреждавам, че всеки констатиран случай на нарушение на на-
стоящата ми заповед ще подвеждам нарушителите по Закона за Нацията и 
Закона за урегулиране на цените в страната.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на еврейската консисто-
рия тук, за изпълнение.

ОКОЛИЙСКИ УПРАВИТЕЛ: Г. Попов
Вярно [подпис]

[печат] Царство България. Пиротско околийско управление.

ЦДА, ф. 666К, оп. 1, а.е. 1, л. 6. Препис. Машинопис.

1 Законът за защита на нацията.
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39.  доклад на ксантийския областен полицейски началник Л.  Вър-
банов и началника на административната служба П. Кожухаров 
до дирекция на полицията в София и до директора на Беломорска 
област относно постъпилите данни от адресната служба в облас-
тта, регистрацията на чужденците и Закона за защита на нацията

Ксанти, 2 ноември 1942 г.

М.В.Р.Н.З.
Ксантийско
областно полицейско управление
№ ІV-31212
2.ХІ.1942 г.
Гр. Ксанти

Поверително

До Директора на полицията
отдел Административна полиция
Копие: Началник униформена полиция
София
Директора на Беломорската област
Тук 

Донасям Ви, Господин Началник, че за времето от 1.Х. до 31.Х.1942 
година включително в административно-полицейско отношение в област-
та е извършено следното:

1. АДРЕСНА СЛУЖБА

Адресната служба е обзаведена в почти всички полицейски управле-
ния в областта, включително и общините.

1. През месеца в полицейското коменданство – Ксанти са постъпили 
293 броя адресни карти за 499 души разпределени както следва:

[…]
Разпределени по народност
българи .................................. 292
гърци  ..................................... 121
турци  ......................................  45
арменци  ................................... 25
еврей  ....................................... 11
харвати  ..................................     5
Всичко  ................................... 499
[…]
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2. През месеца в околийското полицейско управление – Ксанти са 
постъпили 411 адресни карти за 1103 души, от които:

[…]
Разпределени по народност
българо-мохамедани  ............ 896
гърци  ....................................... 14
турци  ...................................   192
всичко .................................. 1103
3. През месеца в полицейското команданство – Гюмурджина са по-

стъпили 331 адресни карти за 535 души, от които:
[…]
Разпределени по народност
българи ...........................  264
турци ................................ 124
гърци .................................. 75
еврей .................................. 43
арменци ...........................    29
Всичко .............................. 535

4. През месеца в околийското полицейско управление – Гюмурджина 
са постъпили 154 адресни карти за 408 души, от които:

[…]
Разпределени по народност
българи .............................. 80
гърци ................................ 179
турци ...............................  149
Всичко .............................. 408
5. През месеца в полицейското команданство – Серес са постъпили 

532 адресни карти за 953 души, от които:
[…]
Разпределени по народност
българи ............................ 629
гърци ................................ 301
арменци .............................. 10
албанци ................................ 4
руснаци ................................ 2
еврей ...............................      7
Всичко .............................. 953
[…]
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6. През месеца в околийското полицейско управление – Серес са по-
стъпили 82 броя адресни карти за 144 души, от които:

[…]
Разпределени по народност
българи……………………4
гърци……………………122
власи ……………………..18
  ----------------
Всичко 144
[…]
7. През месеца в полицейското команданство – Драма са постъпили 

130 броя адресни карти за 254 души, от които:
[…]
Разпределени по народност
българи…………………… 149
гърци………………………..105
--------------------
Всичко 254
[…]
8. През месеца в околийското управление Драма са постъпили никак-

ви карти
9. През месеца в полицейското команданство – Кавала са постъпили 

290 броя адресни карти за 307 души, от които:
[…]
Разпределени по народност
българи…………………… 163
гърци………………………..102
еврей ………………………….28
германци ……………………..5
италиянци ……………………3
арменци ……………………….6
  ------------------
  Всичко 307
[…]
10. През месеца в окол. полиц управление – Кавала са постъпили 124 

адресни карти за 393 души, от които:
[…]
 Разпределение по народност
 българи………………205
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 гърци………………….82
 каракачани…………..105
 италианци..……………..1
  -----------------
  Всичко 393
[…]
11. През месеца в окол. полиц. управление – Деде-Агач са постъпили 

1128 адресни карти за 1128 души, от които:
[…]
Разпределени по народност
българи ........................ 850
гърци ............................ 154
турци .............................. 23
италианци.л...................... 4
арменци .......................... 95
германци .....................      2
Всичко ........................ 1128
[…]
12. През месеца в окол. полиц. управление – Саръ-Шабан са постъпи-

ли 259 адресни карти за 259 души, от които:
[…]
Разпределени по народност
българи .........................  18
гърци ............................ 217
италианци ...................... 23
руснаци  .......................     1
Всичко .......................... 259
13. През месеца в окол. полиц. управление – Правище са постъпили 

12 адресни карти за 12 души, от които:
[…]
Разпределени по народност
българи  ........................... 6
гърци .............................    6
Всичко ............................ 12
[…]
14. През месеца в окол. полиц. управление – Зиляхово са постъпили 

4 адресни карти за 4 души, от които:
[…]
Разпределени по народност
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българи  ........................... 2
еврей  ............................... 3
[…]
15. През месеца в Окол. полиц. управление – Демир-Хисар са постъ-

пили 94 адресни карти за 99 души от които:
[…]
Разпределени по народност
българи  ......................... 99
[…]
16. През месеца в Окол. полиц. управление – О-в Тасос – Лимен са 

постъпили 18 адресни карти за 18 души от които:
[…]
Разпределени по народност
българи  ........................... 7
гърци  ............................. 11
всичко ............................ 18

[…]

ІХ. ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА

Постановленията на закона за защита на нацията отнасящи се до дей-
ността на полицията се изпълняват с оглед на правилника и издадените от 
Вас и комисарството за еврейските въпроси окръжни и нареждания.

Лицата от еврейски произход в Беломорието заварени и останали тук 
от българските власти се снабдиха с шестоъгълната звезда с черни крайща 
която носят на горната дреха. На входните врати на жилищата и предпри-
ятията им се поставиха надписи „еврейско жилище“ съответно „еврейско 
предприятие“.

Регистрацията на заварените в Беломорието еврей с бившето им по-
данство се започна през месеца.

Областен полицейски началник: подпис
(Л. Върбанов)

Началник Административна служба: подпис
 (П. Кожухаров)
[печат] Ксантийско областно полицейско управление

ЦДА, ф. 2123, ф. 13, оп. 1, а.е. 10366, л. 10–16. Оригинал. Машинопис.
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1 Непоместените пасажи включват статистика за адресните карти (по мъже, жени и 
деца); за хотелските и фирмените карти, записите, отписите, кръстителните и венчалните 
бележки и умиранията; за общодостъпните заведения; за регистрираните моторни пре-
возни средства; информация за регистрираните произшествия, за борбата със социалните 
злини и за контрола над взривните вещества и оръжието. 

40.  нареждане на Комисарството за еврейските въпроси до делегата 
на Комисарството при еврейската община в Битоля за предоста-
вяне на план на града и определяне на границите на проектира-
ното еврейско гето в града

София, 5 ноември 1942 г.

БЪРЗО

Министерство на вътрешните работи  До г. делегата
и народното здраве при консисторията
КОМИСАРСТВО ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ  на еврейската община
ВЪПРОСИ  гр. БИТОЛЯ
№ 04243
5.ХІ.1942 г.
СОФИЯ

По повод телеграмата Ви от 1 ноемврий т.г., с която искате разреше-
ние за обявяване на еврейски квартал в гр. Битоля, съобщава Ви се, че е 
необходимо да посочите точните граници на квартала, в който проектира-
те да съберете еврейското население, а така също да представите съответ-
ната скица (план) на града.

Телеграфно разрешение не може да се даде.
Адм. ДИРЕКТОР: [подпис]

(Я. Калицин)

[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси.

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а. е. 40, л.4. Оригинал. Машинопис.
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41.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите 
при консисториите на еврейските общини относно следене на на-
станилите се в района им евреи

София, 9 ноември 1942 г. 

М.В.Р.Н.З.
КОМИСАРСТВО ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ
Служба Преселване и настаняване
№ 6
9 ноемврий 1942 г.
С О Ф И Я

Препис

До г.г. делегатите
при консисториите 
на еврейските 
общини
в Царството

За всяко лице от еврейски произход, настанено в района Ви, дона-
сяйте незабавно в Комисарството за еврейските въпроси, с обозначение: 
име, презиме и фамилия на лицето; имената на придружаващите го лица; 
от къде е изселено; и при кого е настанено.

НАЧАЛНИК СЛУЖБА: (п.) Пейо Драганов
Вярно,

НАЧАЛНИК КАНЦЕЛАРИЯ: [подпис]
Св. Николов

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 4, л. 10. Циклостил.
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42.  Молба от Щипската еврейска община до инспектора на еврей-
ските училища за разрешение на местните еврейски учители да 
работят с децата 

Щип, 11 ноември 1942 г.

Щипска еврейска община
Синагогално настоятелство
№ 449
11 ноемврий 1942 год.
Щип

Чрез Централната
Консистория на Евреите
До Господина
Инспектора на евр. училища
София

Тв. бързо.

Г-н Инспекторе,
С настоящето писмо имаме честта да Ви съобщиме следното:
Има повече от един месец тукашният окол. училищен инспектор, без 

никаква причина и възражения е забранил на нашите учители да изучават 
децата ни. Правихме постъпки при него да подигне тази забрана, обаче 
не постигнахме никакви резултати. Въпросът е, че децата ни не могат да 
бъдат възпитани в еврейския дух и те се намират без евр. възпитание.

В миналата година децата ни имаха възможности и могаха да посеща-
ват секой ден нашето училище, понеже те не бяха приети в българ. първо-
начално училище. В тази година децата ни отиват в българ. първоначално 
училище, обаче на тях се забраняват да дойдат при нас, да учат вероучение 
и евр. език.

Сега се обръщаме към Вас търсейки упътвания по този важен въпрос 
и молим да направите всичко необходимо да позволят и разрешат на на-
шите учители да работят с децата ни.

Вярваме, че имате предвид всичко това понеже се касае до еврейско-
то и религиозното възпитание на нашите деца.

Очакваме бързият отговор по въпроса.
Шалом.

Председател: [подпис]
Менахем Яко Леви
Секретар: [подпис]

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 6, л. 12. Оригинал. Ръкопис.
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43.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси до 
околийския съдия в Битоля за свикване на комисия, която да оп-
редели наема на освободени поради „сгъстяване“ на евреите жи-
лища, в които са настанени чиновници

Битоля, 12 ноември 1942 г.

До Господина
Околийския съдия
гр. Б И Т О Л Я

Господин Съдия,
Съгласно наредба № 1 издадена въз основа на Закона за възлагане 

на Министерския съвет да взима всички мерки за уреждане на еврейския 
въпрос и свързаните с него въпроси, се наложи някои еврейски семейства 
да се сгъстат, поради което се освободиха някои еврейски жилища. Тия 
последните се отдадоха на наематели на които ще трябва да се определи 
наема който ще плащат.

Поради което моля, Господин Съдия, въз основа на чл. 6 от Закона за 
временното уреждане на наемните отношения, да свикате комисия която 
да определи наема както на заетите така и още на незаетите свободни ев-
рейски жилища както следва:

1) Жилището на Яков Пардо ул. Д. Митайков № 12 с два апартамен-
та по 4 стаи отдадени на Веселин Найденов н-к Гражданска служба на 
г. ………. Павлов ………. Земеделска банка.

2) Жилището на Челебон Франко ул. Бенито Мусолини №  10 от 
5 стаи, отдадено на Христо Миладинов пом. областен управител.

3) Жилището на Хаим Пардо ул. Бенито Мусолини № 9 от 6 стаи за-
ета от …. полиц. агент и ………. полиц. агент и една малка къща не заета.

4) Жилището на Арон Леви ул. Васил Левски № 15 от 9 стаи отдадена 
за полицейско комендантство.

5) Жилището на Елдад Медонс ул. Васил Левски № 18 е свободна.
6) Жилището на Ида М. Пардо В. Левски № 12 2 стаи свободни.
7) Жилището на Исак Колономос В. Левски № 10 4 стаи свободни.
8) Жилището на Аврам Нахмияс Цар Борис № 29 две жилища отда-

дени на Н. Нейчев околийски съдия и ………. секретаря по албанските 
работи при Италянското консулство.

Делегат на комисарството
по еврейските въроси: 
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[на ръка] Моис А. Калдерон Ген. Панайотов 7. 3 стаи дадени на 
П. Павлов окол. у-л Битоля – служебен. 

[на ръка] Изх. № 5/12.ХІ.942 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 4, л. 27. Копие. Машинопис.

44.  Списък на делегатите на Комисарството за еврейските въпроси 
при еврейските общини в „новите земи“ и при Централната кон-
систория

София, след 14 ноември 1942 г.

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ

[…]1 

БИТОЛЯ Заповед № 221 от 30.Х.1942 г. Георги Дочев 
Джамбазов – сек. Обл. Дирекция

ГЮМЮРДЖИНА Заповед № … – Юрдан М. Райнов
ДРАМА Заповед № 38 от 25.Х.942 г. – Гълъб Димитров – 

държавен контрольор общината
КАВАЛА Заповед № 36 от 26.ІХ.942 г. Йосиф Попов – пол.

[и цейски] комендант
КСАНТИ Заповед № 39 от 26.ІХ.942 г. Добри Петров –  пол.

[ицейски] комендант
ПИРОТ Заповед № 204 от 13.Х.942 г. Георги Павлов Попов 

– ок. управител 
СЕРЕС Заповед № 307 от 26.ХІ.942 г. Михаил Бойчев – 

пол.[ицейски] комендант
СКОПИЕ Заповед № 14 от 22.ІХ.942 г. Иван Захариев Илиев 

– полицейски комендант
ЩИП Заповед № 114 от 13.Х.942 г. Игнат Атанасов 

Модев, ок.[ръжен] пол.[ицейски] началник
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ЦЕНТРАЛНА 
КОНСИСТОРИЯ

Заповед № 405 от 14.ХІ.942 г. Пенчо Луков. 
Началник на стопанския отдел – Комисарството за 
еврейските въпроси

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8550, л. 3–4. Копие. Машинопис.

1 В пропуснатия текст са посочени делегатите в „старите предели“. Всички общини 
от „новите земи“ в списъка са задраскани с молив вероятно след закриването им през 
есента и в края на 1943 г. 

45.  Молба от фирмата К. н. Ковачев и брат до околийския управи-
тел в Пирот за запазване на работа на чиновничката естер ашер

драгоман, 16 ноември 1942 г.

К. Н. КОВАЧЕВ и БРАТ
Митнишки и железнични посредници
Гара Драгоман
Телеграфически адрес: Ковачев
Телефон № 1

K. N. KOVATCHEFF et FRÈRE
Intermédiaires des douanes et des 
chemins de fer Dragoman
Adresse télégraphique : 
Kovatcheff
Téléphone No 1

16.ХІ.1942 год.

До Господина
Околийския управител
Пирот

В кантората ни като чиновничка работи Естер Леон Ашер родена на 
25.8.1923 год. в София.

От страна на полицейските власти сме предупредени, че в изпълнение 
на закона за защита на нацията и разпоредбата, издадена от Министерския 
Съвет на 29.8. публикувана в Държавен вестник № 192 от същата дата 
следва най-късно до края на месеца да уволним въпросната госпожица.

Като донасяме горното до знанието Ви, чест имаме да Ви съобщим, 
че съгласно закона за защита на нацията, ние нямаме право да имаме във 
фирмата лица от еврейски произход, които биха заемали ръководни служ-
би или да бъдат митнически или ж.п. посредници. За чиновниците, оба-
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че, без отговорни длъжности се изисква процент от 1:4 тоест 4 лица от 
български произход и 1 лице от еврейски произход. Ние имаме в наша-
та кантора като чиновници 5 лица от български произход и само горното 
лице от еврейски произход. Горната наредба от 29.8. член 33 буква ж. се 
казва, че лица от еврейски произход не могат да участват в предприятия 
за внос, износ, транспорт корабоплавания и индустриални предприятия, 
обаче не и за кантора като нашата. В уверение на горното, тук приложено, 
Ви връщаме самата наредба, както и окръжно писмо на Б.Д.Ж., търговско 
отделение, под № ІІІ-18-166 от 1.V.1942 г. от което е видно, че лицата от 
еврейски произход нямат право да изпълняват посреднически функции, да 
посещават районите на гарите и митниците, но им се разрешава да бъдат 
чиновници в предприятия като нашето.

Понеже горната наша чиновничка се занимава изключително с кан-
торска работа, без да е в досег с митницата или влагалището1, ние най-
учтиво Ви молим да разрешите благоприятно този въпрос, тъй като тя не 
заема ръководна служба, нито пък, както вече казахме, посещава митни-
цата или влагалището.

Ние отправяме тази молба към Вас не само с оглед за запазване на 
нашите интереси, тъй като днес ние сме в разгара на нашата работа, която 
от ден на ден се увеличава и не бихме могли току така да заменим тази по-
знаваща нашата работа чиновничка с някой неподготвен чиновник, който 
трябва тепърва да въвеждаме в работата.

Независимо от горните причини, наш човешки дълг ни налага да се 
отнесем към Вас с молба да разрешите благоприятно този въпрос, тъй 
като уволняването на въпросната чиновничка оставя без препитание ней-
ните родители, които се издържат изключително от нейната заплата, още 
повече че положението се отекчава, поради настъпващата зима.

Уверени, че справедливата ни молба ще бъде удовлетворена, остава-
ме с отлични почитания към Вас.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1 наредба
1 окр. писмо

К. Н. Ковачев и брат: [подпис]
гр. Пирот

[печат] Вх. № 5125/20.ХІ.1942 г., дело № 13
[на ръка] евр. дело.

ЦДА, ф. 666К, оп. 1, а.е. 1, л. 124–125. Оригинал. Машинопис.

1 Склада.
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46.  Удостоверение за благонадеждността на Моис Камхи, издадено 
от делегата при еврейската община в Битоля 

Битоля, 17 ноември 1942 г.

КОНСИСТОРИЯ
ПРИ БИТОЛСКАТА ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Въз основа молбата на Моис Соломон Камхи от гр. Битоля и доне-
сението на областния полиц. началник, служба Държавна сигурност под 
№ І-2214/11.ХІ.942 г. делегата при консисторията при еврейската община 
гр. Битоля удостоверява, че същият е роден на 15.ІІІ.1899 г. в гр. Битоля, 
евреин, женен, с три деца, не осъждан, грамотен, по занятие бивш търго-
вец със средно материално състояние. В морално и криминално отноше-
ние запазен, политически не проявен.

Настоящето му се дава за да му послужи пред М-вото на В.Р.Н. здра-
ве – Комисарство за еврейските въпроси.

ДЕЛЕГАТ НА КОНСИСТОРИЯТА
ПО ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: [подпис]

Г. Джамбазов

[на ръка] Изх. № 8/17.ХІ.42 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 4, л. 1. Копие. Машинопис.
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47.  донесение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
в Битоля до комисарството относно собствеността на жилищата 
на принудително „сгъстените“ евреи от града 

Битоля, 17 ноември 1942 г.

Консистория
при Битолската еврейска
община
№_____1942
гр. Битоля

До Министерството
на Вътр. работи и Народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси

София

На № 4921 от 14.ХІ.1942 г.
Донасям Ви, Господин Комисар, че във връзка със сгъстяването 

на еврейското население в гр. Битоля, всички еврейски семейства, кои-
то бяха принудени да напуснат жилищата си се настаниха в частни сгра-
ди в проектирания еврейски квартал. Нито едно еврейско семейство не 
е настанено в държавна сграда. Тукашния агент по държавните имоти е 
повдигнал въпрос пред Министерството на земеделието, като погрешно е 
смятал, че всички сгради които се опраздниха, поради сгъстяване смята, 
че са одържавени, и иска да ги приеме като ги отдава под наем от комисия 
в състав околийския съдия, околийския агроном и агента по държавните 
имоти, което схващане е неправилно, защото нямаме одържавени еврей-
ски сгради.

С писмо № 3 от 9 т.м. замолих да ми отговорите кой ще определя 
наема на освободилите се еврейски жилища, поради сгъстяването, но по-
неже не получих отговор замолих околийския съдия въз основа на чл. 6 от 
Закона за временното уреждане на наемните отношения, да свика коми-
сия, която да определи наема на освободените еврейски жилища, такива в 
Битоля се има само 6.

Делегат на Консисторията
по еврейските въпроси: [подпис] 

Г. Джамбазов 

[на ръка] Изх. № 7/17.XI.42 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 8, л. 76. Оригинал. Машинопис.
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48.  разрешение от Комисарството за еврейските въпроси делегатът 
на комисарството в Скопие да издава удостоверения, необходими 
за снабдяване с паспорти на евреите, изселващи се в чужбина

София, 19 ноември 1942 г.

До Господина Делегата
при еврейската община
гр. СКОПИЕ
№ 12 19.ХІ.1942 г.

Господин Комисарът е съгласен и Ви дава право да издавате удосто-
верения на лица от еврейски произход за снабдяването им с паспорт и виза 
за изселване в чужбина.

Необходимо е лицата да представят към молбите си следните доку-
менти:

1) удостоверение от Б.н. банка – съответния клон – по чл. 26 – за 
паспорт;

2) удостоверение от съответното данъчно управление за платени да-
нъци – за паспорт;

3) удостоверение от Радиоабонаментната служба при съответната по-
щенска станция, че лицето е депозирало радио-приемника си или че няма 
такъв – за паспорт.

Горните документи представят всички членове на семейството, без 
разлика на възраст, ако се изселват цели семейства.

Таксите ще се събират от Вас съгласно заповед № 362 на г. Комиса-
ря, обнародвана в Д.В. бр. 255 от 12.ХІ.1942 г.

Удостоверенията важат за срока, за който важи удостоверението от 
Б.н. банка – за 30 дни от датата на издаването му.

Веднага след издаване на удостоверението, изпращайте цялата пре-
писка в комисарството.

Продължение на срока за изселване в чужбина може да се дава по 
възможност по-редко, като към молбите за продължение на срока се при-
лагат нови удостоверения от Б.н. банка – с нови дати и продължението 
се счита като ново удостоверение и се събират такси и марки на общо 
основание.

За всяко продължение на срока – за изселване в чужбина, изпращайте 
преписката в комисарството към № …………… на първата преписка.

За всяко отпътуване донасяйте също в комисарството.

ПОДНАЧАЛНИК: М. Павлова
ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 88, л. 33r/v. Копие. Машинопис.
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49.  инструкции от Ярослав Калицин, началник на административно 
отделение при Комисарството за еврейските въпроси, до делега-
та на комисарството при еврейската община в Щип относно на-
значаване управа на общината

София, 27 ноември 1942 г.

Бързо

До г. делегата при
консисторията на еврейската община
гр. ЩИП
№ 8 – телеграма   27.ХІ.

Съгласно § 5 от Правилника за устройството и управлението на ев-
рейските общини (Д.в. бр. 247 – 3.ХІ.942 г.), последните се управляват от 
консистории съставени от председател и четири до шест члена.

С писмо № 1, а и с горната телеграма, Вие представяте за назнача-
ване: председател, подпредседател, контролен съвет и пр. От казания § 5 
се вижда, че в състава на консисторията няма никакви подпредседатели и 
контролни съвети.

От вас се иска да представите за назначаване: 1. председател и 5 чле-
на, като посочите и службите, които лицата ще завеждат.

Евреите няма сами да изберат членовете на консисторията, а същите 
трябва да бъдат подбрани от Вас, измежду еврейското население в гр. Щип, 
като подбора извършите по начина указан в окръжно № 1 на Комисарството.

Като имате предвид горното, представете незабавно за назначаване от 
г. Комисаря лицата, които Вие смятате за подходящи, като с представянето 
укажете и службите, които отделните лица ще завеждат в еврейската община.

Секретар-касиер на еврейската община следва да бъде назначен от 
Вас, но същия трябва да представи в Комисарството гаранция в размер на 
10.000 лева.

НАЧАЛНИК АДМИНИСТР. ОТДЕЛЕНИЕ: 
Я. Калицин

[печат] № 4438/06899/2.ХІІ.42.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 398, л. 27. Копие. Машинопис.
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50.  Бюджет за приходите и разходите на Пиротската еврейска общи-
на за 1943 г. 

Пирот, 30 ноември 1942 г.

Министерство на вътрешните работи и народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси

------------------------------------------------------------------------
Област Софийска
Околия Пиротска

БЮДЖЕТ
за приходите и разходите

на Пиротската еврейска община
за 1943 година

от 1.І. – 31.ХІІ.1943 год.

ПРИХОДИ

№ на 
парагр.

Наименование на параграфите Предложено Утвърдено

1. А. АРАХА
Арахата ще се събира само от 
онези лица, които упражняват 
разрешено им занаятие, или са 
рентиери. Размерът на арахата 
се определя от консисторията 
на общината с оглед материално 
положение на арахоплатеца

12.000

2. ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ 
НА СВЕДЕТЕЛСТВА, 
УДОСТОВЕРЕНИЯ И ДР.
Размерът на таксите се движи 
от 50 до 100 лева като се 
определя ежегодно от съвета на 
комисарството. Крайно бедните 
се освобождават от заплащането 
на такси

500
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3. МЕХЕСА
Такса за венчаване
За лицата плащащи данък 
араха, мехеса ще се изчислява 
по досегашната наредба 
за изчисляване на мехеса. 
Останалите плащат мехеса 
в размер от 100 до 500 лева, 
по усмотрение на съвета при 
общината.

500

4. ТАКСИ:
а) за венчаване
б) за обрязване
в) за развод

200
200
300

 СЪБРАНИ 13.700

г) за погребение 200
д) от религиозни треби 1.500
е) от места в синагогата  920
Размерът се определя ежегодно 
от Съвета на Комисарството

5. ДАРЕНИЯ И ДОБРОВОЛНИ 
ПОМОЩИ

500

6. СЛУЧАЙНИ ДОХОДИ 300
7. НАЕМ НА КЪЩАТА  6.000

ЦЕРЕМОНИАЛ
В НАЛИЧНОСТ  2.000

8. ……………………………………
СТАРИ ДЪЛГ 10.000

9. …………………………………..
10. Б. ПОМОЩ ОТ 

КОМИСАРСТВОТО ЗА 
ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

84.880

Размерът на помощта се определя ежегодно 
от Комисаря за еврейските въпроси ………………………….
     СЪБРАНИ  120.000
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РАЗХОДИ

№ на 
параграфа

Наименование на 
параграфите

Предложено Утвърдено
от 1.І. до 31.ХІІ.1943 год.

9. ПОДДЪРЖАНЕ НА 
МОЛИТВЕНИТЕ ДОМОВЕ

Пренесени 61.000

а) заплата на свещеника 30.000
б)        “          разсилния  9.000

10. ПОМОЩ за социални 
грижи и благотворителна 
дейност. Подпомагане на 
бедни и нуждающи се евреи 
(обяснителна таблица № 4)

15.000

11. ВНОСКИ ВЪВ ФОНД 
„ОСИГУРЯВАНЕ 
УМСТВЕНИ РАБОТНИЦИ“ 
– 6% върху брутния размер 
на заплатите

1.944

12. НЕПРЕДВИДЕНИ 
РАЗХОДИ
данък за имоти

2.356
700

13. В. ВНОСКИ ВЪВ ФОНД 
„ЕВРЕЙСКИ ОБЩИНИ“ ……………
 СЪБРАНИ 120.000
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ОБЯСНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №
ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ОБЩИНАТА

№
по 
ред

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
на

 
дл

ъж
но

ст
та

Бр
ой

 н
а 

сл
уж

ит
ел

ит
е Месечна 

заплата
Годишна заплата

Гл
ас

ув
ан

о
Л

ев
а

У
тв

ър
де

но
Л

ев
а

Гл
ас

ув
ан

о
Л

ев
а

У
тв

ър
де

но
Л

ев
а

1. Секретар-
касиер

1.000 …… 12.000 ………

2. Книговодител ……… …… ……… ………
3. Архивар ……… ……. ……… ………
4. Писар ……… …… ……… ………
5. Разсилен  750 …… 2.000 ………
6. Чистачка ……… …… ……… ………
7. Председател 1.000 …… 12.000 ………
8. Член на съвета 1.000 …… 12.000 ………
9. ……… ……… …… ……… ………

ОБЯСНИТЕЛНА ТАБЛИЦА № 2
ЗА ЩАТА ПРИ УЧИЛИЩАТА

1. Свещеници 2.500 ……… 30.000 ………
2. Пом. свещеници – обрезвачи ……… ……… ……… ………
3. Разсилен  ……… . …….. ………
4. ………  ……… ……… ……… ………
5. ……… ……… ……… ……… ………
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ОБЯСНИТЕЛНА ТАБЛИЦА № 4
ЗА ЩАТА ПРИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

№ по 
ред
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Го
ди

ш
на

 
за

пл
ат

а

Гл
ас
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о
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рд
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о

Гл
ас

ув
ан

о

ут
въ

рд
ен

о

1. Помощ за крайно бедни и 
безработни

15.000

Председател: [подпис] Моше Леви
Секретар: [подпис] Леон М. Сид

Касиер: [подпис]

Еврейска община, № 37/30 Ноемврий 1942 год. гр. Пирот.

Членове на съвета:
1) Йосеф И. Дживан
2) Моир Яков Леви
3) Аврам С. Аврам

Делегат
Окол. управител: [подпис] Панов

[печат] Еврейска община гр. Пирот. 

ЦДА, ф. 666К, оп. 1, а.е. 7, л. 129, 130v, 131r/v, 132, 133r/v, 134. Оригинал. Ма-
шинопис.
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 51.  донесение от Битолското областно полицейско управление до 
дирекция на полицията, служба държавна сигурност, относно 
въдворяването в Шуменска област на трима опасни за реда евреи

Битоля, 4 декември 1942 г. 

ОБЛАСТНО
ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
Служба Държ. сигурност
№ І-2426
Битоля, 4.ХІІ.942 г.

Вх. № ІІ-А-8369/7.ХІІ.942 г.
Поверително Препис

Дирекция на полицията
(Държавна сигурност)
София

Донасям в отдела, че днес с писмо № І-2428 изпратих на г. Шумен-
ския обл. полиц. началник лицата:

1. Санто Мушон Аруести от гр. Битоля – род. 10.ІІІ.1874 г. – бакалин.
2. Виктор Давид Калдерон – търг. помощник, род. в гр. Битоля на 

31 год. – 1912 год.
3. Руфо Леви от гр. Битоля, за въдворяване на ново местожителство 

за срок от 4 месеци на подходящо място в района на Шуменска област, 
съгласно чл. 124, буква „Д“ от Закона за държавната полиция.

Същите лица са от еврейски произход, подпомагат морално и мате-
риално забегналите нелегални лица и с това стават опасни за държавната 
сигурност и ред.

Областен полицейски началник: (п) не се чете
за Н-к служба Държ. сигурност: (п) не се чете

Оригинала се намира в досието на Санто Мушон Аруести.

ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 1698, л. 1. Препис. Машинопис.
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52.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси до 
комисарството относно отпускане на средства за преместване на 
общината в друга сграда

Скопие, 8 декември 1942 г. 

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси
№ 46
8.ХІІ.1942 год.
гр. Скопие

До Министерството на
Вътрешните работи и  

Народното здраве
Комисарство за еврейските 
въпроси
София 

Скопската еврейска община притежаваше училищна сграда, която по 
разпореждане на училищните власти се извзе непосредствено след осво-
бождаването на гр. Скопие и в нея се настани едно българско основно 
училище.

В две от стаите на тази сграда се помещава канцеларията на Еврей-
ската община.

Налага се и тези стаи да бъдат освободени за нуждите на казаното 
училище, вследствие на което, по мое нареждане, се потърси друга сграда 
за Еврейската община, в която общината вече се настани. Но понеже в 
извънредния бюджет за 1942 год. няма предвидени кредити от които би 
могло да се изплати преместването на общината, то моля Комисарството 
да ми разреши да наредя изплащането на сумите по това преместване да 
стане от наличните средства, които се констатираха от специалната коми-
сия за проверка на деловодството и сметководството на Скопската еврей-
ска община преди 15.ХІ.1942 год.

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси: [подпис]

Ив. Захариев

[резолюция на ръка] Не. Да се предвиди дължимите суми в редовния 
бюджет за 1943 год. като се впише по § дългове и се изплати през финан-
совата 1943 год. [подпис]

[печат] Вх. № 30585/11.ХІІ.42. Комисарство за еврейските въпроси. 
Дело № 4435.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 88, л. 32. Оригинал. Машинопис.
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53.  Молба от Бохор нисим Коен от драма, семкопродавач, до пред-
седателя на Пазарджишката еврейска община за отпускане на 
материална помощ

Пазарджик, кариери „Бошуля“, 29 декември 1942 г.

До Господина 
Председателя на 
Пазарджишката еврейска община

МОЛБА
от Бохор Нисим Коен жител на гр. Драма, 

сега затвора Пазарджик (кариерата)

Господин Председателю,
По професия съм семкопродавач. След идването на България в Драма 

ми се забрани да упражнявам занятието си в малката бутичка, която дава-
ше оскъдната кора хляб на семейството ми състоящо се от 4 деца и мен и 
жена ми. Бях принуден да търся изход от мизерията, но попаднах под за-
кона за спекулата а мизерията отново се настани в къщи. Аз изнемогвам в 
„Бошуля“ без подкрепа от нийде а семейството ми проси милост от всеки 
срещнат случайно минувач, но уви!… вечерта лягат гладни, а на другия 
ден същата история … Имам 16 годишно момиче, може да се подхлъзне 
и … Ето защо, най-учтиво Ви моля Г-н П-лю, да ми се отпусне помощ, 
спасение от явното вече падение.

Вярвам, че молбата ми ще бъде чута и оставам

С почит: [подпис на иврит и пръстов отпечатък]
29.ХІІ.1942 год.
кариери „Бошуля“

[резолюция на ръка] Да се изпрати на Драмската еврейска община за 
да го подпомогне. гр. Пазарджик. 4.І.1943 г. Председате [подпис]. 

ЦДА, ф. 668К, оп. 1, а.е. 11, л. 34. Оригинал. Ръкопис.
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54.  доклад от дирекция на полицията, Областно полицейско упра-
вление в Скопие, до началника на криминалната служба в града 
относно незаконна търговия с платове

Скопие, 11 декември 1942 г.

М.В.Р.Н.З.
Дирекция на полицията
Областно Полиц. управление
Криминална служба
Крим. разузнаване
Любен Стоянов Славов
№ 38
11.ХІІ.1942 год.
гр. Скопие

До Господина
НАЧАЛНИКА НА 
КРИМИНАЛНАТА СЛУЖБА
Тук

Р А П О Р Т
Представям Ви Господин Началник, че съгласно възложената ми за-

дача да заловя неизвестното лице от еврейски произход, което е предла-
гало за продан платовете на цени по-високи от нормираните, проследих 
информатора Борис Манев Стоянов от гр. Скопие на 8 т.м. към 3.30 часа 
и видех, че той се срещна с въпросното лице и след едно продължително 
лавиране двамата отидоха към 7 часа в дома на Стефан Янакиев Фиджев 
на ул. „93“ № 30 откъдето след малко излезоха и видех, че информатора 
носеше нещо под мишницата си. При проверката в присъствието на двама 
случайни минувачи се установи, че той носи плат за балтон. Тогава всички 
заедно влязохме в дома на поменатия търговец на платове Фиджев, където 
се установи, че той е получил срещу плата 2.70 м. 9.500 лева, сума в банк-
ноти, чийто номера предварително бяха описани, където в една стая наме-
рихме и много пакети с платове. По този случай произведох полицейско 
дознание по което следва да се разпита лицето по забележка първа в края 
и Ви представям ведно с три протокола, на разпореждане.

Крим. полиц. разузнавач

ЦДА, ф. 826К, оп. 1, а.е. 28, л. 48. Копие. Машинопис.
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55.  Молба от Скопската еврейска община до Комисарството за ев-
рейските въпроси за разрешение да бъдат раздадени безплатно 
значки на бедните евреи в града

Скопие, 15 декември 1942 г.

Скопска Еврейска Община
Синагогално Настоятелство
№ 406
15 декемврий 1942 год.
Скопие

Чрез Господина
Делегата при Скопската Еврейска 
Община
До Комисарството за еврейските въпроси
София

По наше искане ни бяха изпратени 5.000 броя значки, които да раз-
продадем между енорияшите ни.

Пред вид на това, че голяма част от Скопското еврейство е в мно-
го лошо материално положение, то мнозина от тях не са в състояние да 
заплатят значките, които им предлагаме, вследствие на което, молим По-
читаемото Комисарство да ни разреши, щото на картотекираните бедни 
евреи при общината ни, значките да ги дадем без заплащане.

Основание да отправим настоящата си молба, намираме в обстоятел-
ството, че при раздаването на първите значки, които ни бяха изпратени от 
Комисарството, по нареждане на това последното раздадохме на бедните 
евреи, без пари.

Надявайки се, че молбата ни ще бъде удовлетворена, ние молим По-
читаемото Комисарство, да ни уведоми за становището си в най-непро-
дължително време.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕКРЕТАР
        [подпис]       [подпис]

[печат] Еврейска община. Скопие. 
[pезолюция на ръка] г. Петров. Да се съобщи, че от изпратените им 

5.000 бр. значки 50% трябва да продадат по 20 лв., 25% по 10 лв., а оста-
налите 25% могат да раздадат безплатно. 23.ХІІ.942. [подпис]

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие.
[печат] Вх. № 67/18.ХІІ.1942 год.
[печат] Вх. № 32274/23.ХІІ.42. Комисарство за еврейските въпроси. 

Дело № 4993.
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Настоящето изпращам на Комисарството за еврейските въпроси, на 
разпореждане.

№ 84, гр. Скопие, 19.ХІІ.1942 год.

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси: [подпис]

Ив. Захариев

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие. 

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 242, л. 96. Оригинал. Машинопис.

56.  донесение от делегата на Комисарството за еврейските въпро-
си при еврейската община в Кавала до комисаря относно свое-
волията на полицейския комендант в града спрямо евреите

Кавала, 16 декември 1942 г.

Делегат на Комисаря
за еврейските въпроси
№ 20
16.12.1942 гд.
гр. Кавала

До Господин
Комисаря по
еврейските въпроси
София

На разпореждане

Господин Комисар,
Съобщавам Ви, че Полицейския Комендант Симеон Николов в града 

ни систематически своеволничи и се бърка и меси в работи по прилагане 
закона за еврейте, които ни най-малко не влизат в неговата компетент-
ност. Така последната му заповед № 46 от 14 тм. без абсолютно никакво 
предварително мое съгласие, макар че и аз лично не мога да издавам по-
добна заповед, без удобрението на почитаемото Комисарство е забранил 
движението на еврейте по известни улици на града, а също така и посе-
щаването на известни локали. Моля тази негова мярка да бъде отменена 
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като не законна и му се отправи сериозно предупреждение от съответното 
място да не се меси в компетентността на Делегата.

Делегат на Комисаря
за еврейските въпроси: [подпис]

Д-р Йосиф Попов 

[печат] 31723/19.ХІІ.42.
Комисарство за еврейските въпроси 
Дело № 4613

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 377, л. 17. Оригинал. Машинопис.

57.  Предложение от делегата на Комисарството за еврейските въ-
проси при Скопската еврейска община до комисарството за на-
значаване на Самуел Сасон за председател на Консис торията

Скопие, 16 декември 1942 г.
Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси
№ 68
16.ХІІ.1942
гр. Скопие

До Министерството на
Вътрешните работи и Народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси
София

За председател на Консисторията при Скопската еврейска община бе 
назначен Д-р Аврам Нисим Нисим.

Същия е сега граждански мобилизиран за участъков лекар в Крива 
Паланка, вследствие на което не може да изпълнява възложената му функ-
ция. Поради това моля, на негово място да се преназначи за председател 
на Консисторията досегашния член на същата Еджисто Аврам Ароести, а 
на негово място да се назначи Самуел Конорти Сасон.

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРСТВОТО
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: [подпис]

Ив. Захариев

[резолюция на ръка] За заповед [подпис]
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[печат] Вх. № 31910/21.ХІІ. 42. Комисарство за еврейските въпроси. 
Дело № 4432.

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие. 

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 88, л. 25. Оригинал. Машинопис.

58.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при 
еврейската община в Гюмюрджина до комисаря за назначаване 
на един от чиновниците за касиер

Гюмюрджина, 18 декември 1942 г. 

Делегат
на
Комисаря по еврейските въпроси
при еврейската община
№ 17
18.ХІІ.1942 год.
гр. Гюмюрджина

До Господина
Комисаря по еврейските въпроси
ст. София

Господин Комисар,
Поради това, че еврейската община в града ни е сравнително малка 

и членовете много бедни, за да не се утежнява с големи суми фонда „Ев-
рейски общини“ за издръжката ѝ моля, да ми се разреши да назнача секр.-
касиер длъжностно лице измежду чиновниците с възнаграждение.

С това ще ми се даде възможност да възложа тая служба на провере-
но лице, запознато добре с отчетническата служба, което ще я изпълнява 
извън служебното време.

Да се ангажира специално лице, което да познава отчетническата 
служба, да представи съответната гаранция, ще са потребни за заплата и 
др. най-малко 60.000 лева годишно.

Делегат: [подпис]

[печат] Вх. № 32142 от 22.ХІІ.42
Комисарство за еврейските въпроси 
Дело № 4432
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[на ръка] Писано писмо [подпис]

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 362, л. 36. Оригинал. Машинопис.

59.  Списък на членовете на настоятелствата при еврейските общини 
в „новите земи“ и при Централната консистория

София, след 18 декември 1942 г. 

Списък на членовете на настоятелствата
при еврейските общини в страната

[…]1 

БИТОЛЯ Заповед № 332 от 5.ХІІ.942 г.
Председател: Леон Моше Камхи
Членове:  Арон Исак Леви 

Исак Бохор Масод 
Соломон Моше Пардо 
Дарио Пинхас Пардо 
Витали Елия Фараджи

ГЮМЮРДЖИНА Заповед № 307 от 4 ноемврий 1942 г.
Председател: Йона Соломон Романо
Членове:  Сабитай Самуел Романо 

Витали Моис Франсез 
Алберт Сабат Албохер 
Соломон Яко Касави  
Йонто Яко Ешкенази

ДРАМА Заповед № 309 от 4 ноемврий 1942 г.
Председател: Аврам Гавриел Алмозлино
Членове:  Симон Моис Мизрахи 

Давид Аврам Куньо 
Арон Давид Тевет –  
със зап. № 248 от 1.ХІІ.42 г. 
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КАВАЛА Заповед № 313 от 4 ноемврий 1942 г.
Председател: Аврам Соломон Ешкенази
Членове:  Йозеф Ешуа Емица 

Исак Йелиде Леви 
Моис Соломон Бенвенише 
Саул Аврам Молхо

КСАНТИ Заповед № 315 от 4 ноемврий 1942 г.
Председател: Соломон Йосиф Браунщайн
Членове:  Аврам Давид Бенбасат 

Юсеф Нисим Бело 
Юда Исак Амарильо 
Давид Юсеф Ардити

ПИРОТ Заповед № 335 от 5 ноемврий 1942 г.
Председател: Моше Израел Леви
Членове:  Леон Мордехай Сиди 

Моше Нисим Абрабанел 
Майер Яко Леви 
Аврам Самуил Аврам

СЕРЕС Заповед № 751 от 18 декемврий 1942 год.
Председател: Моис Бохор Лазар
Членове:  Соломон Йосиф Анри 

Даниел Юда Струмс 
Рафаел Нисим Моис 
Рахамим Исак Янис 
Аврам Давид Песах 
Яко Аврам Коен 

СКОПИЕ Заповед № 322 от 4 ноемврий 1942 год.
Председател: Аврам Нисим Нисим
Членове:  Едижто Аврам Ароесте 

Давид Леон Талви  
Жак Моше Албохари 
Аврам Яков Флорентин 
Сабитай Моше Асаел 
Исак Яков Алкалай
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ЩИП Заповед № 389 от 25 декемврий 1942 год.
Председател: Менахем Яко Леви
Членове:  Яко Моше Сион 

Майер Моше Касорла 
Самуил Яко Леви 
Алберт Исак Леви

ЦЕНТРАЛНА 
КОНСИСТОРИЯ

Председател: Йосиф Хаим Герон
Членове:  Д-р НИСИМ Рахамим Леви 

Жак Барух Пардо  
Ели Йосиф Басан 
Ели Панижел 
Исак Гершон 
Самуил Калев

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8550, л. 5–8. Копие. Машинопис.

1 В пропуснатия текст са посочени членовете на настоятелствата в „старите предели“.

60.  Молба от кмета на Битоля до еврейската община в града за съби-
ране на помoщи за бедните евреи в града

Битоля, 24 декември 1942 г.

гр. Битоля, 24.ХІІ.1942 г.

ОБЩОГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗИМНАТА 
ПОМОЩНА АКЦИЯ 1942 ГОД.
В ГР. БИТОЛЯ

До
ЕВРЕЙСКАТА 
ВЕРОИЗПОВЕДНАОБЩИНА
Тук

Като Ви известяваме, че Общогражданският комитет за подпомагане 
бедните в гр. Битоля през настоящата зима има намерение да подпомог-
не и доста семейства от еврейски произход, то умоляваме Ви да вземете 
инициативата за събиране на парични дарения от всички състоятелни и 
материално по-добре членове на общината Ви, като се апелира към тяхна-
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та отзивчивост преди всичко в интереса на Вашите бедни и изнемогващи 
сънародници.

Комитетът познава добре материалните възможности на всички чле-
нове на общината Ви и разчита на пълна отзивчивост от Ваша страна.

От размера на събраните и внесени от Вас суми ще зависи и размера 
на подпомагането на Вашите бедни сънародници.

Събраните суми със списъка на дарителите и подарените от всекиго 
суми да се предадат на Касиера на комитета – Бирника на Битолската град. 
община.

Председател, 
Кмет на гр. Битоля: [подпис]

Секретар: [подпис]

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 8, л. 43. Оригинал. Машинопис.

61.  нареждане от ив. Гьошев, началник отделение при Комисар-
ството за еврейските въпроси, до делегата на Комисарството при 
еврейската община в Гюмюрджина за внасяне на всички налич-
ни суми във фонда „еврейски общини“

София, 25 декември 1942 г.

До г. Делегата
на еврейската община
гр. ГЮМЮРДЖИНА

Съгласно чл. 6 от Наредбата за уреждане на еврейските въпроси 
всички налични суми на еврейските общини и сдруженията с идеална цел 
минават на приход на фонд „Еврейски общини“.

Като имате предвид горното, донесете веднага наличните суми на ев-
рейската община и еврейските сдружения с идеална цел в града Ви в кои 
банкови учреждения са внесени и на каква сума.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ: Ив. Т. Гьошев
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[печат] Изх. № 10084 от 25 Декем. 1942.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 366, л. 97. Копие. Машинопис.

62.  Условия за отдаване под наем имоти на еврейската община в Би-
толя

Битоля, 26 декември 1942 г.

Битолска еврейска община
Синагогално настоятелство. 
№…
…….194… год.
гр. БИТОЛЯ

ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
За отдаване под наем на дюкянът в гр. Битоля,  

на ул. К. К. Преславски № 70 

Чл. 1) Допуска се да взема участие в търга този който: а) подпише 
настоящите поемни условия; б) предостави свидетелства изисквани от за-
кона; в) представи означения в обявлението залог.

Не се допущат да участват в търговете лицата, които не изпълнят гор-
ните условия и тези, които до провеждането на търгът са наематели на 
имоти на еврейската община и са показали се неизправни платци на веро-
изповедна община.

Чл. 2. След свършването на търга или претърга, задържа се залога на 
оногова от конкурентите, върху когото остане търгът.

Залози които останаха неконфискувани през контрактния срок се ос-
вобождават само след изтичането на тоя срок.

Чл. 3) Всички търгове подлежат на утвърждение съгласно закона и 
правилника за устройството на еврейските общини.

Никой от конкурентите, обаче, няма право да заявява каквито и да 
било претенции или да иска обезщетение, ако останалият върху него търг 
не се одобри-утвърди, било от к-ството [Комисарството], или от по-гор-
ната власт, и че наемателят няма право без разрешение на к-то да приспо-
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собява имота в място наето за тая цел, като например от дюкян, от кафене, 
от хан, от нива на депозит, къща, дюкян, ливада и обратно то е за каквото 
му е отдаден имот, иначе к-ството има право да го отнеме от наемателя без 
последния да има право да изявява каквито и да било претенции и да иска 
обезщетения.

Чл. 4) За утвърждаването на търга к-ството съобщава писменно на 
конкурента и го поканва да сключи в продължение на десет дена надлеж-
ния контракт. Ако контрактът не се сключи в тоя срок счита се че конку-
рентът се е отказал от търга. В такъв случай к-ството конфискува налога 
на конкурента и произвежда нов търг на който ако се получи по-малка за 
к-ството сума, разликата остава в тежест на отказващия се конкурент. По-
следния се допуща да участва в новия търг.

Чл. 5) Най-късно 7 дена, след провеждане търгът и преди да се пред-
стави на надлежната правителствена власт на утвърждение, тръжните кни-
жа се внасят в к-ството, за да се даде мнението.

Чл. 6) Всички разноски за обгербване на поемните условия на кон-
тракта, заявяване на последния от нотариуса за сметка са на конкурента, 
върху когото остане търгът.

Чл. 7) При сключване контракта конкурента преставлява 2 състоя-
телни лица одобрени от к-ството, за свои поръчители които се потписват 
в качеството на такива върху контракта и отговарят солидарно задължени 
по него. Освен това конкурента и поръчителите му потписват едновремен-
но с контракта надлежно число полици, срещу които става изплащането на 
наемната сума.

Чл. 8) Никой наемател на еврейската община няма право да преот-
стъпва имота на друго лице без разрешение на к-ството което има право 
да не се съгласи като намери, че преотстъпването не е в интерес на веро-
изповедна община.

Чл. 9) Изплащането на наема става ежемесечно в началото на всеки 
месец.

Чл. 10) Наемателят е длъжен да предаде обратно на к-ството наетия 
имот в такова именно състояние, в каквото той му бил предаден първона-
чално с особен за това акт, а ако такъв няма съставен счита се че имота е 
предаден на наемателя в пълна изправност.

Имотите се предават от к-ството на наемателя в такова положение в 
каквото са били във време на произвеждане търговете, без наемателят да 
има право да иска поправянето им за сметка на к-ството.

К-ството когато намери нуждно за оздравяване имота, само тогава ще 
поправи дуварите, керемидите, вратата на имота без да има право наема-
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теля да иска нещо от к-ството, ако последното не го извърши; ако обаче 
наемателя направи някои поправки или приспособяване на имота, то пос-
ледвалите разноски остават за негова сметка и при напущането на имота 
тия поправки или приспособления останат собственост на к-ството без 
наемателят да има право да си ги вдигне или да иска за това обезщетение 
или други разноски.

Чл. 11) Когато за общинската държавна потреба или се продаде имо-
та и стане нужда да се отнеме дадения под наем недвижим имот к-ството 
предизвестява наемателя един месец по-рано. В такъв случай к-ството не 
взема върху себе си никакви задължения да плати на наемателя каквито и 
да е обезщетения за отнемане имота преди изтичане наемния срок.

Чл. 12) Конкурента няма право да изявява каквито и да било пре-
тенции и да иска обезщетение ако имота не бъде на време предаден от 
к-ството.

Чл. 13) След истичането на наемния срок наемателя е длъжен да из-
празни, напустне и предаде на к-ството наетия имот като всеки наемател 
се отказва и няма право да се ползва от правата и об[…]дания през време 
на войната.

Чл. 14) Търгът е окончателен.
Чл. 15) Залог за участие на търга се изисква ………….. Лева

Гр. Битоля 26 Декемврий 1942 г.
Председател: (п)
Членове на комисия: 
 1) Секретар
 2) (п)
 3)
 4)
Конкуренти: [подписано с палец]
Бенсион Бохор Леви

Настоящите поемни условия са одобрени от к-твото на еврейската 
община в гр. Битоля с протокол № ……….. от 1942.

Председател: (п)
Секретар-касиер: (п)
Тръжна комисия: Председател 
 Данъчен представител:
Общински съветник:
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Членове:

[печат] Битолска еврейска община.
Синагогално настоятелство. Надпис на иврит.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 354, л. 66. Оригинал. Циклостил и ръкопис.

63.  инструкция от Комисарството за еврейските въпроси до делега-
тите на комисарството за събиране на информация относно не-
движимото имущество на еврейските общини

София, 28 декември 1942 г.

М.В.Р.Н.З.
Комисарство за еврейските въпроси
№ 17
28.ХІІ.1942 г.
София

До г.г. Делегатите
на еврейските общини

Съгласно чл. 6 от наредбата за уреждане на еврейския въпрос (Д.в. 
брой 192 от 29.VІІІ.1942 г.), всички налични имущества на еврейските об-
щини и на еврейските сдружения с идеална цел са собственост на фонда 
„Еврейски общини“.

Като имате предвид горното, след обстойна проверка, донесете в Ко-
мисарството за еврейските въпроси за следното:

1. Какви недвижими имоти – жилищни сгради, магазини, училищни 
сгради и др. са притежавали еврейската община и еврейските сдружения 
с идеална цел в града Ви, като се укаже подробно, чия собственост е бил 
имота; на каква стойност е, според оценката на данъчните власти; квадра-
турата на застроените и незастроените имоти; броя на етажите на всеки 
един от тях; кои от тях са недоходни и кои доходни и годишния им доход и

2. Кои от тези имоти сега са отчуждени от държавата, съгласно зако-
на за спекула с държавни имоти, като се посочи номера и датата на поста-
новлението на Министерския съвет, с което е извършено отчуждаването.

Началник отделение: Ив. Т. Гьошев
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Началник канцелария: [подпис]
Св. Николов

[на ръка} Вх. № 2/2.І.943 г.
[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 8, л. 96. Оригинал. Машинопис.

64.  Писмо от Околийското агрономство, Битоля, до делегата на Ко-
мисарството за еврейските въпроси относно използването на 
конфискувани жилища на евреи от града

Битоля, 29 декември 1942 г.

ОКОЛИЙСКО АГРОНОМСТВО
№ 4229
29.ХІІ.1942 г.
гр. Битоля

Областна Дирекция: 
Секретаря Джамбазов
До М.В.Р.Н.З.
Консистория по еврейските 
въпроси
гр. Битоля

На № 17
С писмо № 3703 от 4.ХІ.942 год. съобщихме в отделението за дър-

жавните имоти, че делегата на консисторията по еврейските въпроси в Би-
толя преселва еврейските семейства от центъра на града и освободените 
къщи отдава под наем без да държи сметка, че те са одържавени. Същите 
къщи съгласно специалните наредби се отдават под наем от комисия в със-
тав: окол. съдия, окол. агроном и агента по държавните имоти. Предвид на 
това, че одържавените еврейски къщи в центъра на града са поискани за 
държавни учреждения, то настанените семейства ще трябва през зимата да 
напуснат къщите и си търсят нови квартири, което ще създаде маса главо-
болия и излишни разправии на службата, както при изваждането им така и 
при плащане наема за минало време.

Окол. агроном: [подпис]
Агент по държ. имоти: [подпис]
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[печат] Битоля, Околийски агроном.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 8, л. 74. Оригинал. Машинопис.

65.  донесение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
в Гюмюрджина до комисаря относно финансовото състояние на 
общината

Гюмюрджина, 30 декември 1942 г.

Делегат 
на Комисаря по еврейските въпроси
при еврейската община
№ 32
30.ХІІ.1942 год.
гр. Гюмюрджина

До Господина
Комисаря за еврейските въпроси
ст. София

На № 10084, от 25 декемврий 1942 година
Донасям Ви, Господин Комисар, че еврейската община в гр. Гюмюр-

джина към 15 ноемврий м. година не е имала никакви налични суми. В 
града няма еврейски сдружения с идеална цел.

Делегат: [подпис]

[печат] Вх. № 00831 от 9.І.43
Комисарство за еврейските въпроси
Дело 902

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 366, л. 95. Оригинал. Машинопис.



224  1. Живот преди депортацията: 

66.  Отчет за дейността на еврейската община в Ксанти за 1942 г.
Ксанти, след 31 декември 1942 г. 

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕВРЕЙСКАТА ОБЩИНА В ГР. КСАНТИ 
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1.І.1942 ГОДИНА ДО 31.ХІІ.1942 ГОДИНА

І. ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВЕН
а) От 1.І.1942 година до 15.ХІ.1942 година
За този период еврейската община в гр. Ксанти не е проявявала почти 

никаква административна дейност.
б) От 15.ХІ.1942 година до 31.ХІІ.1942 година
През този период се тури началото на една здрава общинска канце-

лария. Макар и да не можа да се назначи секретар-касиер на общината, 
въпреки утвърдения кредит по бюджета, общинската канцелария е в добър 
ред и общината има вече една стегната администрация и то главно благо-
дарение на председателя на консисторията Соломон Йосиф Браунщайн, 
който владее много добре българския език – говоримо и писменно.

ІІ. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
а) От 1.І.1942 година до 15.ХІ.1942 година 
Общината не е проявявала никаква финансова и стопанска дейност, 

общината не е имала даже бюджет.
б) От 15.ХІ.1942 година до 31.ХІІ.1942 година
През този период се тури началото на едно редовно и законно съби-

ране приходите на общината и произвеждане разходите ѝ, съгласно утвър-
дения бюджет.

ІІІ. ЦЪРКОВНО ДЕЛО
а) От 1.І.1942 година до 15.ХІ.1942 година
Църквата, а най-вече свещеник и служители при църквата са се из-

държали с помощи, събирани между евреите от гр. Ксанти.
б) От 15.ХІ.1942 година до 31.ХІІ.1942 година
Църквата се издържа с разходи предвидени по бюджета за 1942 годи-

на. Функционирането на църквата, макар и то да се състои само в извърш-
ване на най-необходимите служби по домовете, а не в редовна духовна 
служба, се направлява правилно.
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ІV. УЧИЛИЩНО ДЕЛО
През 1942 година училището не е било открито поради войната и по-

ради липса на парични средства.
Училището не бе открито и след 15.ХІ.1942 година поради липса на 

финансови средства, а и училищната сграда, поради военно-временния пе-
риод е заето от мобилизирана интендантска войскова част. Ако училището 
се освободи би трябвало да се заеме от българско училище, както бе до 
скоро.

V. ЖИЛИЩНИ ВЪПРОСИ
Тъй като всички еврейски семейства са настанени, а и преселвания от 

вътрешността няма, по тези въпроси не е проявена дейност.

VІ. НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА
До 15.ХІ.1942 година по тези въпроси никой не е и помислял.
След 15.ХІ.1942 година поради мъртвия сезон не е проявявана дей-

ност, но през 1943 година, след откриване тютюноманипулационните 
складове вярвам, че ще могат да се настанят на работа тютюноработници 
евреи и еврейки, ако инспекцията на труда разреши.

VІІ. СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И САМОПОМОЩ
От 1.І.1942 година до 15.ХІ.1942 година организирани прояви в това 

отношение не е имало, но при всеки отделен случай са събирани средства 
за подпомагане нуждающия се и това се е отнасяло само до смърт и тежки 
заболявания.

След 15.ХІ.1942 година с предвидения по бюджета кредит от 10.000 
лева се подпомогнаха 43 бедни семейства с 154 члена.

Делегат: [подпис]

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 382, л. 2r/v. Оригинал. Машинопис.
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67.  Писмо от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при 
еврейската община в Битоля до комисарството във връзка с фи-
нансовите проблеми на общината и мизерията на еврейското на-
селение в града

Битоля, 2 януари 1943 г.

М.В.Р.Н.З.
Комисарство за еврейските въпроси
№ 1
2 Януарий 1943 г.
гр. Битоля

До
Министерството на вътр. работи 
и народното здраве
Комисарство за  
еврейските въпроси
София

Тук приложени Ви представям Господин Комисар, три бюджето-про-
екта на Битолската еврейска община за 1943 б.г. с молба за надлежно ут-
върждаване.

Моля предвидената сума за социално подпомагане на бедните еврей 
да бъде утвърдена, тъй като се проектира да се направи народна кухня в 
която да получават храна бедните семейства.

Съобщавам Ви, че надали ще има на друго място толкова много бедни 
еврейски семейства, мизерията между еврейството тук е страшна.

Друг един въпрос, за който моля Вашата интервенция Господин Ко-
мисар, пред Министерството на земеделието е: тук в Битоля, не ми е из-
вестно по какви съображения, се отчуждили над 300 еврейски къщи и то 
къщи много стари подлежащи на срутване, и едни единствени жилища на 
семействата. Агента по държавните имоти е предписал на тия семейства 
да си напустнат къщите.

Това е невъзможно да се изпълни по много причини, най-напред, тия 
семейства няма къде да идат, тъй като няма по-голяма възможност за сте-
сняване. Всички къщи са в чист еврейски квартал, в които никой българин 
не би отишъл да живее. Еврейте са съгласни да плащат определения наем.

Затова Ви моля да предпише Министерството на земеделието до аген-
та на държавните имоти да отдаде тия къщи на евреите.

За къщите, които се отчуждиха и не попадат в еврейския квартал, за 
тях не става въпрос.

Донасям за сведение в Комисарството, че еврейската община прите-
жава имоти като дюкяни и други, които чрез търг отдадох за 1943 год. го-
дишния наем на които излиза на 300.000 лева, която сума не предвиждам 
по бюджета, а ще я внасям направо по чекова сметка 544.
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Моля да ми се разреши от наема да заплатя данъците към Битолската 
градска община и премиите на застраховката им.

По отношение на моята заплата е предвидена 3000 лева месечно, тъй 
като Битоля е приравнена с гр. Русе и числото на евреите в Битоля възлиза 
към 4000 души.

Комисар за еврейските въпроси:
Г. Джамбазов 

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 8, л. 44. Копие. Машинопис.

68.  доклад на Битолския околийски управител П. М. Попов до Ми-
нистерството на вътрешните работи и народното здраве относно 
обстановката в града

Битоля, 2 януари 1943 г.

Битолско 
Полицейско управление
№ 2
2.І.1943 г.
гр. Битоля

До
Министерството В.Р.Н.З.
Централно Управление
София
Копие: Господина Областния 
Директор
Тук

На № 448 от 27.VI.1941 год.

ДОКЛАД
В изпълнение заповедта на Господина Министра на В.Р.Н.З., под гор-

ния номер, донасям в почитаемото Министерство следното:
Поставения за разрешения въпрос – даване пенсии на лица участващи 

в освободителните борби от български произход, в освободените земи се 
посреща в освободените земи с особенно доволство. Макар че се схваща, 
какво, с отпуснатите пенсии не ще може да се гарантира съществуването 
на тия родолюбиви българи, съзира се внимание към тия, които не са по-
жалвали живота си за родината когато това потрябва. Това идва да ороси 
националното чувство у мнозина.
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Многото дадени помощи от Н.В. Царя се коментира живо. Тая грижа 
на подпомагане нуждающите се от върховния вожд, в миналото те не по-
знават. Населението вижда в тая щедрост на Н.В. Царя подчертана грижа 
към бедните и сочене пътищата към все по-големи социални реформи.

Даваните помощи на общините за покриване общи разходи, и об-
ществено подпомагане заклеймява все повече убеждението, че общините 
не са само апарати за прибиране по-вече приходи на централната власт 
и произвеждане избори както е било до пред 6.ІV.1941 год., а истински 
творчески единици в изключителна услуга на населението.

За да могат тия големи жертви които се правят в тия изключителни 
времена да бъдат изнасяни по фрапиращ начин и имат по-голямо поли-
тическо въздействие на населението, налага се да се подобри кадъра на 
кметовете и секр.-бирниците; наложително е, да се изпращат по-дейни и с 
развито обществено чувство лица.

Недоволството се чувства от липсата на обущи и кожи за цървули.
Въпреки взетите мерки за неслушане черни радио станции, чужда-

та пропаганда все пак по скрити пътища намира своето разпространение. 
Особено добра почва намира тя между гръкоманите и еврейското населе-
ние [подчертано на ръка]. Ловки в провеждане на пропагандата създават 
униние и голям капитал от всеки малък неуспех или временни отстъпле-
ния на войските от оста, особено в Африка. Преминаването на границата 
от много българи от Леринско, Воденско, Костурско, Дебърско, Кичево, 
Галичник, чиято благонадежност много мъчно се потлага на проверки, 
дава всичката възможност да се промъкват и неблагонадеждни за Бълга-
рия лица и да улесняват съмишлениците си, тук.

Неликвидирането на всички комунистически чети е зародиш на една 
подготовка за нелегална борба в пролетта. Сега същите при удобен случай 
издават свойте намерения. На 18.ХІІ. убит бе митнически полицай близо до 
гръцката граница в с. Лажец, а на 31.ХІІ. към 10 часа наранен е от неизвест-
ни лица постовия полицай на изходния път за Лерин-Солун, в гр. Битоля.

Друга пропаганда не се констатира.
Устроени бяха в 5–6 села на околията на 27.ХІІ. т.г. публични пунктови 

събрания от запасното войнство, те са били масово посетени от запасни офи-
цери, подофицери, македоноодринци, илинденци и останалото мъжко насе-
ление. За 3.І.1943 год. са уредени в други 6 села такива събрания. Говорено 
е за общото устройство на българската държава и вътрешната политика.

За ограничение контрабандата са въдворени на местожителство 
6 души; налага се въдворяването на още 10–15 други лица живущи покрай 
границата на които контрабандата е станала занаят.
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На общините са раздадени пушки „БЕРДАН“ и са организирани бой-
ни групи, които биха взели бързи мерки за преследване при евентуално 
комунистическо нападение.

Околийски Управител: [подпис] П. М. Попов
(П. М. Попов)

[печат] Царство България. Битолско околийско управление. 

ЦДА, ф. 2123, ф. 1, оп. 1, а.е. 16197, л. 30r/v. Оригинал. Машинопис.

69.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите 
при консисториите на еврейските общини относно ограничаване 
свободата на движение на евреите

София, 4 януари 1943 г. 

МН. БЪРЗО
М.В.Р.Н.З.
КОМИСАРСТВОТО ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ
№ 258
4.І.1943 г.
София

До г.г. делегатите
при консисториите на
еврейските общини в
Царството

В изпълнение на чл. 21 от Наредбата на Министерския съвет от 
26.VІІІ.1942 година (Д.в. бр. 192, VІІІ.942 г.), Господин Комисарът на-
режда:

1. Да проучите колко хотели има в града Ви и в духа на наредбата 
изгответе заповед, с която на лица от еврейски произход носещи знака 
еврейска звезда, се забранява абсолютно да посещават някои от хотелите, 
като се вземат предвид полицейските забрани.

2. Да укажете в заповедта изрично, в кои от хотелите ще се позволява 
на лица от еврейски произход да отсядат и то само по веднаж и не повече 
от 10 дни в шест месеци и за кои лица от еврейски произход се отнася 
забраната. 
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3. В срок от 7 дни от днес, да изпратите проекто-заповедта си за одобре-
ние в комисарството, след което същата ще бъде приведена в изпълнение.

Подначалник: [подпис]
М. Павлова

[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси. Вх. № 77/ 
9.І.1943 г. Дело № еврейско.

[резолюция на ръка] [не се чете]

ЦДА, ф. 666К, оп. 1, а.е. 1, л. 76. Циклостил.

70.  нареждане от Комисарството за еврейските въпроси до делегата 
на Комисарството при еврейската община в Битоля за издаване 
на заповед, забраняваща на евреите да посещават обществените 
места и заведения в града

София, 4 януари 1943 г.

Мн. бързо!

Министерство на вътрешните работи 
и нар. здраве
Комисарство за еврейските въпроси
№ 00126 А-4605
4 Януар. 1943 г.
София

До Господина
Делегата при еврейската
община
гр. Битоля

В изпълнение на чл. 19 от наредбата на Министерския съвет от 
26.VІІІ.942 г. издайте в най-близко време заповед за забрана за лица от 
еврейски произход, носещи знака еврейска звезда, да посещават някои об-
ществени места и заведения в града Ви, като предварително я пратете в Ко-
мисарството за одобрение, след което незабавно я приведете в изпълнение.

Подначалник: [подпис]
М. Павлова
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[печат] Комисарство за еврейските въпроси.
[на ръка] Вх. № 7/9.І.943 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 6, л. 80. Копие. Машинопис.

71. Заповед от Комисарството за еврейските въпроси за ликвидира-
не имущество на Йонтов Соломон Маталон от дедеагач

София, 9 януари 1943 г. 

ЗАПОВЕД

№ 82

Въз основа на донесението № 8009 от 13 ноемврий 1942 г. на Българ-
ската народна банка, гр. София, и по силата на чл.чл. 3, 4, 36, 38, 42, 43, 45 
и 48 от наредбата, издадена въз основа на закона за възлагане на Минис-
терския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и 
свързаните с него въпроси (справка „Държавен вестник“, брой 192 от 29 
август 1942 год.).

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се конфискуват и продадат в полза на касата за обществено под-

помагане от лицето от еврейски произход Йонтов Соломон Маталон от 
гр. Дедеагач, ул. „85“ № 18 следните акции, дялове и ценни книжа, негова 
собственост, които не е декларирал и депозирал в законния срок, а именно:

къща в гр. Дедеагач, ул. „85“ № 18 на един етаж от четири стаи с изба, 
с малко дворче, лека постройка, при съседи: фабрика – Андрея Арабаджи 
и улица, която по време, когато е следвало да се декларира, е имала пазар-
на цена 50.000 лв.

Изпълнението на тази заповед възлагам на ликвидационната комисия 
по § 5 във връзка с § 52 от правилника за прилагане на закона за защита 
на нацията.

Преписи от заповедта да се връчат на касата за обществено подпома-
гане, на Българската народна банка, гр. София.



232  1. Живот преди депортацията: 

Гр. София, 9 януарий 1943 год.
Вярно, комисар: Ал. Белев

Подначалник: А. Икономов

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 349, л. 46. Печатно (ДВ, бр. 13, 1943 г.).

72.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси за конфискува-
не влога на Бенко Конфорти от Скопие

София, 9 януари 1943 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ И НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
КОМИСАРСТВО 
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

ЗАПОВЕД
№ 9

Въз основа на донесението № 6925 от 19 септемврий 1942 г. на Бъл-
гарската Народна Банка, гр. София, и по силата на чл.чл. 3, 4, 42 и 48 от 
Наредбата, издадена въз основа на Закона за възлагане на Министерския 
съвет, да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свърза-
ните с него въпроси, публикувана в Държавен вестник бр. 192 от 29 август 
1942 г.,

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се конфискуват, изземат и продадат в полза на Касата за общест-

вено подпомагане, собствените на лицето от еврейски произход Бенко 
(Боривой) Нафтали Конфорти от гр. Скопие недекларирани движими имо-
ти (ценни предмети, мебели, стоки и др.), а именно: влога в размер на 
шестотин четиридесет и девет (649) лева ведно с лихвите им от Скопската 
износна банка в гр. Скопие.

Изпълнението на тази заповед възлагам на ликвидационната комисия 
по § 5 във връзка с § 52 от правилника за прилагане на закона за защита 
на нацията.
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Преписи от заповедта да се връчат на Касата за обществено подпо-
магане, за да извърши потребното от своя страна и на лицата Бенко (Бо-
ривой) Нафтали Конфорти, бул. Линдеман № 29, гр. Скопие, и Скопска 
износна банка в гр. Скопие за сведение.

София, 9.І.1943 г.
Комисар: [подпис]

Ал. Белев
Вярно,

Подначалник: [подпис]

ЦДА, ф. 190К, оп.2, а.е. 4447, л. 4. Оригинал. Машинопис и ръкопис. На бланка 
на Комисарството за еврейските въпроси.

73.  нареждане от ив. Гьошев, началник отделение при Комисарство-
то за еврейските въпроси, до делегата на Комисарството при ев-
рейската община в Гюмюрджина да внесе всички постъпления в 
общината по сметка на фонд „еврейски общини“ 

София, 13 януари 1943 г.

До г. Делегата 
на еврейската община
гр. Гюмюрджина

Съгласно § 9 от наредба № 225 за приходите и разходите на еврей-
ските общини, обнародвана в Д.в. бр. 247/1942 г., всички постъпления на 
еврейските общини се внасят по чекова сметка на фонда „Еврейски общи-
ни“.

До този момент еврейската община в града Ви не е внесла нито сто-
тинка във фонда „Еврейски общини“ от постъпленията на общината за 
1942 година.

Наредете веднага всички постъпления за 1942 г. на общината да се 
внесат по пощенска чекова сметка № 544, за което да бъдем уведомени.

Началник отделение: Ив. Т. Гьошев
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[печат] Изх. № 760 от 13 Януар. 1943.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 366, л. 90. Копие. Машинопис.

 74.  Съпроводително писмо към изпратен от Битолската градска об-
щина до Комисарството за еврейските въпроси план на еврейско 
гето в града

Битоля, 13 януари 1943 г.

Община  До Почитаемото
№ 8  Комисарство за еврейските въпроси
13 януарий 1943 г. София 
БИТОЛЯ 

На № 04243-А-4420/1942 г.
По повод обявяване на еврейски квартал в гр. Битоля, тук приложен 

изпраща Ви се един план на града ни, в който с червени линии е определен 
квартала, в когото в бъдеще ще могат да живеят лица от еврейски произ-
ход.

Този квартал обхваща пространството на левия бряг на река Драгор 
и граничи се: от юг с река Драгор, от север с улица Патриарх Евтимий 
включително, от исток до Прилепското шосе и от запад до ул. Партений 
Зографов.

Моля за нужното разрешение и потвърждение.

ДЕЛЕГАТ: [подпис]
(Г. Джамбазов)

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 40, л. 5. Оригинал. Машинопис.
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75.  Проектозаповед от делегата на комисаря за еврейските въп роси 
при еврейската община в Кавала до комисаря относно ограниче-
нията на движението на евреите в града

Кавала, 15 януари 1943 г.

Делегат на Комисаря
за еврейските въпроси
№ 6
15 януарий 19421 г.
Кавала

До Господин
Комисаря за еврейските въпроси
София

Проекто ЗАПОВЕД

В изпълнение на чл. 21 от наредбата на Министерския съвет от 
26.VІІІ.1942 гд. Д.в. бр. 192.VІІІ.942 г. заповядвам:

На всички лица от еврейски произход носящи знака еврейска звезда, 
забранявам посещението на хотелите в гр. Кавала. Разрешавам посещени-
ето на хотелите „Хасково“ и „Астория“ и то само по веднаж и не повече 
от десет дни в шест месеца.

Настоящата ми заповед да бъде изпратена в Комисарството за ев-
рейските въпроси за удобрение, след което същата изпратена в препис на 
Полицейския Комендант за изпълнение.

Делегат: [подпис]
Д-р Йосиф Попов

[печат] 02053/21.І.43
Комисарство за еврейските въпроси. Дело № 136
[резолюция на ръка] Да/21.І.43.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 377, л. 15. Оригинал. Машинопис.

1 Да се чете: 1943 г.
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76.  Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при Скопската еврейска община за ограничаване движението на 
евреите в града

Скопие, 15 януари 1943 г.

ЗАПОВЕД № 1

На основание чл. 19 ал. 2 от Наредба издадена въз основа на Закона 
за възлагане на Министерския съвет да взима всички мерки за уреждане 
на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Забранявам на лица от еврейски произход, носещи знака еврейска 
звезда да посещават всички ресторанти, сладкарници, кафенета, млекар-
ници, бозаджийници, аперитиви и деликатесни магазини в които се про-
дават спиртни напитки находящи се по ул. „Цар Борис ІІІ“, централния 
площад „Цар Борис ІІІ“ и ул. „Цар Фердинанд“.

2. На същите лица забранявам да посещават в празднични и неделни 
дни, както и в дните четвъртък, петък и събота всички кина в Скопие.

3. На същите лица забранявам да посещават танцовите забави, които 
се устройват от организации и частни лица във военния клуб, в Метропол, 
в ресторант „Бристол“ и в танцовата школа находяща се на улиците „Бе-
нито Мусолини“ и „Генерал Гошев“.

4. На същите лица забранявам да посещават парка „Княз Симеон 
Търновски“ в празднични и неделни дни, както и след 16 часа в делнични 
дни през зимния сезон и 18 часа през летния.

5. На същите лица забранявам да посещават под какъвто и да е пред-
лог всички военни гробища в гр. Скопие и плажа на река Вардар в общин-
ския парк.

6. На същите лица забранявам безцелно да се разхождат по улиците 
Цар Борис, Цар Фердинанд, Царица Йоанна, площад „Цар Борис“ и ули-
ците около Гарата, както и по ул. Княз Кирил до пресечката ѝ с ул. № 74 
в източна посока.

7. На същите лица забранявам да посещават Народния театър през 
делнични дни.

8. На същите лица забранявам да посещават електрическата централа 
и улицата пред нея от Общинския пункт за събиране на извънредния на-
лог – октроа.
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Препис от настоящата ми заповед да се изпрати на Господина Ко-
мисаря за еврейските въпроси, за утвърждаване, след което преписа от 
същата да се изпрати на Областния полицейски началник, за сведение и 
изпълнение, на Скопската еврейска община за разгласяване между еврей-
ското население на Скопие, както и на вестник „Целокупна България“ за 
публикация.

гр. Скопие, 15.І.1943 год.

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРСТВОТО
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: [подпис]

Ив. Захариев 

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие. 

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 88, л. 13. Оригинал. Машинопис.

77.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в 
Скопие до комисарството за становище относно отчужден в пол-
за на държавата имот, собственост на фонд „еврейски общини“ 

Скопие, 18 януари 1943 г. 

Препис

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси
№ 21
18.І.1943 год.
гр. Скопие

До Министерството на
Вътрешните работи и Народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси
София

Съгласно V-то постановление на Министерския съвет, взето в засе-
данието му от 19.Х.1942 год. протокол № 136 на Скопската еврейска об-
щина са отнети в полза на Държавата, следните недвижими имоти:

1. Къща в гр. Скопие на ул. 82 № 28 състояща се от два етажа.
2. Къща в гр. Скопие на ул. 370 № 7, състояща се от сутерен и етаж.
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По повод на това отчуждение с изходящ № 5427 от 19.Х.1942 год., за 
Министерството на Финансиите, Скопската еврейска община е уведомена 
за поменатото отчуждение.

Намирам, че така извършеното отчуждение не отговаря на духът на 
Закона за спекулата с недвижими имоти и на категоричната разпоредба на 
чл. 6 от Наредба издадена въз основа на Закона за възлагане на Минис-
терския съвет да взима всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и 
свързаните с него въпроси.

По силата на цитирания от казаната Наредба член всички недвижими 
имущества собственост на еврейските общини и на сдруженията с идеал-
на цел преминават в собственост на фонда „Еврейски общини“. В нашия 
случай отнетите на Скопската еврейска община къщи в момента на отчуж-
даването им, са били вече преминали в собственост на фонда „Еврейски 
общини“, а такива имоти по силата на Закона против спекулата с недви-
жими имоти не могат да бъдат отчуждавани. Дължа да обърна вниманието 
Ви и върху обстоятелството, че отчуждението е извършено с Министер-
ско постановление от 19.Х.1942 год., а Наредбата издадена въз основа на 
Закона за възлагане на Министерския съвет и пр. е издадена въз основа 
Министерско постановление от 27.ІІІ.1942 год. обстоятелство, което ако е 
било известно на Почитаемия Министерски съвет, същия не би пристъпил 
към отчуждение на казаните по-горе къщи.

Като Ви излагам това, считам, че е потребно да се направят постъпки 
пред Министерския съвет за отменяване на постановлението му с което се 
извършва отчуждаването на поменатите по-горе къщи, които са собстве-
ност не на Скопската еврейска община, а на фонда „Еврейски общини“ 
при Комисарството за еврейските въпроси.

Уместно е да Ви уведомя, че от органи на данъчната власт при Скоп-
ското данъчно управление преди известно време бях поканен да подпиша 
съобщението за отчуждаването и на двата дюкяна, които както Ви е вече 
известно съм отдал под наем от името и за сметка на фонда „Еврейски 
общини“, с договор надлежно утвърден от Господина Комисаря за еврей-
ските въпроси и което съобщение отклоних да приема, като го препратих 
за получаване от самото Комисарство. Намирам, че и това отчуждение е в 
противоречие с действащите в страната ни Закони и Наредби и че вслед-
ствие на това е необходимо Комисарството да направи постъпки за отме-
няването на това постановление.

За становището, което ще възприеме Комисарството моля да бъда 
уведомен в най-непродължително време, за да мога съобразно това да дам 
нарежданията си до Скопската еврейска община относно навременното 
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представяне на необходимите документи пред Дирекцията на Държавни-
те дългове за да може срещу отчуждените имоти, Общината респективно 
фонда „Еврейски общини“, да получи платежна заповед за изплащане це-
ната на отчуждените имоти.

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРСТВОТО
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: 

Ив. Захариев

[печат] Вх. № 04673/11.ІІ.43. Комисарство за еврейските въпроси. 
Дело № 962.

[резолюция на ръка] Г. Гьошев, г. Калицин.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 242, л. 7r/v. Препис. Машинопис.

78.  Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при еврейската община в Битоля, ограничаваща свободното дви-
жение на евреите в града

Битоля, 18 януари 1943 г.

Препис
Комисарство по еврейските въпроси – Битоля

ЗАПОВЕД 
№ 3

В изпълнение на чл. 19 от Наредбата на Министерския съвет от 
26.VІІІ.1942 год. и по повод писмо под № 126 на Комисарството, 

ЗАПОВЯДВАМ:

Забранявам на всички лица от еврейски произход, носящи знака еврей-
ска звезда да посещават следните обществени места и заведения в града:

1) Движението по главната улица „Цар Борис ІІІ“.
2) Общинския парк – Градската градина.
3) Общинския парк „Симеоново бърдо“.
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4) Ресторантите „Велика България“, „България“ и Гражданския клуб.
5) Движението по бул. „Княз Симеон Търновски“ е позволено до 

„Черния мост“.
6) Движението по Прилепското шосе е позволено до „Ат пазар“.
7) Забранява се на евреите да пазаруват от магазините и пазарищата 

преди 10 часа сутринта, през всички дни на седмицата.
8) Забранява се посещението на всякакви забави и кинопредставле-

ния през всички дни.

гр. Битоля, 18.І.1943 год.
Делегат при еврейската община: 

Г. Джамбазов

[резолюция на ръка]: 1) Битолската община за разлепване и разглася-
ване; 2) Полицейския комендант за изпълнение; 3) Обл. пол. н-к за сведе-
ние; 3) На всички заведения; 4) Да се разлепи между евр. къщи.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 6, л. 75. Препис. Машинопис.

79.  Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при еврейската община в Битоля, ограничаваща свободата на 
движение на евреите в града

Битоля, 18 януари 1943 г.

Препис

Комисарство по еврейските въпроси – Битоля
ЗАПОВЕД 

№ 3

В изпълнение на чл. 19 от Наредбата на Министерския съвет от 
26.VІІІ.1942 год. и по повод писмо под № 126 на Комисарството, 

ЗАПОВЯДВАМ:
Забранявам на всички лица от еврейски произход, носящи знака еврей-

ска звезда да посещават следните обществени места и заведения в  града:
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1) Движението по главната улица „Цар Борис ІІІ“.
2) Общинския парк – Градската градина.
3) Общинския парк „Симеоново бърдо“.
4) Ресторантите „Велика България“, „България“ и Гражданския клуб.
5) Движението по бул „Княз Симеон Търновски“ е позволено до 

„Черния мост“.
Настоящата заповед да се изпрати до Комисарството за еврейските 

въпроси за одобрение.

Гр. Битоля, 18.І.1943 год.
Делегат при еврейската община: 

Г. Джамбазов

[печат] Битолска еврейска община. Синагогално настоятелство. 

До Комисарството 
по еврейските въпроси
София

На № 126
Приложен Ви се изпраща, Г-н Комисар, проекто-заповед за надлежно 

удобрение.

Делегат: Г. Джамбазов

[печат] Битолска еврейска община. Синагогално настоятелство. 

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 6, л. 79. Препис. Машинопис.
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80.  Заповед на делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при еврейската община в Битоля, ограничаваща свободата на 
движение на евреите в града

Битоля, 18 януари 1943 г.

Комисарство за еврейските въпроси – гр. Битоля
ЗАПОВЕД № 4

В изпълнение на чл. 21 от Наредбата на Министерския съвет от 
26.VІІІ.1942 год. и по повод писмо под № 258 на Комисаря по еврейските 
въпроси,

ЗАПОВЯДВАМ:
Забранявам на лица от еврейски произход носящи знака „Еврейска 

звезда“ да посещават следните хотели в града: „България“ и „Турист“.
Лица от еврейски произход може да отсядат в следните хотели: „Со-

лун“ и „Кичево“ и то по веднаж и не повече от 10 дни в шест месеца.
Настоящата заповед се отнася за лица от еврейски произход, които 

идват в Битоля, за местните лица от еврейски произход забранява се да 
отсядат във всички хотели в града.

Настоящата заповед да се изпрати в Комисарство за еврейските въ-
проси за одобрение.

гр. Битоля, 18.І.1943 год.
Делегат: [подпис]

Г. Джамбазов

[печат] Битолската еврейска община. Синагогално настоятелство. 
Надпис на иврит.

До Комисарството
по еврейските въпроси
София
На № 258

Приложена Ви се изпраща Г-н Комисар проекто-заповед за надлежно 
удобрение.

Делегат: [подпис]
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[печат] Битолска еврейска община. Синагогално настоятелство. 
Под пис на иврит. 

[на ръка] Изх. № 11/18.І.943 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 6, л. 77. Оригинал. Машинопис.

81.  Удостоверение от делегата на Комисарството за еврейските въ-
проси в Битоля Георги джамбазов за заслугите на Ментеш Кам-
хи към България 

Битоля, 25 януари 1943 г.

ДЕЛЕГАТ Препис
на Комисарството за еврейските въпроси
Н-р 17
25 януарий 1943 г.
Битоля

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Въз основа молбата на Ментеш Моше Камхи от град Битоля, сведени-
ята на Битолския Областен Полицейски началник под Н-р 75 от 13.І.1943 
год. подписаният делегат на Комисарството за еврейските въпроси удос-
товерява, че същия е роден на 1.V.1870 год. в гр. Битоля, че в миналото 
през Турския режим е бил български четник от 1892 год. до разгрома на 
Турската империя, че в къщата на същия Ментеш по това време са се ук-
ривали най-видните български патриоти Даме Груев, Гоце Делчев и др. 
войводи. В комитета той е служил като куриер на четниците и за проявена-
та му дейност същия е бил залавян от Турската власт и осъждан на тъмни-
чен затвор. През Сръбския режим Ментеш Камхи е поддържал връзки със 
старите Българи с които на времето е бил четник, че той се чувства като 
голям Българин и с радост е посрещнал влизането на българските войски 
в Македония. Между евреите той минава като най-благонадежден и е на-
граден с Илинденски знак когото носи с удоволствие и гордост.

Настоящето му се издава за да му послужи при уреждането на въпро-
са за признаването му права по чл. 33 от Зак. за защитата на нацията.
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Делегат: (п) Г. Джамбазов
---

[Печатна форма с ръкописно попълнени данни] Подписаният Хр. 
[фамилията не се чете] – нотариус при Битол. област. съд засвидетел-
ствам верността на настоящия препис с оригинала му представен ми в но-
тариата от Ментеш Моше Камхи ж. от гр. Битоля. При проверяването на 
този препис с оригинала или преписа му, в последния нямаше никакви 
зачерквания, преписвания или други някои особености.

Взето такса съд. марки: 20 лв. и ф. съд.сгр.1 5 лв.
гр. Битоля, 11 февруарий 1943 г.

Нотариус: [подпис]
№ 265 на регистра

[на ръка] Оригинала обгербен с 10 лв.
[на ръка] Сверил : Атанасов – чиновн. нотариат.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 355, л. 2. Препис. Машинопис.

1 Фонд съдебни сгради.

82.  Приходи и разходи на драмската еврейска община за пе риода 
17 януари 1942 – 1 ноември 1942 г.

драма, след 25 януари 1943 г.

ПРИХОД

№ по 
ред

Наименование на приходите Лева

1 От араха 57990
2 От волни помощи за бедните 5975
3 От синагогата 10667
4 От централната консистория на евреите в България 10000

84632
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РАЗХОД

№ по 
ред

Наименование на разходите Лева

1 За заплати на свещеника 33550
2 За заплати на прислужника 4300
3 За лекарска помощ на бедните  1965
4 За хляб на бедните еврей 31906
5 За канцеларски разноски  1139
6 За пощенски разноски  94
7 За дърва и въглища 11216

 Всичко 84170

Разликата от (462) четиристотин шестдесет и два лева се внесе по 
чекова сметка № 544 във фонда „Еврейски общини“, с разписка № 269 от 
25.І.1943 г.

Председател: [подпис]
Членове: [подпис]

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 374, л. 50v-51. Оригинал. Ръкопис.

83.  Забрана, издадена от делегата при Консисторията на еврейската 
община в драма, за посещаване от евреи на обществени места в 
града

драма, 25 януари 1943 г.

Делегат при Консисторията на Драмската еврейска община

ЗАПОВЕД
№ 1

Гр. Драма, 25.І.1943 година

В изпълнение на чл. 19 от наредбата, издадена въз основа на закона 
за възлагане на Министерския Съвет да взема всички мерки за урежда-
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не на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси (Д.в. брой 192 от 
29.VІІІ.1942 г.) и съгласно предписанието на Комисарството по еврей-
ските въпроси при Министерството на Вътрешните работи и Народното 
здраве № 00126 – А 4605 от 4.І.1943 година.

ЗАПОВЯДВАМ1 :
На всички лица от еврейски произход, носящи знака еврейска звезда, 

да посещават каквито и да било обществени места и заведения в града, с из-
ключение на ресторант „Симеонова България“, находящ се на ул. 169 № 12. 

Несаобразилите се с настоящата ми заповед ще бъдат наказвани с 
глоба.

На настоящата ми заповед да се даде най-широка гластност, а на По-
лицейския Комендант в гр. Драма препис за сведение и изпълнение.

ДЕЛЕГАТ: [подпис]
Гълъб Димитров 

[печат] Еврейска община гр. Драма

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 369, л. 10. Оригинал. Машинопис.

1 Да се чете: Забранявам.

84.  Забрана, издадена от делегата на Комисарството за еврейските 
въпроси при Консисторията на еврейската община в драма, за 
нощуване на евреи в хотели в града

драма, 25 януари 1943 г.

Делегат при Консисторията на Драмската еврейска община

ЗАПОВЕД
№ 2

Гр. Драма, 25.І.1943 година

В изпълнение на чл. 21 от наредбата, издадена въз основа на закона 
за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за урежда-
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не на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси (Д.в. брой 192 от 
29.VІІІ.1942 г.) и съгласно предписанието на Комисарството по еврей-
ските въпроси при Министерството на Вътрешните работи и Народното 
здраве № 258 от 4.І. н.г.,

ЗАБРАНЯВАМ:
На всички лица от еврейски произход, носящи знака еврейска звезда, 

от гр. Драма, да посещават и нощуват в намиращите се в града хотели.
Несъобразилите се с настоящата ми заповед ще бъдат наказвани с 

глоба.
На тази заповед да се даде най-широка гластност, а на Полицейския 

Комендант и съдържателите на хотелите в града, да се изпрати по един 
препис, за сведение и изпълнение.

Делегат: [подпис]
Гълъб Димитров

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 369, л. 13. Оригинал. Машинопис.

 85.  нареждане на Комисарството за еврейските въпроси до делегата 
в Битоля да изготви информация с оглед създаването на еврейско 
гето в града

София, 27 януари 1943 г.

Министерство на вътрешните работи  До г. Делегата при
и нар. здраве  еврейската община
КОМИСАРСТВО ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ  гр. БИТОЛЯ
№ 2642 
27 януари 1943 г. 
СОФИЯ 

На № 8 от 13.І.1943 год.
За да се обяви в гр. Битоля квартал за живеене на лица от еврейски 

произход, като останалите части на града се забранят, необходимо е, ос-
вен изпратения план, да представите още и сведения за:
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1. Общия брой на същите в града;
2. брой на къщите в предлагания квартал;
3. общия брой на жителите на града;
4. броя на евреите в града;
5. броя на населението на предлагания квартал;
6. броя на евреите в последния.

НАЧАЛНИК АДМ. ОТДЕЛЕНИЕ: [подпис]
Я. Калицин

[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси.
[на ръка] Вх. № 21 1.ІІ. 943 г.

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а. е. 40, л. 3. Оригинал. Машинопис.

86.  Заповед на Комисарството за еврейските въпроси до делегата на 
комисарството при еврейската община в Битоля за допълнител-
ни ограничения спрямо евреите в града

София, 27 януари 1943 г.

Министерство на вътрешните работи и 
народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси
№ 2634
27 Януар. 1943 г.
София

До Господина
Делегата при еврейската
община
гр. Битоля

На № 10 и № 11 от 18.І.1943 година

Съобщава Ви се, че заповедта Ви издадена на основание чл. 19 от 
Наредбата на Министерския съвет от 26 август е одобрена от г. Комисаря 
със забележка за да се допълни, като се прибавят нови две точки, а именно: 
точка 6: забранява се на евреите да пазаруват от магазините и пазарищата 
преди 10 часа сутринта, през всички дни на седмицата и точка 7: забранява 
се посещението на всякакви забави и кинопредставления през всички дни.
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Заповедта Ви, издадена на основание чл. 21 от същата наредба е изця-
ло одобрена и двете могат да бъдат приведени в изпълнение.

На вратите на хотелите и заведенията, забранени за посещения от 
евреи, наредете да се поставят означения, по приложен към настоящето 
образец, даден от Комисарството и следете най-внимателно за изпълнени-
ето на това нареждане.

Приложение: 1 образец.

Подначалник: [подпис]
М. Павлова

[печат] Печат на Комисарството.
[на ръка] Вх. № 22/3.ІІ.943 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 6, л. 74. Оригинал. Машинопис.

87.  разпореждане на Комисарството за еврейските въпроси до деле-
гата на комисарството при еврейската община в Кавала относно 
забрана за посещение на обществени места от евреи 

София, 27 януари 1943 г.

До Господина
Делегата при еврейската община
гр. КАВАЛА

На № 6 от 15.І.1943 година.
Съобщава Ви се, че заповедта Ви издадена въз основа на чл. 21 от 

Наредбата на Министерския съвет от 26 август 1942 година, е одобрена от 
Господин Комисаря и може да бъде приведена в изпълнение.

На вратите на хотелите, както и на заведенията забранени за посеще-
ния от евреи, наредете да се поставят означения по образец към настояще-
то, даден от Комисарството.

Следете най-внимателно за изпълнението на тази наредба.
Приложение: 1 образец.

ПОДНАЧАЛНИК: 
М. Павлова
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[печат] 2639/27 Януар. 1943.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 377, л. 14. Оригинал. Машинопис.

88.  Заявка от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при 
еврейската консистория в Битоля за изпращане на звездообраз-
ни значки за местните евреи

Битоля, 28 януари 1943 г.

Делегат
при Еврейската Консистория
№ 21
28 януарий 1943 год.
Б И Т О Л Я

До Почитаемото
Комисарство за еврейските въпроси
С о ф и я

Към № 10379 от 30.ХІ.942 год.
С вносна бележка № 818 днес внесохме сумата от 620 лева срещу 62 

звездообразни значки останали от 156 такива задържани от изпратените 
ни с писмо № 03730/42 г. 1.000 значки.

По този начин с днес изпратените 620 лева, както и с изпратените на 
30.ХІІ.942 год. с вносна бележка № 126 лева 940. – се ликвидира напълно 
сметката от задържаните 156 значки.

Понеже по настоящем не разполагаме със звездообразни значки, то Ви 
молим веднага да ни бъдат изпратени 200 парчета, тъй като често се случва 
лицата от еврейски произход да търсят за да си купят [подчертано на ръка].

ДЕЛЕГАТ: [подпис] 
Г. Джамбазов

[печат] Вх. №  03421/2.ІІ.43. Комисарство за еврейските въпроси. 
Дело 915.

[печат] Битолска Еврейска община. Синагогално настоятелство. 
Над пис на иврит.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8554, л. 71. Оригинал. Машинопис.
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 89.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при 
Битолската еврейска община до кмета на Битолската градска 
община за изготвяне на информация за сградния фонд в града с 
оглед създаване на еврейско гето

Битоля, 1 февруари 1943 г.

ДЕЛЕГАТ  До Господина Кмета
при еврейската община  На Битолската градска община
№ 24  ТУК
1 февруари 1943 год.
БИТОЛЯ 

За да се обяви в града ни квартал за живеене на лицата от еврейски 
произход, според нарежданията на Комисарството за еврейските въпроси, 
моля за нареждането Ви, да се изпратят сведения за следното:

1. Общия брой на жителите на града ни.
2. Общия брой на къщите в града ни.
3. Брой на жителите евреи в града ни.
4. Брой на жителите в предложения еврейски квартал, който обхва-

ща пространството на левия бряг на река Драгор и граничи се: от юг с 
реката Драгор, от север с улицата Патриарх Евтимий включително, т.е. 
двете страни, от исток до Прилепското шосе и от запад до улица Парте-
ний Зографов, както и броя на жителите в тоя квартал.

ДЕЛЕГАТ: [подпис]
Г. Джамбазов

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а. е. 40, л. 2. Оригинал. Машинопис.
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90.  Писмо от Щипската еврейска община до еврейската община в 
Скопие относно поемане грижите за дъщерята на починалата ре-
кула Коен

Щип, 1 февруари 1943 г. 

Щипска еврейска община
Синагогално настоятелство
№ 35
1.ІІ.1943 г.
Щип

До Почитаемата
Еврейска община
Скопие

Имаме честта да Ви съобщаваме Ви следното:
Преди два дена жителка на Вашата община г-жа Рекула Моис Коен е 

починала и тя е оставила една малка дъщеря. В града ни няма никого който 
да се грижи за нея и затова Ви молим да повикате веднага при Вас брата 
на починалия Моис Коен и да им казвате, че в близки дни нашата община 
ще изпрати малката в Скопие.

Подчертаваме Ви, че до сега малката се намираше при бабата ѝ, обаче 
тя е болна и твърде стара и бедна и не е във възможността да се грижи за 
нея.

Чакваме веднага съгласността на брата на поч.[иналия] Моис Коен 
по този въпрос и вярваме, че Вие от Вашата страна ще направите всичко 
необходимо да облекчиме положение на тази малка сирачица.

Шалом.

Председател: Менахем Е. Леви
Секретар: Бесале С. Асаел

[печат] Щипска еврейска община. Синагог. настоятелство. 

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 9, л. 28. Оригинал. Машинопис.
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91.  Телеграма от димитър Шишманов, главен секретар на Минис-
терството на външните работи и на изповеданията, до българ-
ския пълномощен министър в Берлин относно изпращането на 
български работници в Германия

София, 3 февруари 1943 г.

№ 102/3.ІІ.43

Телеграма за Царския пълномощен министър в Берлин

На № 7 Главната дирекция на труда моли да се има предвид следното:
1. Сегашният контингент на български работници за Германия може 

да бъде увеличен само с работници от Беломорието, тъй като в останалата 
част на страната се чувства липса на работници и то главно на квалифи-
цирани.

2. При вербуване на работници от Беломорието, могат да бъдат вер-
бувани и жени заедно с мъжете си.

3. В кръга на възможното ще се допуща заместването на окончателно 
завръщащите се работници от Германия с други работници, но в рамките 
на сегашния контингент.

Шишманов

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 472, л. 2. Оригинал. Машинопис.
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92.  Писмо от еврейската община в Скопие до еврейската община в 
Щип относно невъзможността да се поемат грижите за дъщерята 
на починалата рикула Коен

Скопие, 5 февруари 1943 г.

Скопие, 5.ІІ.1943

До Еврейската община
Гр. Щип

Във връзка с писмото Ви № 35 от 1.ІІ.43 година, съобщавам Ви на-
шето ходатайство при близките на поч.[иналата] Рикула М. Коен не даде 
никакъв позитивен резултат. Следователно те не са приправни да приемат 
дъщеря им.

Шалом.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: [подпис]

Секретар: [подпис]

[резолюция на ръка] г. Секретаря. Съобщете това на интересованите. 
7/II-43 [подпис]

[печат] Еврейска община. Скопие. Давидова звезда
Изх. № 106
[печат] Щипско изр. синагогално настоятелство, вх. № 20/7.ІІ.1943.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 9, л. 27. Оригинал. Машинопис.
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93.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при Скопската еврейска община относно организирането на кур-
сове за професионална подготовка

Скопие, 6 февруари 1943 г.

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси
№ 60
6.ІІ.1943 год.
гр. Скопие

До Министерството на
Вътрешните работи и Народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси
София

По повод на окръжно № 102 от 14.ХІІ.1942 година на Централната 
Консистория на еврейте в България, Скопската еврейска община пристъ-
пи към организирането на курсове по еврейски език и еврейска култура, за 
която цел същата предварително ми поиска разрешение.

Сега все по повод на горепосоченото окръжно, Консисторията на 
Скопската еврейска община ме сондира с въпроса, може ли да се открият 
курсове в които младите евреи ще бъдат обучавани на разни технически 
занаяти, като например зъботехника, шлосерство, електротехника и пр.

Понеже по този въпрос не съм получил никакво указание, то моля 
Комисарството да ме уведоми, следва ли да се позволи откриването на 
тези курсове, като се знае, че по издържането и организирането им Скоп-
ската еврейска община не ще […]вява никакви общински средства.

Между другото, основание за откриването на такива курсове Скоп-
ската еврейска община намира и в писмо № ІІ-422-К от 2.ІІ.1942 год. на 
Министерството на вътрешните работи и народното здраве, по повод на 
което писмо, Централната консистория своевременно е отправила нареж-
дане до всичките еврейски общини в Царството да пристъпят към органи-
зиране на препоръчваните им с горното окръжие курсове, в които по край 
чисто просветната и културна работа да се застъпва и професионалната 
подготовка на младежта.

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси: [подпис]

Ив. Захариев

[резолюция на ръка] Да се изготви отговор. 11.II.43 г. [подпис] Я. Ка-
лицин.
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[печат] Вх. № 04548/10.ІІ.43. Комисарство за еврейските въпроси. 
Дело № 124.

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие. 

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 88, л. 11. Оригинал. Машинопис.

94.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегата при 
еврейската община в Пирот за прекратяване на полузанаятчий-
ската дейност и амбулантната търговия от евреите в града

София, 6 февруари 1943 г.

Министерство на Вътрешните работи 
и Народното здраве
КОМИСАРСТВО ЗА 
ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

До Господина ДЕЛЕГАТА
при Еврейската община
гр. Пирот

Лицата от еврейски произход в новоосвободените земи (Тракия, Ма-
кедония, Пирот) не се считат за български поданици, съгласно чл. 4 ал. 2 
от Наредбата за поданството в освободените земи през 1941 г. – Д.В. бр. 
124 от 10.VІ. с.г. А като такива не могат да упражняват, съгласно Закона 
за уреждане вътрешната търговия и Закона за занаятите, полузанаятчий-
ска дейност и амбулантна търговия.

Тия категории лица, оставени до сега временно да упражняват зана-
ятите си, следва да прекратят своята дейност до 25 февруарий 1943 годи-
на, като в същия срок представят чрез Делегата до Комисарството писмен 
отчет за начина, по който са ги ликвидирали.

Разгласете между заинтересованите лица настоящето нареждане, 
като следите за точното изпълнение.

Комисар: [подпис]
Ал. Белев
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[резолюция на ръка] Секретаря. За изп[ълнение]. 9/2. 9/2 [подпис]
[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси. 
[печат] Изх. № 3953/6 Февр. 1943.
[печат] Вх. № 567/9.ІІ.1943 г., дело № еврейско.

Настоящето в препис изпращам на еврейската община тук за изпъл-
нение. № 405, гр. Пирот. 11.II.1943 година.

Околийски управител,
Делегат: [подпис]

ЦДА, ф. 666К, оп. 1, а.е. 1, л. 107. Оригинал. На бланка на Комисарството за 
еврейските въпроси. Машинопис. 

95.  Заповед от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при Консисторията на еврейската община в драма за декларира-
не от евреите на техния личен доход и притежавано движимо или 
недвижимо имущество

драма, 8 февруари 1943 г.

ДЕЛЕГАТ ПРИ КОНСИСТОРИЯТА  
НА ДРАМСКАТА ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № 7
Гр. Драма, 8 февруарий 1943 година

В изпълнение на разпоредбите на забелешката към т. 5 на ал. 1 от за-
повед № 499 от 27.І. н.г., обнародвана в държавен вестник брой 22 от 1.ІІ. 
н.г. и окръжното предписание на Комисарството за еврейските въпроси 
при Министерството на Вътрешните работи и Народното здраве от 5.ІІ. 
н.г.,

ЗАПОВЯДВАМ:
Всеки член на Драмската еврейска община, който упражнява каквото 

и да е занаятие (търговия, занаят, свободна професия, рента, служба и 
пр.), от което получава приходи и има някакво движимо или недвижимо 
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имущество е длъжен да подаде пред общината най-късно до 20.ІІ. н.г., де-
кларация образец № 6 за техния личен доход или притежавано движимо 
или недвижимо имущество, попълнена вярно и точно.

За лицата, които отсъстват от града по причини зависещи или не от 
тях (временно отсъстващи с разрешение от надлежната власт, граждански 
или военно мобилизирани и пр.), декларациите ще се попълват или пода-
ват от техните съпруги, съпрузи или най-близките от семействата им.

Неизпълнилите настоящата ми заповед или дали неверни сведения 
лица ще се наказват съгласно чл. 57 от наредбата на Министерския съвет 
от 26.VІІІ.1942 г. (д.в. брой 192 от 29.VІІІ. с.г.).

На тази заповед да се даде най-широка гласност между еврейското 
население на града.

Делегат: [подпис] 
Гълъб Димитров

ЦДА, ф. 668К, оп. 1, а.е. 2, л. 15. Оригинал. Машинопис.

96.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при 
еврейската община в Гюмюрджина Юрдан райнов до комисаря 
относно превеждане на средства за изплащане на заплати

Гюмюрджина, 10 февруари 1943 г.

Делегат 
на 
Комисаря по еврейските въпроси
при еврейската община
№ 27
10.ІІ.1943 год.
гр. Гюмюрджина

До Господина
Комисаря за еврейските въпроси
ст. СОФИЯ

Моля наредете, господин комисар, да се преведат на еврейската об-
щина в града ни 100.000 лева – помощ по § 10 на бюджета за 1943 годи-
на, за посрещане на следните належащи разходи: изплащане заплати и др. 
на служителите за месеците януарий и февруарий т. година, помощи за 
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подпомагане на бедни, дългове от минали години и разни вещественни 
разходи.

Делегат: [подпис]
Юрдан Райнов

[печат] Вх. № 05898 от 20.ІІ.1943.
Комисарство за еврейските въпроси
Дело № 953.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 366, л. 82. Оригинал. Машинопис.

97.  Заповеди на делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при Консисторията на еврейската община в драма за прекратя-
ване стопанската дейност на евреите и за уволнението им като 
чиновници в предприятия

драма, 12 февруари 1943 г.

ДЕЛЕГАТ ПРИ КОНСИСТОРИЯТА  
НА ДРАМСКАТА ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № 6
Гр. Драма, 12 февруарий 1943 година

Предвид на това, че лицата от еврейски произход в новоосвободените 
земи през 1941 година не се считат за Български поданници, съгласно чл. 
4, ал. 2 от наредбата за поданството в освободените земи през 1941 г., Д.в. 
брой 124 от 10.VІ.1942 г., вследствие на което тия лица не могат да упраж-
няват, съгласно закона за уреждане вътрешната търговия и закона за зана-
ятите, амбулантна търговия и занаятчийска или полу-занаятчийска дейност.

ЗАПОВЯДВАМ:
Всички лица от еврейски произход, оставени до сега да упражняват 

занаятите си, да прекратят своята дейност до 25 февруарий н.г. до която 
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дата задължавам същите да представят чрез мен до Комисарството за ев-
рейските въпроси писмен отчет за начина, по който са ги ликвидирали.

Несъобразилите се лица с тая ми заповед ще бъдат наказани съгласно 
чл. 57 от наредбата на Министерския съвет от 26.VІІІ.1942 година.

На настоящата ми заповед да се даде най-широка гласност.
Препис от същата да се изпрати на местните търговски и занаятчий-

ски сдружения и на Драмската градска община, за сведение, а на Полицей-
ския Комендант за сведение и изпълнение.

ДЕЛЕГАТ: Гълъб Димитров

[печат] Еврейска община гр. Драма.

ДЕЛЕГАТ ПРИ КОНСИСТОРИЯТА  
НА ДРАМСКАТА ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № 7
Гр. Драма, 12 февруарий 1943 година

Предвид на това, че съгласно чл. 27 от закона за защита на нацията във 
връзка с чл. 34 и 40 от наредбата на Министерския съвет от 26.VІІІ.1942 г., 
в предприятията, изброени в поменатия чл. 27 от закона за защита на на-
цията, не може да има чиновници – лица от еврейски произход,

ЗАПОВЯДВАМ:
Всички лица от еврейски произход, установили се на служба като чи-

новници в предприятията изброени в чл. 27 от закона за защита на нация-
та, веднага да бъдат уволнени от служба.

Предприятията от категорията на поменатите по-горе, в срок от 5 дена 
да декларират какви чиновници – лица от еврейски произход са имали на 
служба с означение броя, името, презимето и прекора им.

На несъобразилите се с настоящата ми заповед ще се съставят актове 
за подвеждане под отговорност съгласно чл. 57 от наредбата на Минис-
терския съвет от 26.VІІІ.1942 година.

На настоящата ми заповед да се даде най-широка гласност.
Препис от същата да се изпрати на Полицейския Комендант за сведе-

ние и изпълнение.

ДЕЛЕГАТ: Гълъб Димитров
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[печат] Еврейска община гр. Драма.

ЦДА, ф. 668К, оп. 1, а.е. 2, л. 5. Циклостил.

98.  Молба от Щипската еврейска община до комисаря за еврейските 
въпроси за продължаване на срока за пълно ликвидиране и пре-
кратяване на стопанската дейност на евреите в града

Щип, 17 февруари 1943 г.

Щипска Еврейска Община
Синагогално настоятелство
№ 40
17.ІІ.1943 год.
Щип

Чрез Господина Делегата на
Еврейската община
гр. Щип
До Господина Комисаря на  
еврейските въпроси
ст. София

ИЗЛОЖЕНИЕ
от ЕВРЕЙСКАТА ОБЩИНА в гр. ЩИП

Еврейската община в гр. Щип получи от Делегата на Еврейската об-
щина в гр. Щип препис от писмото Ви №  3953 Б. 449 от 6 февруарий 
1943 год., с което се нарежда до всички Евреи в гр. Щип, които упраж-
няват съгласно Закона за уреждане на вътрешната търговия и Закона за 
занаятите било каква занаятчийска, полузанаятчийска дейност и търговия, 
прекратят своята дейност най-късно до 25 февруарий 1943 год., като и в 
същият срок представят чрез делегата до Вас писмен отчет за начина по 
който са ги ликвидирали.

Еврейската община в гр. Щип, полагайки грижата за свойте членове, 
както и застъпвайки навсякъде където е нуждно интересите ѝ, и имайки 
предвид тяхното бедно материялно състояние, а особено на лицата които 
се засягат с горното нареждане, излага Ви, Господин комисар, следното:

1) Всички лица от еврейски произход, които в гр. Щип упражняват 
своята занаятчийска, полузанаятчийска дейност или амбулантна търговия 
(кинкалерия), в своите малки, едвам ли за какво подходящи помещения, в 
тях освен най-необходимият се най-простият алат1 за съответният занаят, 
нищо друго не притежават както и нямат никакъв капитал. Те са прину-
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дени да себе си и многочленното си семейство, което те имат, издържват 
единствено от ръчната ѝ работа, а не от продажбата на някакви стоки и 
материяли, които те и нямат.

2) Лицата пък, които се занимават с амбулантна търговия, също така 
както и занаятчиите и полузанаятчиите, в своята търговия – продажба на 
разни кинкалерийски и др. такива дребни работи – а които упражняват с 
малки таблички, не са вложили, а и не могат да вложат собствен капитал 
най-повече до 1.000 лв., тъй като са и те многодетни, много бедни, а и най-
многобройни еврейски семейства в гр. Щип. Даже, тези лица, капитала, с 
който разполагат в своята си амбулантна търговия, получиха единствено 
за тая цел от Еврейската община, за да не би един ден останали на тяжест 
на някого и без никаква издръжка на улицата.

От всичко това е видно, Господин Комисар, че лицата от еврейски 
произход, които в гр. Щип упражняват своята занаятчийска или полузана-
ятчийска дейност както и амбулантна търговия, не представляват никаква 
опасност на лицата от български произход, които се занимават с такъва 
дейност, в намаляване на приходите им.

Излагайки Ви горното, Господин Комисар, моля нареждането Ви да 
се срока за ликвидиране и прекратяване на занаятчийската или полузана-
ятчийската дейност както и амбулантната търговия (кинкалерия) на ли-
цата от еврейски произход в гр. Щип продължи, тъй като тези занаяти се 
упражняват единствено от най-бедните членове на еврейската община в 
гр. Щип, които са в семейството си с повече 5–6 деца. В случай, че не им 
се продължи срока, всички тези лица ведно със семействата си ще бъдат 
оставени без никакви средства за живот, а пък от своя страна еврейската 
община в гр. Щип, въпреки своето добро желание да им помогне, не е в 
състояние това да учини.

Уверени, че молбата ни ще бъде удовлетворена, оставаме с почит:

 Председател: [подпис]
 Менахем Яко Леви

Секретар: [подпис]

[печат] Щипска еврейска община. Синагог. настоятелство.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 179r/v. Оригинал. Машинопис.
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99.  акт от полицейския стражар асен Матев, съставен на Яко аврам 
Карамфил за неспазване ограниченията, наложени на  евреите

Кавала, 18 февруари 1943 г.

АКТ

Днес 18.ІІ.1943 год. гр. Кавала, подписаният Асен Ненчев Матев мл. 
полиц. стражар при ІV полиц. участък при Кавалското полицейско комен-
дантство в присъствието на свидетелите: Петко Петков Триков и Димитър 
Александров Димитров и двамата от ІV полиц. участък съставих насто-
ящия акт против лицето Яко Яко Аврам от гр. Кавала ул. 43 №  77, за 
следното:

На горната дата и в присъствието на горепосочените свидетели зало-
вих лицето Яко Яко Аврам Карамфил от гр. Кавала ул. 43 № 77 да влиза в 
града, без да има разрешение да напусне града и да ходи по селата. Същия 
беше си поставил значката в джеба на палтото за да не се вижда. На въ-
проса защо не си носи отгоре и забодена еврейската значка отговори: че 
нямал карфица да я забоде и затова я поставил в джеба си.

За всичко горе изложено съставих настоящия акт, който представям 
на господина Началника на ІV. полиц. участък, на разпореждане.

Съставител на акта: [подпис]
А. Н. Матев 

Нарушител: неграмотен
Вярно, Свидетели: 1. [подпис]

П. Триков
2. [подпис]

Д. А. Димитров

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 377, л. 37. Оригинал. Ръкопис.
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100.  дознание относно Яко аврам Карамфил, жител на Кавала, за 
нарушение на задължението да носи жълта звезда 

Кавала, 18 февруари 1943 г.

ДОЗНАНИЕ
По преписка Вх. № 108 от 18.ІІ.1943 год.

Протокол за разпит

Днес 18 февруарий 1943 год. гр. Кавала Подписания Лазар Костади-
нов Лютеков, старши полиц. стражар от ІV полиц. участък при Кавалско-
то Полиц. Комендантство, съставих настоящия протокол за разпит и от 
показанията на всички разпитани се установи следното:

Именувам се Асен Ненчев Матев 42 год. българин, ист. православен, 
грамотен, женен не осъждан, роден от гр. Шумен, понастоящем мл. пол. 
стражар при ІV полиц. участък гр. Кавала казвам:

Днес 18.ІІ. т.г. към 16 часа като постови стражар из района на учас-
тъка срещнах лицето Яко Яко Аврам Карамфил да влиза в града без да 
има разрешение (открит лист) залових го и го докарах в участъка. Там 
при разпита се указа че е еврейн и е от гр. Кавала. Запитах същия къде му 
е значката като е еврейн заяви че я сложил в джоба на палтото си. Аз го 
запитах защо не я сложи каза, че нямал карфица за да я забоде. За тази му 
негова постъпка аз му съставих акт.

Друго няма какво да кажа. Горното е вярно и за верността се подпис-
вам: (под) А. Н. Матев

Именувам се Петко Петков Триков мл. пол. стражар от ІV пол. учас-
тък при Кавалското Полицейско Коменданство, на 25 год. българин ист. 
правосл. грамотен женен не осъждан казвам следното

Днес 18.ІІ. т.м. към 16 часа Асен Ненчев Матев докара в участъка 
лицето Яко Яко Аврам Карамфил живущ на ул. 43 № 77 от гр. Кавала по 
народност еврейн. При запитването му защо не си е сложил значката той 
каза че нямал карфица и затова я носел в джоба на дрехата си. Друго няма 
какво да кажа горното написах саморъчно за което се подписвам.

(под) [подпис] П. Триков

Именувам се Димитър Александров Димитров, мл. полиц. стр. при 
ІV. полиц. участък гр. Кавала, роден от с. Златарица Еленско, на 28 год. 
българин ист. православен, не осъждан, грамотен, неженен, казвам:
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Днес към 16.30 часа колегата ви Асен Ненчев докара в участъка едно 
лице. Запитано лицето как се казва заяви че се казва Яко Яко Аврам Ка-
рамфил и бил от гр. Кавала идвал от селата и колегата го заловил и докара 
в участъка. Същия се оказа че е еврейн запитан също защо няма значка 
каза че имал такава обаче я носел в джоба си. При зададените му въпроси 
защо не я носи където трябва за да се вижда а я носи в джеба си каза че 
нямал кърфица за да я закачи за да се вижда. Друго няма какво да кажа. 
Горното написах саморъчно за което се подписвам.

(под) [подпис]
Д. А. Димитров

Именувам се Яко Яко Аврам Карамфил от гр. Кавала, ул. № 43 № 77, 
46 год. еврейн не грамотен женен, не осъждан казвам.

Днес 18.ІІ. т.г. идвах от селата за града. При влизането ми в града ме 
залови един полицай и ме откара в ІV полиц. участък. Там като разбраха 
че съм еврейн ме запитаха къде ми е значката, понеже аз не я бях сложил 
на яката на палтото за да се вижда, аз заявих че същата е в джоба и не съм 
я поставил за да се вижда понеже няма карфица за закачване. Друго няма 
какво да кажа. Горното е вярно, чете ми се и за верността се подписвам 
като слагам отпечатъка от десния палец.

неграмотен

18.ІІ.1943 год.
гр. Кавала

Произвел дознанието старши
полиц. стражар (п) Лазар Лютеков

Вярно, Началник на административната служба: [подпис]
Петров

[печат] Полицейско комендантство. Административна служба Ка-
вала.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 377, л. 38–39. Оригинал. Ръкопис.
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101.  донесение от Полицейското комендантство в Кавала до коми-
саря за еврейските въпроси за полицейско дознание срещу Яков 
аврам Карамфил

Кавала, 19 февруари 1943 г.

М.В.Р.Н.З.
Дирекция полицията
ПОЛИЦЕЙСКО КОМЕНДАНТСТВО
Административна служба
№ 2160
19.ІІ.1943 год.
КАВАЛА

София – Г-н Главния Комисар 
по еврейските въпроси при
М-во на В.Р.Н. Здраве

В изпълнение на § 23 от Наредбата № 3 от 4-й септемврий 1942 годи-
на, представлявам Ви, Господин Комисар, акт и произведено полицейско 
дознание против Яко Аврам Карамфил от гр. Кавала, живущ на ул. 43 
№ 77, за неизпълнение постановленията на чл.чл. 17 и 28 от Наредбата по 
еврейските въпроси.

Образуваната по случая преписка представих на Г-н Прокурора при 
Драмския Обл. Съд с надпис № 2159 от днес, за наказание по чл. 57 от 
същата наредба.

Приложение: акт и дознание.

Полицейски Комендант: [подпис]
А. Трифонов

Н-к Администр. служба: [подпис]
Гр. Петров

[печат] 0624/23.ІІ.44
Комисарство за еврейските въпроси
Дело № 330

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 377, л. 36. Оригинал. Машинопис.
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102.  Молба от еврейската община в драма до комисаря за еврейски-
те въпроси за отмяна на заповедта за прекратяване на стопан-
ската дейност на евреите или за продължаване на сроковете за 
нейното изпълнение

драма, 19 февруари 1943 г.

Чрез Господина
Делегата по Еврейските Въпроси
До Господина
Главния Комисар по Еврейските въпроси
Министерството на Вътр. Работи и Нар. Зд.
гр. СОФИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ
От Драмската Еврейска Община, гр. Драма

Господин Комисар,
По Ваше нареждане Г-на Делегата по Еврейските Въпроси в града 

ни издаде заповед, по силата на която всички лица от еврейски произход 
упражняващи занятите си, са длъжни до 25.ІІ. т.г. да прекратят дейността 
си и ликвидират предприятията си, ако имат такива.

В града ни имаме около 70 еврейски семейства, които се прехран-
ват и изкарват коравия залък хлеб благодарение занята на техните: бащи, 
съпрузи и синове. Последните са крайно бедни и упражняваните от тях 
професий и заняти са следните: 3 обущарски кърпачи, 3 шивачки кърпачи, 
2 шапкарници, 3 опинцари, 3 тенекеджий, 36 амбулантни търговци – вех-
тошари, галантерия, зеленчуци, плодове и пр. Най-богатите от изброените 
имат инвентар и капитал общо от 2000–5000 лева. Ако евентуално им бъде 
запретено да упражняват професиите си тези хора, лишени от каквито и да 
било други ресурси, за прехрана, ще бъдат обречени и многочислените им 
семейства на явна смърт.

Като Ви донасяме горното, молим Г-н Комисар нареждането Ви да 
бъде отменена въпросната заповед на Господина Делегата по Еврейските 
Въпроси в гр. Драма, под № 6 от 12.ІІ. т.г. а ако това е невъзможно, то 
поне да бъде продължен срока по възможност за повече време за да се 
отложи глада и смъртта на с нищо невиновните бащи, майки и деца.

С почит:
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Председател: [подпис]
гр. Драма, 19.ІІ.943 г.

[изписано н ръка] Изх. № 12/20.ІІ.1943 г.

ЦДА, ф. 668К, оп. 1, а.е. 11, л. 26. Оригинал. Машинпис.

103.  Отчет на Менахем Сион от Щип до делегата на Комисарството 
за еврейските въпроси относно ликвидирането на стопанската 
си дейност като амбулантен търговец

Щип, 20 февруари 1943 г.

Чрез Господина Делегата на 
Еврейската община Щип
До Господина
Комисаря на еврейските въпроси
София

ОТЧЕТ 
от Менахем Арон Сион жител на гр. Щип

по занятие: вехтушар.

Господин Комисар,
Аз Менахем Арон Сион започнах амбул. работа със стари дрехи от 

1924 г. Със започването на амбул. работа съм вложил 5000 лв. с които 
купих стари дрехи, които съм ги декларирал съгласно наредбата за декла-
риране на имуществата върху лица от еврейски произход с декларацията 
пред Данъчното Управление и Б.Н. Банка гр. Щип. Вх. № 571/41.

От своята амбулантна дейност докарах сума на пазарния ден 500–600 
лв. на месец около 2000 лв., които ги изразходвах за издръжка на семей-
ството ми състоящо се от 4 човека. Увеличение на капитала не съм имал, 
нито намаление.

Занятието като амбулантен търговец работих до 25.І.43 год. и го пре-
кратих, съгласно писмото Ви № 3959 Б. 449 от 6.ІІ.1943 год.

При прекратяване на работата ми имам в наличност сумата от 3000 лв., 
които ще ги употребя за прехрана на семейството ми и притежавам стари 
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дрехи, които не съм в състояние да ги ликвидирам в стойност от 2000 лв., 
понеже са твърде стари.

Гореизложеното подписвам своеръчно.

гр. Щип 20.ІІ.43 год.  Менахем А. Сион

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 7, л. 123. Копие. Машинопис.

104.  Писмо на Министерството на финансите до делегата на Коми-
сарството за еврейските въпроси в Битоля, утвърждаващо дър-
жавната собственост върху недвижим имот на Битолската ев-
рейска община 

Битоля, 23 февруари 1943 г. 

М.Ф.
Главна Дирекция
на
ДЪРЖАВНИТЕ ДЪЛГОВЕ
Отделение за бежанците
№ 375
23.ІІ.1943 год.
София

До Господина
Делегата на Комисарството за
еврейските въпроси
ул. В. Друмев № 6
гр. Битоля

Съобщаваме Ви, че с постановление № 22 от 25 ноемврий 1942 год. 
на Министерския съвет, недвижимият имот на Битолската еврейска общи-
на, състоящ се от 3 стаи на етажа, намиращ се в гр. Битоля, ул. В. Друмев 
№ 6, е отнет в полза на държавата, съгласно чл. 9 от закона против спеку-
лата с недвижими имоти.

По силата на § 17 от правилника за прилагане на този закон, от датата 
на поменатото по-горе постановление, всички доходи от горния имот при-
надлежат на държавата, на която само следва да изплащате всички дължи-
ми от Вас суми за наем и пр. за наетите от Вас помещения в този имот за 
времето от 25.ХІ.1942 год. насетне.
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Като Ви съобщаваме горното, предлагаме Ви, дължимите от Вас суми 
за наем от 25.ХІ.1942 год. насетне да внасяте по пощенска чекова сметка 
№ 29.

Предупреждаваме Ви, че всяка нередовност в изплащането на държа-
вата дължимите от Вас суми, ще повлече отстраняването Ви от имота по 
административен ред, съгласно разпоредбите на закона.

Освен това в срок от три дни, смятан от деня на връчването Ви на-
стоящето, явете се в Битолското областно данъчно управление заедно с 
притежаваните от Вас писмени доказателства, с които да установите раз-
мера на предплатения от Вас наем на бившия собственик за времето след 
25.ХІ.1942 год., датата на постановлението на Министерския съвет, ако 
разбира се сте предплатили такъв наем.

Началник на отделение: [подпис]

При Дирекцията на финансовата инспекция,
Помощник главен ръководител: [подпис]

[на ръка] Вх. № 148/29.ІІ.43 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 6, л. 61. Оригинал. Печат и ръкопис.



евреИте в беломорИето И македонИя под българСко управленИе 271

105.  доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при еврейската община в Битоля до комисарството относно дей-
ността на общината и финансовото ѝ състояние

Битоля, 24 февруари 1943 г.

ДЕЛЕГАТ
ПРИ КОНСИСТОРИЯТА НА 
ЕВРЕЙСКАТА ОБЩИНА
Изх. № 44
24 февруари 1943 година
БИТОЛЯ

ДО ПОЧИТАЕМОТО 
КОМИСАРСТВО ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ
С О Ф И Я

На № 2 от 15.І.1943 год.
В изпълнение на нарежданията Ви с окръжно под № 2 от 15.І.1943 

год., чест ми е да Ви представя търсените отчети за дейността на Битол-
ската еврейска община, както за времето от 1 януарий до 15 ноемврий 
1942 год., така също и за времето от 15 ноемврий до 31 декемврий 1942 
год.

Битолската еврейска община в миналото е била самостоятелно верско 
учреждение и като такъво същата е имала за задача да се грижи за уреж-
дането на разните верски въпроси, а така също да се грижи за социалното 
подпомагане на нуждаещите се и крайно бедни еврейски семейства. Освен 
това еврейската община в миналото възлагала е и грижите си в културно 
просветно отношение.

За да може да развие своята деятелност и да преодолее всички мъчно-
ти в материялно отношение, същата си е служила с приходите от недви-
жимите имоти принадлежащи на същата и на другите сдружения с идеална 
цел, които в същност са били под нейния контрол, както и с приходите от 
разни такси, верски данък – араха и извънредните дарения на разни за-
можни лица, както и завещания.

За времето от 1 януарий до 15 ноемврий 1942 год. еврейската община 
не е имала специялен бюджет и същата в стопанско отношение се е ръ-
ководила според бюджетите от по рано, които вече през истеклата 1942 
година не са били в сила. Разходите са се правили съобразно приходите.

Според книгите и книжата, които са водени в исправност, и които 
са проверени от членовете на консисторията, приходите са възлезли на 
560.100 лева и разходите така също, което се вижда от тук приложеното 
извлечение на приходо-разходната книга.
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При заключението на отчета за горното време извършен е преглед от 
определената за целта комисия съставена от членове на консисторията и 
утвърдено, че същите са точни и че разноските са вършени съгласно уста-
новения ред от по рано.

Колкото се касае за дейността за времето от 15 ноемврий до 31 декем-
врий 1942 год. същата е била ръководена от нарежданията на Комисар-
ството получени за испълнение. Отчета пък за същото време е изпратен с 
писмо № 9 от 15 януарий 943 год. и от него може да се види каква е била 
стопанската деятелност на еврейската община.

Делегат: Г. Джамбазов
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
извлечение на отчета.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 8, л. 91. Копие. Машинопис.

 106.  Списък на евреите от Кавала, мобилизирани като трудоваци в 
с. Мещица, Брезнишко

Кавала, 27 февруари 1943 г.

СПИСЪК
на мобилизираните лица от еврейски произход жители на гр. Кавала,

които са заминали за с. Мещица – Брезнишко, като трудоваци
№ по 
ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ 
И ФАМИЛИЯ

[дата на 
раждане]1 

В кой град, село 
или гара се намира2 

1. Алберт Яко Кабеле 29.Х.1920
2. Давид Семах Хасон 4.V.1914
3. Илия Юда Чимено 6.ІV.1904
4. Захария Еманоел Маноах 27.І.1902
5. Соломон Юда Струго 3.VІІ.1901
6. Самоел Нисим Илиел 17.V.1922
7. Симая Юда Каикиоти 2.Х.1897
8. Нисим Исак Фермон 4.ХІ.1906
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№ по 
ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ 
И ФАМИЛИЯ

[дата на 
раждане]1 

В кой град, село 
или гара се намира2 

9. Юда Исак Фермон 15.ІІІ.1914
10. Аврам Исак Алгаз 4.V.1915
11. Мосон Самуел Атлас 16.ІV.1912
12. Исак Самуел Атлас 6.Х.1905
13. Хаил Яко Исак 17.ІІ.1896
14. Исак Йосиф Адато 26.Х.1919
15. Аврам Йосиф Адато 27.ХІ.1901
16. Натан Бохор Хрусо 30.І.1905
17. Самуил Монахем Казес 6.V.1909
18. Бенсин Нисим Кантиоти 8.І.1913
19. Арон Юда Родрик 13.V.1897
20. Яко Мордохай Коен 18.Х.1919
21. Пепо Исак Коен 23.VІ.1914
22. Аврам Исак Хаим 26.І.1915
23. Юда Яков Паси 29.ІІІ.1895
24. Аврам Мандел Барахаим 22.VІІ.1904
25. Нисим Самоел Ферман 13.І.1910
26. Аврам Хоздей Илияс 18.V.1922
27. Менахем Самоил Русо 27.ІІ.1893
28. Хаим Аврам Берахаим 15.VІІІ.1920
29. Исак Соломон Грациан 23.ІІІ.1896
30. Йосиф Моис Сидес 14.V.1912
31. Моис Аврам Кабелис 8.Х.1900
32. Аврам Моше Филус 12.ХІІ.1902
33. Хаил Моше Филус 23.Х.1919
34. Юсеф Лазар Соломонов 5.ІV.1896
35. Самоил Юсеф Алхаматов 12.ІІІ.1903
36. Моис Нисим Соломон 26.ІV.1893
37. Соломон Давид Бенеси 5.V.1916
38. Давид Киризу Акриш 7.ІІ.1907
39. Моис Соломон Нисим 8.V.1903
40. Лион Нисим Аврам 18.Х.1900
41. Аврам Наташия Парду 6.VІ.1904
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№ по 
ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ 
И ФАМИЛИЯ

[дата на 
раждане]1 

В кой град, село 
или гара се намира2 

42. Моис Маташия Парду 14.І.1916
43. Давид Илия Седака 9.V.1899
44. Рафаел Илия Седака 19.Х.1917
45. Яко Йоханин Филус 23.ІІ.1904
46. Мордохай Мататя Филус 27.V.1908
47. Мордохай Яко Пардо 24.Х.1899
48. Исак Юда Атияс 6.ІІ.1905
49. Леон Менахем Коен 3.ІV.1900
50. Леон Нисим Атуробен 7.ІІІ.1898
51. Йосиф Самоил Хасон 2.V.1897
52. Аврам Яков Йохай 4.VІ.1912
53. Исак Русо Самоел 22.ХІ.1910
54. Моис Бохор Акриси 7.ІІ.1899
55. Самоил Менахем Метарату 30.V.1903
56. Леон Моис Хаким 18.ІV.1910
57. Димитру Манту Балта 27.І.1915
58. Йосиф Сабатай Хасон 24.І.1899
59. Йосиф Соломон Бенолтабе 18.VІ.1896
60. Хаим Йосиф Гани 7.Х.1900
61. Шалон Ездра Тараболус 17.V.1902
62. Бениамин Данаел Йосифат 10.Х.1910
63. Соломон Самоел Хаим 17.І.1899
64. Арон Хаим Леви 27.V.1907
65. Хаим Нисим Пале 28.І.1911
66. Синто Самоел Ардити 6.Х.1914
67. Йосиф Моис Саракукуси 16.ІІ.1915
68. Аврам Исак Яко 8.І.1902
69. Яко Исак Кастро 16.Х.1905
70. Симанто Аврам Салтиен 14.ХІІ.1907
71. Виктор Даниел Флорентино 18.ІV.1910
72. Пепо Габриел Бибанор 6.ХІІ.1898
73. Йосиф Елезер Атиес 16.І.1909
74. Семо Моше Мездраха 30.ІV.1908
75. Овадия Емануил Симха 23.Х.1900
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№ по 
ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ 
И ФАМИЛИЯ

[дата на 
раждане]1 

В кой град, село 
или гара се намира2 

76. Арон Самоел Симха 19.І.1919
77. Леон Ездра Ерара 16.ХІ.18483 
78. Соломон Йосиф Нифуси 7.Х.1919
79. Хаим Мордохай Русо 13.V.1901
80. Юда Моше Азус 18.VІ.1918
81. Менахем Моше Азуси 9.VІІ.1905
82. Яко Моше Азуси 28.І.1914
83. Мошон Аврам Перес 6.І.1904
84. Соломон Витали Коен 14.ІV.1912
85. Давид Аврам Араха 29.ІІ.1914
86. Йосиф Исак Франсес 6.V.1899
87. Рафаел Арон Леви 13.І.1902
88. Яко Исак Франсес 6.V.1908
89. Давид Йосиф Хаим 6.ІІІ.1905
90. Хаим Радул Нисим 24.І.1909
91. Жак Ханене Азус 1.ІХ.1904
92. Йосиф Леалу Леви 4.ІV.1899
93. Арон Натал Хасон 6.І.1904
94. Соломон Аврам Коен 23.ХІ.1916
95. Аврам Моис Маидис 11.ХІІ.1899

Гр. Кавала, 27.ІІ.1943 год. 
 ПРИ КАВАЛСКАТА ОБЩИНА – СЕКРЕТАР: [подпис]

Инспектор: [подпис]

[печат] Царство България, Кавалска градска община.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 376, л. 147r/v. Оригинал. Машинопис.

1 Датите на раждане са написани на ръка.
2 Написано на ръка вертикално по цялата колона и на двата листа: „ж.п. секция 

с. Мещица Брезнишко“.
3 Погрешно написано „1848“.
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107.  Молба от азриел давид азриел до Комисарството за еврейските 
въпроси за разрешение да продължи да упражнява професията 
си на шивач 

Пирот, 1 март 1943 г.

До Поч. Комисарство
за евр. въпроси
ст. София
Чрез делегата на Пирот. евр. опщина

МОЛБА
от Азриел Давид Азриел дам. шивач

жител на гр. Пирот, ул. „Адолф Хитлер“ № 1

Съгласно заповедта Ви № 3953-В-449 от 6.ІІ.943 год. с което ни на-
редихте да прекратим работата си до 25.ІІ.943 год.

На основание на това работата прекратих.
Моята работа като заначия шивач която упражнявам в жилището си 

където живея е почти физическа. Несъм имал матреял ни стока нито пък 
капитал. С голата си игла поправям и кърпим за да си искарвам коравия си 
наснущи хлеб, за себе си и семейството ми. Искам да бъдем работник при 
моите колеги но е невъзможно като еврейн би требвало да имат и други 
работници за да могат да ме приемат. Гр. Пирот нема такива работилници, 
така че оставам на улицата без никакви матреялни средства за живот. Ето 
за това покорно ви моля Господин Комисар за вашето нареждане да ми се 
позволи да продължим занаятието си за да мога да прехраня семейството 
си и да не бъдем на тяжест на Поч. Комисарство.

1.ІІІ.943 год. С почитане
Пирот Азриел Давид Азриел
 дам.[ски] шивач
    
[резолюция на ръка] Ников. К.Д. 2/3 [подпис]

[печат ] Вх. № 931/1.ІІІ.1943, дело № еврейско.

ЦДА, ф. 666К, оп. 1, а.е. 1, л. 139. Оригинал. Ръкопис.
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 108.  информация от Битолското общинско управление до делегата 
на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската общи-
на в града относно сградния фонд в Битоля с оглед създаването 
на еврейско гето

Битоля, 2 март 1943 г.

БИТОЛСКО  До Господина
Градско общинско управление ДЕЛЕГАТА ПРИ 
Гражданско отделение ЕВРЕЙСКАТА
№ 2257  ВЕРОИЗПОВЕДНА ОБЩИНА
2 март 1943 г.  ОБЛАСТНАТА ДИРЕКЦИЯ
 Гр. Битоля 
 Т У К

На № 24 от 1.ІІ.1943 г.
Съобщаваме Ви, Господин Делегат, в отговор на писмото Ви под гор-

ния номер, че:
1. Общия брой на населението в града ни към 1.І.1943 г. е 40.448 

души.
2. Общия брой на сградите в града е: Сгради служащи за живеене 

и др. цели 4.912 и сгради служащи само за др. цели 2003 – всичко 6.915 
сгради.

3. Общия брой на жителите евреи в града ни е 3.345 души.
4. Броя на сградите в определения квартал с посочените в писмото Ви 

под горния номер граници е : сгради за живеене и др. цели – 968 и сгради 
служащи само за др. цели 1020 всичко 1988 сгради.

5. В така определения квартал живеят общо 6.796 души, от които от 
еврейски произход 3.187 души в 394 домакинства.

ПОМ. КМЕТ: [подпис] 
НАЧАЛНИК НА ГРАЖДАНСКАТА СЛУЖБА: [подпис]

Веселин Ал. Найденов

[на ръка] Бързо! Вх. № 53. 4. III. 943 г.
[печат] Битолска градска община. Царство България.

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 40, л. 1r/v. Оригинал. Машинопис.
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2.1. ТериТОриЯ и ПОданСТВО

109.  Закон за българското поданство, предвиждащ загуба на подан-
ството при изселване от страната

София, 20 декември 1940 г. 

Министерство на правосъдието
УКАЗ
№ 275

НИЕ БОРИС ІІІ
с божия милост и народна воля

ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ

Обявяваме на всички наши поданици, че ХХV-то обикновено Народ-
но събрание, през втората му редовна сесия, в 24-то заседание, държано 
на 10 декемврий 1940 година, гласува и прие

ЗаКОн
за българското поданство1 

Общи разпореждания
Чл. 1. Българското поданство се придобива и изгубва съгласно този 

закон.
Чл. 2. Български поданик не може да бъде същевременно поданик на 

друга държава.
Чл. 3. Ползването от чуждо поданство, както и всеки опит за ползва-

не от такова, може да бъде повод за заличаване от списъците на българ-
ските поданици, по реда предвиден в чл. 43.

Чл. 4. Счита се от български произход всеки, който е роден от баща 
и майка българи.

Чл. 5. Във всяка община се държи особен списък за поданството на 
жителите на общината, за воденето на който ще се издаде правилник.

Министерството на правосъдието държи списъци на лицата: а) които 
са придобили българско поданство по натурализация; б) които са възста-
новили поданството си; в) които са загубили поданството си и г) на които 
е разрешено да се установят на постоянно местожителство в Царството.
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Министерството изпраща служебно в Дирекцията на полицията и на 
съответните общини препис от тези списъци, а също и сведения за всички 
промени, станали в тях.

дЯЛ І
Глава І.

Условия за придобиване на българското поданство
Чл. 6. Българското поданство се придобива по: произход, по натура-

лизация и по женитба.

І. Придобиване българско поданство по произход.
а. По рождение

Чл. 7. Български поданик по рождение е всяко лице:
1) чийто баща или, ако бащата е без поданство или с неизвестно по-

данство, чиято майка е български поданик, независимо от месторождени-
ето му;

2) узаконено от български поданик;
3) родено от незаконно съжителство, произходът на което от българ-

ски поданик е доказан през време на малолетството му по надлежния ред, 
или при доказан произход и от двамата родители, чийто баща е български 
поданик.

Б. По месторождение
Чл. 8. Български поданик по месторождение е всяко лице:
1) родено в Царството от неизвестни родители или от родители без 

поданство;
2) родено в Царството от чужденци, ако е имало непрекъснато мес-

тожителството си в България и ако до една година след навършване на 
пълнолетието си, не се е позовало на чуждо поданство.

ІІ. Придобиване българско поданство по натурализация
Чл. 9. Чужденец, който живее в страната и който е получил разреше-

ние за установяване на постоянно местожителство в Царството, може да 
придобие българско поданство, ако след даденото му разрешение е живял 
в страната непрекъснато:

1) 10 години;
2) 5 години: а) ако произхожда от родители, от които само майката, 

която се е натурализирала в поданството на съпруга си, е от български 
произход; б) ако е женен за българска поданица от български произход; 
в) ако е принесъл важни услуги на държавата, било чрез научни трудове, 
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било чрез някое полезно изнамерване, било чрез създаване някое особено 
ценно за народното стопанство предприятие;

3) 1 година: а) ако е от български произход; б) ако е принесъл важни 
услуги за държавната сигурност или народната отбрана; в) ако в случай на 
война постъпи доброволец в редовете на българската войска.

Чл. 10. Чужденец, установен в Царството не по реда на дял ІІ, гл. 
І, може да добие българско поданство, ако е живял в страната 20 години 
непрекъснато и ако продължава да живее в нея.

Изпълнението на служба в чужбина, по назначение от Българското 
правителство, се приравнява на пребиваване в Царството.

Чл. 11. Съпругата на чужденец, който се е натурализирал в българ-
ско поданство, може да придобие българско поданство, ако не е поискал 
това със заявлението на съпруга си, при спазване условията на чл. 33.

Чл. 12. Непълнолетните деца, чиито бащи и майки или само баща или 
преживяла майка са се натурализирали в българско поданство, получават 
по право същото поданство.

ІІІ. Придобиване на българско поданство по женитба
Чл. 13. Чужденка, която се омъжи за български поданик, може да 

придобие българско поданство, ако удостовери, че по закона на своята 
страна не е запазила чуждото си поданство (чл. 37).

Глава ІІ.
Условия за изгубване на българското поданство

Чл. 14. Изгубва българското поданство, който:
1) се е отказал от българското поданство;
2) на каквото и да било основание е придобил чуждо поданство;
3) е осъден по чл. 111г от наказателния закон, а също и този, който 

под разни форми получава материални средства от чужда държава, без 
знанието на правителството, за политически цели;

4) без съгласието на българското правителство е постъпил на дър-
жавна служба в друга държава;

5) без разрешение на българското правителство е постъпил в редове-
те на чужда войска;

6) без законни причини, при мобилизация, не се яви своевременно в 
редовете на българската войска и остане или избяга в чужбина;

7) по силата на споразумение между България и друга държава полу-
чи друго поданство.

Чл. 15. Български поданик от небългарски произход, който се изсели 
от Царството, губи българското поданство с факта на изселването.
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Той е длъжен да ликвидира с имотите си в тримесечен срок от датата 
на напускането. В противен случай с тях се постъпва по реда, предвиден в 
чл. 20, алинея втора, на настоящия закон.

Също изгубва българското си поданство, който по силата на споразу-
мение между България и друга държава се е изселил от Царството, ако в 
самото споразумение не е постановено другояче. 

Чл. 16. Изгубването на българското поданство не изменява подан-
ството на съпругата и на пълнолетните деца, освен ако в случаите на пред-
ходния член и те са се изселили заедно с него.

Непълнолетните деца на натурализиралия се в чуждо поданство след-
ват поданството на бащата само ако законът на страната, където бащата се 
е натурализирал, допуска това.

Чл. 17. Българска поданица, която се омъжи за чужденец, запазва 
поданството си, ако в срок от три месеца от сключване брака не заяви 
изрично по реда, предвиден в чл. 39, че желае да придобие поданството на 
съпруга си.

Чл. 18. Непълнолетните деца на вдовица, българска поданица, не из-
губват поданството си, ако майка им встъпи в брак с чужд поданик.

Чл. 19. Пълнолетните деца, родени от брак на чужденец с българска 
поданица, която е приела поданството на съпруга си, могат да добият бъл-
гарско поданство по реда, предвиден в дял ІІ, гл. ІІ и при спазване услови-
ята, предвидени в чл. 9 п. 2.

Чл. 20. Изгубването на поданството по един от начините, предвидени 
в членове 14 и 15, не освобождава лицето от изпълнение на задълженията 
си към държавата и общината, освен в случаите, когато по силата на осо-
бено съглашение с друга държава то се освобождава от тия задължения.

Отказалия се от българско поданство (чл. 14, п. 1) е длъжен да ликви-
дира с имотите си в страната и да напустне в 3-месечен срок от публику-
ването на указа за заличаването му от списъка на българските поданици. В 
противен случай той се заставлява административно да напусне страната, 
а имотите му се ликвидират по служебен ред.

Всеки, който се натурализира в чуждо поданство (чл. 14, п. 2), е длъ-
жен да съобщи това в Министерството на правосъдието в срок от 3 месеца 
от получаването на другото поданство. 

Глава ІІІ.
Условия за лишаване от българско поданство

Чл. 21. Български поданик, живущ в чужбина, който с действията си 
излага българската държава или поставя на опасност сигурността ѝ, може 
да бъде лишен от българско поданство по реда, предвиден в дял ІІ, гл. V.



2.1. терИторИя И поданСтво  285

По същия начин могат да бъдат лишени от българско поданство бъл-
гарски поданици от небългарски произход, както и натурализиралите се 
и тия по чл. 8, ако с делата си са се показали недостойни или опасни за 
държавната сигурност и на обществения ред.

Чл. 22. Лишаването от българско поданство не отнема българското 
поданство на съпругата и на малолетните деца на лишения от българско 
поданство.

Глава ІV.
Условия за възстановяване на българското поданство

Чл. 23. Български поданик от български произход, изгубил българ-
ското си поданство по чл. 14 (освен в случаите на п.п. 4 и 5), може да 
придобие отново това си поданство по реда, предвиден в дял ІІ, гл. ІІІ на 
този закон, ако се засели в България и ако е отбил военната си повинност 
в българската войска.

Чл. 24. Отказалото се от българско поданство лице от небългарски 
произход не може да придобие отново българско поданство, освен при 
условията на чл. 9, п. 2, буква „б“.

Чл. 25. Българска поданица, която е придобила чуждо поданство чрез 
женитба, може да възстанови българското си поданство по реда, указан в 
дял ІІ, гл. ІІІ, ако бракът е унищожен, прекратен или разтрогнат.

В случай, че съпругът на омъжената за чужд поданик българска по-
даница от български произход придобие след брака българско поданство, 
съпругата става българска поданица по право, с факта на придобиване 
българско поданство от съпруга ѝ.

Чл. 26. Непълнолетните деца на възстановените в българско подан-
ство баща или преживяла майка стават по право български поданици.

дял ІІ.
Производство по установяване на постоянно местожителство в 

Царството, по придобиване, изгубване и лишаване от българско по-
данство и по възстановяване на българско поданство

Глава І.
Производство по установяване на постоянно местожителство в 

Царството
Чл. 27. Молбата за получаване разрешение за установяване на посто-

янно местожителство в Царството се подава до Министерството на Пра-
восъдието.

В молбата си молителят трябва да изложи:
1) името, презимето и бащиното си име; 
2) дата и място на раждането си;
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3) произхода и религията си, също и на родителите си (баща и майка);
4) гражданското си състояние (женен или не, със или без деца, разве-

ден или вдовец);
5) последното си местожителство; 
6) материалното си състояние (в пари или недвижими имоти с озна-

чение нахождението на последните), както и това на родителите си, ако се 
издържа от тях;

7) каква специалност или образование има;
8) отбил ли е военната си служба и где;
9) знае ли български език;
10) политическите си убеждения;
11) предишното си поданство и причините, по които иска сега бъл-

гарско поданство;
12) населеното място, гдето иска да се установи на постоянно место-

жителство;
13) по кой вид натурализация иска да добие българско поданство.
Към молбата молителят е длъжен да представи и удостоверение за 

съдимост за времето, което е преживял в България.
Сведенията по п.п. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 трябва да бъдат по възможност 

подкрепени с необходимите официални документи в заверен превод на 
български.

Заедно с това молителят трябва да представи доказателства, че не-
посредствено до подаването на молбата е бил най-малко една година на 
местопребиваване в страната, освен в случая по чл. 9 п. 3 букви „а“ и „в“.

Чл. 28. Молбата за установяване на постоянно местожителство се 
изпраща на Дирекцията на полицията за даване на сведения и мнение.

Чл. 29. Разрешение за установяване на постоянно местожителство в 
страната се дава от Министра на правосъдието със заповед, която се об-
народва в „Държавен вестник“.

Чл. 30. Не се допуска подаване на нова молба за установяване на по-
стоянно местожителство в Царството, ако първата по каквато и да е при-
чина е била оставена без последствие, освен след изтичане на три години.

Чл. 31. Даденото разрешение за установяване на постоянно местожи-
телство в Царството може да има сила най-много до изтичане на годините, 
необходими за добиване исканата от просителя натурализация.

Това разрешение може да бъде отнето по всяко време със заповед от 
Министра на правосъдието, ако лицето с поведението си се покаже опасно 
за обществения ред и държавната сигурност.
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Чл. 32. Даденото на едно лице разрешение за установяване на посто-
янно местожителство в Царството ползва по право съпругата и малолет-
ните му деца, ако живеят заедно с него.

Алинея І на чл. 20 има съответно приложение и в случая, ако лицето 
напустне страната било по свое желание, било по разпореждане на  властта.

Глава ІІ.
Производство за придобиване на българско поданство

Чл. 33. Чужденец, който желае да придобие българско поданство, 
трябва да подаде молба до Министра на правосъдието.

Към молбата, освен данните и сведенията, за които се говори в чл. 27, 
трябва да се представят: свидетелство за съдимост към времето на мол-
бата и удостоверение от общината за поведението на молителя, както и 
доказателства, че са на лице условията, необходими по закона за желаната 
от молителя натурализация.

Чл. 34. Молбата заедно с образуваната в Министерството на право-
съдието преписка се изпраща за сведения и мнение в Дирекция на поли-
цията.

Чл. 35. Приемането на едно лице за български поданик става по до-
клад на Министра на правосъдието с Царски указ, който се публикува в 
„Държавен вестник“, а на молителя се издава удостоверение.

Чл. 36. В предвидените в чл.чл. 9 и 10 случаи, съпругата, която желае 
да придобие гражданството на мъжа си, може да поиска това с молбата на 
последния или ако не е направила това, с отделно заявление. 

Чл. 37. Чужденка, която иска да се ползва от правото, което ѝ дава 
чл. 13, е длъжна в срок от 3 месеца от датата на встъпването ѝ в брак с 
български поданик да подаде молба до Министерството на правосъдието, 
към която се прилагат: препис от акт за женитба, удостоверение, че не е 
запазила по закона на своята страна чуждото си поданство, и свидетелство 
за съдимост. Отговарящите на условията се вписват направо в списъка 
на натурализиралите се в българско поданство, а на заинтересуваните се 
издава удостоверение.

В чужбина молбата, за която се говори по-горе, може да се подаде и 
чрез българските дипломатически или консулски представителства, които 
я представят в Министерството на правосъдието.

Глава ІІІ.
Производство по възстановяване на българското поданство
Чл. 38. Възстановяването на българското поданство в случаите, в 

които законът допуска това, става по реда и при условията, предвидени в 
дял ІІ, гл. ІІ – за придобиване на българското поданство.
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Глава ІV.
Производство по загубване на българското поданство

І. Заличаване от списъците на българското поданство по отказ на 
заинтересуваното лице

Чл. 39. Който иска да се откаже от българското поданство, трябва да 
подаде заявление до Министра на правосъдието със заверен нотариално 
подпис

Към заявлението се прилагат:
1) свидетелство за раждане;
2) удостоверение за постоянното му местожителство;
3) свидетелство, че не се намира под съд или следствие;
4) удостоверение, че е изпълнил задълженията си към държавата и 

общината;
5) удостоверение за изправност пред военните власти.
Чл. 40. Заявленията за отказване от българското поданство се впис-

ват в особен регистър при Министерството на правосъдието, а залича-
ването на лицето от списъците на българските поданици става с указ по 
доклад на Министра на правосъдието.

Указът за заличаването на българското поданство се обнародва в 
„Държавен вестник“.

Чл. 41. Когато заявителят живее в чужбина, заявлението за отказване 
може да си подаде и до дипломатическите или консулски представител-
ства, които го изпращат на Министерството на правосъдието.

Чл. 42. Разпорежданията на чл. 39 важат и в случая на чл. 17.
ІІ. Заличаване от списъците на българското поданство служебно
Чл. 43. В случаите на изгубване българско поданство по чл.чл. 3 и 14, 

п.п. 2–5, заличаването от списъците на българското поданство се извърш-
ва служебно, щом като бъде установена по някакъв начин наличността 
на необходимите условия за заличаване. При нужда, по разпореждане на 
Министра на правосъдието, може да се произведе разследване, след което 
образуваното дело се изпраща на Съвета по поданството за мнение.

Заличаването от списъците на българското поданство става по доклад 
на Министра на правосъдието с указ, който се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Глава V.
Производство по лишаване от българското поданство

Чл. 44. Лишаването от българското поданство (чл. 21) става с указ 
по решение на Министерския съвет въз основа на мотивиран доклад на 
Министра на правосъдието, и след като се вземе мнението на Съвета по 
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поданството. Указът се обнародва в „Държавен вестник“, след което ли-
цето се заличава от списъците за българското поданство. 

Чл. 45. Находящите се в Царството лишени от българското поданство 
са длъжни да напустнат страната в срок не по-дълъг от 3 месеца от датата 
на обнародване лишаването в „Държавен вестник“,; в противен случай те 
се заставят по административен ред да напустнат Царството.

Чл. 46. Имотите на лишените от българско поданство служат за удо-
влетворение на техните задължения към държавата, общината или частни 
лица на общо основание, съгласно законите на Царството.

Глава VІ.
Съвет по поданството

Чл. 47. При Министерството на правосъдието се учредява Съвет по 
поданството, който се състои от: първия председател на Върховния ад-
министративен съд, който е и негов председател, и членове: главния про-
курор при Върховния касационен съд, директора на политическия отдел 
при Министерството на външните работи и изповеданията, директора на 
администрацията при Министерството на вътрешните работи и народното 
здраве и началника на Гражданския отдел при Министерството на право-
съдието.

Чл. 48. Всички спорни въпроси по поданството между частни лица и 
администрацията или между административните учреждения се разреша-
ват от Министра на правосъдието, след като се вземе мнението на Съвета 
по поданството.

Чл. 49. Съветът по поданството се свиква на заседание от председа-
теля.

Чл. 50. Съветът по поданството за установяване нуждните му фак-
тически данни може да събира доказателства по какъвто начин намери за 
добре. Той се сношава с всички лица и места направо.

Чл. 51. Право на поданство не може да се установява по съдебен ред.
Образуваните дела по разните юрисдикции и съдебните места в Цар-

ството за признаване правото на български поданик, по които няма още 
решения, влезли в законна сила, се прекратяват.

Глава VІІ.
Такси, берии и гербов налог

Чл. 52. За придобиване на българско поданство по чл. 10 се събира 
мито 20.000 лева.

За придобиване българско поданство по чл. 9, п.п. 1 и 2, букви „а“ и 
„б“ се събира мито 10.000 лева.

В останалите случаи за придобиване поданство не се събира мито.
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Чужденци, деца на които са придобили българско поданство по чл. 8, 
п. 2, ако пожелаят да станат български поданици, внасят мито 3.000 лева.

Чл. 53. Когато към молбата на едно лице се присъедини и молбата на 
съпругата, последната плаща половината от определеното по-горе мито.

Чл. 54. За разрешаване установяването на постоянно местожител-
ство в България се събира мито 10.000 лв., освен в случая, когато лицето 
иска да се натурализира по чл. 9, п. 3.

Чл. 55. Митото се внася с подаване на молбата. Ако молбата не се 
уважи, то се връща.

Чл. 56. Молбите за отказване от българско поданство се обгербват с 
1.000 лева.

Чл. 57. Молбите за добиване на българско поданство, молбите за 
възстановяване на българско поданство, молбите за установяване на по-
стоянно местожителство в Царството, всички молби до Съвета по подан-
ството, а също и удостоверенията за придобиване на българско поданство 
по натурализация, за възстановяване на българско поданство се обгербват 
с по 500 лева.

Глава VІІІ.
наказателни разпореждания

Чл. 58. Който не изпълни предписанията на чл. 20, ал. ІІІ, наказва се 
с глоба до 10.000 лева.

Чл. 59. Предвидената в предходния член глоба се налага със заповед 
от Министра на правосъдието, въз основа на акт, съставен от надлежната 
служба при министерството.

Чл. 60. Заповедта, с която Министра на правосъдието налага глоба 
по чл. 58, може да се обжалва по реда, предвиден в кн. VІ, гл. V от наказа-
телното съдопроизводство.

Преходни правила
Чл. 61. Български поданици се считат лицата, които при създаване 

на българската държава са заварени на местожителство в страната или са 
били родени в нейните предели, ако до влизането на настоящия закон в 
сила не са се позовали на друго поданство.

Счита се, че са се отказали от българското поданство до влизане на 
настоящия закон в сила лицата, които са направили това при спазване ус-
ловията на чл.чл. 30, 31 и 32 от закона за българското поданство (1904 
година).

Чл. 62. Български поданици се считат всички чужденци, заварени 
към 9 август 1920 година на постоянно местожителство в Царството, кои-
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то продължават да живеят в него и които към тая дата не са имали друго 
поданство.

Чл. 63. Чужденец, заварен от настоящия закон на постоянно место-
жителство в Царството, може да придобие българско поданство или да се 
възстанови в българско поданство, ако е взел участие във войните 1912–
1913, 1915, 1918 години или в една от тях като военно служащ в българ-
ската войска, ако в срок от една година от влизането в сила на настоящия 
закон подаде молба по реда, предвиден в чл. 33. 

За тия чужденци чл. 24 няма приложение.
Чл. 64. Чужденец от български произход, заварен от настоящия за-

кон на местожителство в Царството и който продължава да живее в преде-
лите му, може да придобие българско поданство, ако в срок от една година 
след влизане в сила на тоя закон подаде молба по реда, предвиден в чл. 33.

Чл. 65. Лицата, които – при действие на закона за българското по-
данство от 1904 год. – като са били поместени в наборните списъци на 
българската войска, са уредили своята военна тегоба без да се позоват на 
чуждо поданство са български поданици.

Чл. 66. Постановленията по чл. 15 важат и по отношение на лицата, 
които са се изселили преди влизане в сила на настоящия закон. 

Чл. 67. Български поданици, които са изгубили българското си по-
данство по силата на чл. 17, п. 4 от закона за поданството от 5 януарий 
1904 година, запазват българското си поданство, ако се върнат в България 
или направят формално искане за връщането си до местните консулски 
български власти най-късно до една година от влизането на настоящия 
закон в сила. Тези молби не подлежат на обгербване.

Чл. 68. Освобождават се от заплащане на мито, герб, такси и берии за 
придобиване на българско поданство носителите на нансенови паспорти 
(руси и арменци)2, които са се заселили в Царството преди 1 януарий 1929 
година, ако поискат българско поданство в срок от една година от влизане 
в сила на настоящия закон.

Чл. 69. По всички молби, подадени за придобиване на българско по-
данство, не разрешени до влизането в сила на настоящия закон, се събират 
предвидените в него мита.

Чл. 70. Настоящият закон отменява всички досегашни закони и на-
редби във връзка с българското поданство.

Настоящият закон да се облече с държавния печат, да се обнародва в 
„Държавен вестник“ и да се тури в действие.
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Изпълнението на настоящия указ възлагаме на Нашия Министър на 
правосъдието.

Издаден в София на 13 декемврий 1940 година.
На първообразния със собствената на Негово Величество ръка напи-

сано: 

„БОРИС ІІІ“.

Приподписал,
Министър на правосъдието: В. Митаков

Първообразният указ е облечен с държавния печат и зарегистриран 
под № 6258 на 17 декемврий 1940 г.

Пазител на държавния печат,
Министър на правосъдието: В. Митаков

ДВ, LXII, бр. 288, 20 декември 1940 г.

1 Чл. 21, ал. 1 от Закона за защита на нацията внася съществено допълнение към 
Закона за българското поданство, което впоследствие ще засегне пряко евреите в Бело-
морието и Македония. Разпоредбата гласи, че „лицата от еврейски произход не могат да 
бъдат приемани за български поданици: жените от еврейски произход следват поданство-
то на мъжете си“. 

2 Нансеновите паспорти (на името на Фритьоф Нансен) са документи, които дават 
право на бежанци да пътуват и се заселват извън държавите, които напускат по полити-
чески причини. Използвани са за устройване на бежанците от Русия след Октомврийската 
революция и от арменците след геноцида в Османската империя.



2.1. терИторИя И поданСтво  293

110.  Пояснение на Министерството на вътрешните работи и народ-
ното здраве относно българското поданство

София, 4 февруари 1941 г.

М.В.Р.Н.З.
Дирекция на 
полицията
Администр. полиция
№ ІV-01289
4.ІІ.1941 г.
София

Копие: До г.г. Обл. околийски началници в 
Царството и г. Столичния полицейски 
комендант
До г.г. Полицейските коменданти
До г.г. Окол. полицейски началници в
ЦАРСТВОТО

В Държавен вестник брой 288 от 20.ХІІ.1940 г. е обнародван новият 
закон за българското поданство.

Разпоредбите на новият закон отменят действието на редица разпо-
редби на досегашния закон за българското поданство от 1904 г., както и 
всички наредби.

За в бъдеще следва да се имат предвид само разпоредбите на сегаш-
ния закон, някои от които се отнасят и до полицейските действия.

Така: 1) Съгласно чл. 8 и 2 се отменят разпоредбите на чл. 5 п. 3 от 
досегашния закон и за в бъдеще, обаче, ще следвате досегашните нарежда-
ния, като изпращате на Дирекция на полицията всички молби за закриване 
досиетата на лица родени в България от чужденци, навършили пълноле-
тие – заедно с досиетата им, за проверка по граничните контролни листове 
дали са живели непрекъснато в Царството и за указания. Молбите на таки-
ва лица би следвало да бъдат с нотариялно заверен подпис, за да не бъдат 
отречени впоследствие.

2) Съгласно чл.чл. 13 и 37 се отменят разпоредбите на чл. 15 от досе-
гашния закон. По силата на чл. 15 от стария закон жената – чужда подани-
ца, веднага след омъжването ѝ за български поданик автоматично ставаше 
българска поданица, без оглед на това дали тя го желае, по самия факт на 
женитбата.

Сегашният чл. 13 допуща доброволното приемане или отказване от 
българското поданство. От правото да стане българска поданица такава 
чужденка трябва да се възползва в тримесечен срок от датата на встъпва-
нето ѝ в брак с българския поданик по реда на чл. 37, като подаде молба до 
Министра на Правосъдието.
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Досие на чужденка омъжена за български поданик не може да бъде 
закрито след 20.ХІІ.1940 г., ако тя не представи удостоверение от Минис-
терството на Правосъдието, че е приета за българска поданица по реда на 
чл. 37 от закона.

3) Съгласно чл.чл. 17 и 30 българската поданица, която се омъжи за 
чужденец, запазва поданството си, ако в срок от три месеца от сключване 
брака не заяви изрично, по реда предвиден в чл. 39, че желае да придобие 
поданството на съпруга си.

Не може да ѝ се открива досие като чужда поданица, докато не пред-
стави удостоверение от Министерството на Правосъдието, че е изпълнила 
разпоредбите на чл. 39, иначе остава българска поданица. 

4) Съгласно разпоредбите на чл. 25 ал. ІІ, в случай, че съпругът на 
омъжената за чужд поданик българска поданица от български произход 
(т.е. българка) придобие след брака българско поданство, съпругата става 
българска поданица по право, с факта на придобиване българско подан-
ство от съпруга ѝ.

Досието на такава българка следва да се закрие, след като представи 
доказателства, че е българка и че преди омъжването ѝ е била българска 
поданица.

Тази разпоредба ще се прилага за сега само относно жените българ-
ки, чиито мъже стават български поданици след 20.ХІІ.1940 г.

Тази разпоредба би могла да има и обратна сила, тъй като няма фор-
мални никакви причини, които да не допущат това, но следва да се вземе 
становище от Министерството на Правосъдието.

Забележка: В списъците за промените станали по досиетата на чуж-
ден ците да се вписва в забележка за случаите на закриване на досие, по 
кой член от закона става.

ЦДА, ф. 370К, оп. 1, а.е. 807, л. 24. Копие. Машинопис.
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111.  икономическа спогодба между България и Германия относно 
завзетите от България бивши югославски области, подписана 
от Карл Клодиус – зам. началник на отдел Търговска политика 
при Министерството на външните работи на Германия, и иван 
Попов – министър на външните работи и на изповеданията на 
България

София, 24 април 1941 г.

1. Германия има право да продължи, без всякакво ограничение, за-
почнатата от нея експлоатация на индустриялни сурови материали, преди 
всичко на минерали, в завзетата от България част от бившата югославска 
държава. Горното се отнася не само до вече разрешени концесии, но и 
до предприятия, които ще се почнат сега или по-късно. Германия може 
да изнася без всякакво ограничение всички сурови материяли, добити от 
германски дружества в тези области.

В областите, които при окончателното уреждане ще се присъединят 
към България, Българската държава ще държи особена сметка за герман-
ските интереси, когато ще отстъпва нови концесии. Българското прави-
телство заявява, че е съгласно щото хромовите мини, които се намират 
в отстъпените на България области, западно, северо и северо-източно от 
Скопие, да станат германска собственост.

2. Конфискациите, извършени от германските войски в бивши юго-
славски области, завзети сега от българските войски, ще бъдат запазени в 
полза на Германия.

3. Разходите за германските военни постройки, които се намират в 
завзетите от България бивши югославски области, ще бъдат понесени от 
България докато трае войната, дотолкова, доколкото се касае до разходи, 
които са направени в самите тези области.

Освен това, България ще понесе и разходите, които се явяват в бив-
шите югославски области, завзети от България, вследствие на присътстви-
ето на германски войски в тези области и които разходи са покрити чрез 
издаването на Германски кредитни касови бонове. Същото важи и за раз-
ходите, които ще се явят евентуално и в бъдеще в тези области. Съгласно 
с това, Българската Народна Банка ще обменя по клиринговия курс гер-
манските кредитни касови бонове, които са били издадени от германските 
войски в завзетите от България области и ще ги поставя безвъзмездно на 
разположение на Главното управление на Германската Кредитна Каса.
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4. Неприятелската собственост в завзетите от България области под-
лежи на германско принудително управление. Това не се отнася до соб-
ствеността на поданиците на бившата югославска държава.

5. Българското правителство е съгласно, щото пътуващите работни-
ци, които произхождат от завзетите [задраскано – „окупираните“] от 
България бивши югославски области и които до сега са били настанявани 
в Германия, да работят и за напред в Германия. То ще следи да не се създа-
ват пречки за по-нататъшното спазаряване на такива пътуващи работници 
за Германия.

6. България отговаря спрямо Германия и нейните поданици, съответ-
но на областите, които ще ѝ бъдат дадени при окончателното уреждане на 
положението на бившата югославска държава, за задълженията на бивша-
та югославска държава и на югославската народна банка1.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 967, л. 8. Превод от немски. Копие. Машинопис.

1 Към копие на документа на немски е прибавено на български език: „Следват под-
писите на всички господа Министри и на г-н Клодиус. Вярно с оригинала, Главен секретар 
на Министерския съвет [подпис] [печат]: Царство България. Министерски съвет“. Стро-
го поверително (ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 967, л. 2, 3).

112.  разширение действието на икономическата спогодба между 
България и Германия от 24 април 1943 г. и върху завзетите от 
България територии в Гърция

София, 27 април 1941 г.

Страните се съгласяват, че сключените на 24 април 1941 между Гер-
манското правителство и Българското Царско правителство споразумения 
ще са в сила съответно в окупираните от България територии на Гърция 
и след едно окончателно уреждане на въпроса с падащите се на България 
бивши гръцки земи. 

София, 27 април 1943 г. [п] Клодиус
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Следват подписите на г.г. Министрите Филов, Попов, Божилов, 
Кушев, Горанов, Митаков, Габровски и Загоров.

Вярно с оригинала,

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [подпис]

Строго поверитeлно1

[печат]: Царство България. Министерски съвет.

 

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 967, л. 4. На немски език. Превод на български от със-
тавителите. Препис. Машинопис.

1 Частта от документа, набрана в курсив, е на български език.

113.  инструкция от Министерството на вътрешните работи и народ-
ното здраве до областните директори относно воденето на спи-
съци за поданството на жителите в общините

София, 15 юни 1941 г.

М.В.Р.Н.З.
ДИРЕКЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Отделение административно
№ 8550
15.VI.1941 год.
София

Препис

До г.г. Областните 
директори в Царството

Съгласно чл. 5 от Закона за българското поданство във всяка община 
се държи особен списък за поданството на жителите на общината, за воде-
нето на който ще се издаде правилник.

Министерството на правосъдието държи списък на лицата: а) които 
са придобили българско поданство по натурализация; б) които са възста-
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новили поданството си; в) които са загубили поданството си и г) на които, 
е разрешено да се установят на постоянно местожителство в Царството.

Министерството изпраща служебно в Дирекцията на полицията и на 
съответните общини препис от тези списъци, а също и сведения за всички 
промени станали в тях.

Понеже правилното водене на списъците, за които се говори в ал. І на 
посочения текст, е от особено голямо значение за всяка община (за изгот-
вяне наборните списъци, списъци на избирателите и пр.), за да се вписват 
всички лица, които по силата на закона са по право български поданици, 
необходимо е, както съставянето, така и воденето на самите списъци да 
е съобразено с разпоредбите на новия Закон за българското поданство, 
Законът за уреждане поданството в Добруджа и Закона за защита на на-
цията.

Българското поданство е признато за известни лица по право [доба-
вено на ръка], на общо основание, щом като те отговарят на условията, 
предвидени в Закона за българското поданство (дял І, гл. І – чл.чл. 7, 8, 
12, 25 ал. ІІ и 26 както и отдела приходни правила – чл.чл. 61, 62, 65 и 67), 
в Закона за уреждане поданството в Добруджа и в чл. 21 буква „а“ от За-
кона за защита на нацията. Констатирането наличността на тези условия 
е работа на общинските управления, затова издаването на удостоверения 
за българско поданство по чл.чл. 7, 8, 12, 25 ал. ІІ, 26, 61, 62, 65 и 67 от 
Закона за българското поданство, по Закона за уреждане поданството в 
Добруджа и в чл. 21 буква „а“ от Закона за защита на нацията да се извър-
ши от надлежните общини. Само в случай на спор, заинтересованите лица 
могат да се обръщат към Министерството на правосъдието – Съвета по 
поданството.

Горното Ви се съобщава, за да наредите на г.г. кметовете на всички 
градски и селски общини в Царството да се съобразяват с посочените за-
кони и основно да проучат изброените текстове.

Главен Секретар: (п) Д-р Л. Ангелов
Началник на отделението: (п) П. Иванов

Вярно,
Подначалник: 

ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 180, л. 32. Препис. Машинопис.
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114.  инструкция от Централната консистория на евреите в Бълга-
рия до Щипската еврейска община относно прилагането на За-
кона за защита на нацията в „новите земи“

София, 17 юли 1941 г.

Централна Консистория
на
евреите в България
(текст на иврит)
№ 2228

София, 17 юлий 1941 г.

До Почитаемата
Еврейска община
Щип

Със закона за еднократния данък върху имуществата на лицата от 
еврейски произход, публикуван в държавен вестник, брой 151 от 14 юлий 
започват да текат всички срокове на Закона за защита на нацията в осво-
бодените български земи през 1940/41 год. (чл. 18 от закона). В тези земи 
се намира и Вашата община и както това беше в еврейските общини в 
стара България на Вас предстои задачата да проучите добре закона за за-
щита на нацията и своевременно да упътите Вашите еноряши да извършат 
всички изискуеми формалности по него. Тези формалности не са малко. 
На първо време ще трябва всеки еноряш да подаде специални декларации 
за своя произход. Формуляри за тези декларации ще получите от местните 
административни власти. Освен това всеки еноряш ще трябва съгласно 
чл. 26 от Закона за защита на нацията да подаде декларация в местния 
клон на Българската Народна Банка за притежаваните от него движими 
и недвижими имущества. Формуляри за тези декларации ще получите от 
клоновете на Българската Народна Банка. Тези две декларации трябва да 
се подадат в месечен срок, т.е. до 14 август т.г. Всяко отклонение или 
неизпълнение влече след себе си тежки отговорности, от каквито Вашата 
длъжност е да предпазите Вашите еноряши.

След тези декларации ще трябва общината Ви да издава на еноряшите 
си редица документи, изброени в параграф 21 от правилника за приложе-
нието на закона, които всеки еноряш ще подава в местните административ-
ни общини, за да му се образува досие и бъде снабден с нова лична карта. 
Неизпълнението на тези формалности е също свързано с отговорности.

За избягване на тези отговорности и за своевременното подробно 
осветляване на еврейското население с всичко това което има да върши, 
при Централната Консистория на евреите в България се създаде едно спе-
циално бюро от юристи което в тесен контакт със съответните органи на 
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Министерството на Вътрешните работи и Народното здраве се е поста-
рало да даде подробни упътвания на всички еврейски общини и еноряши, 
чрез писма, окръжни и лични осветления. Това бюро е разисквало с тези 
органи всички постановления на закона и правилника и се е постарало да 
си разясни всички неясноти в тях, които изяснения се предадоха в окръж-
ните ни.

Приложено изпращаме и Вам по един екземпляр от закона, правилни-
ка за приложението му и от всички окръжни, за да ги проучите и разгла-
сите всред еноряшите Ви за тяхното упътвание. Желателно е да съставите 
и при общината Ви едно бюро от някой юрист и други лица за упътвание 
на еноряшите Ви и за извършване формалностите на тези, които са стари, 
немощни или слабограмотни, които сами не биха могли да извършат гор-
ните формалности.

Тъй като тези формалности са свързани с разноски, които не ще мо-
гат да се понесат от твърде болните еноряши, ще бъде целесъобразно да 
се образува при общината Ви един фонд съставен от помощи и дарения на 
по-заможните Ви еноряши.

С горното осветление и всички приложения ние смятаме, че не сме 
изчерпали въпроса. Вие ще имате нужда още от редица разяснения и ние 
Ви заявяваме, че сме готови да Ви ги дадем с всичката необходима за слу-
чая спешност.

Съобщавайки Ви горното ние Ви поздравяваме с
Шалом.

Председател: [подпис]
Главен секретар: [подпис]

[печат] Централна Консистория на евреите в България. София. Текст 
на иврит.

[печат] Централно изр. синагог. настоятелство. Вх. №  8III/23.
VII.1941.

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 212r/v. Оригинал. Машинопис.
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115.  Член 3 от наредбата за приложението на Закона за еднократен 
данък върху имуществата на лицата от еврейски произход

София, 21 юли 1941 г.

Дирекция на преките данъци
НАРЕДБА

по приложението на Закона за еднократен данък върху имуществата  
на лицата от еврейски произход

[…]1 
По чл. 3. По този закон се облагат лицата от еврейски произход:
а) български поданици, без оглед на местожителството си – във или 

вън от пределите на Царството – за имуществата им в България (включи-
телно новоприсъединените през 1940 и 1941 г. земи) и чужбина;

б) чужди поданици, които живеят в България (включително и ново-
присъединените през 1940 и 1941 год. земи) – за всички движими и недви-
жими имущества, намиращи се в България (с присъединените през 1940 и 
1941 год. земи) и 

в) чужди поданици, които живеят в чужбина и имат движими или не-
движими имущества в България (с присъединените през 1940 и 1941 год. 
земи) – за тия имущества.

 

ДВ, LХІІІ, бр. 157, 21 юли 1941 г.
Антиеврейското законодателство…, с. 139.

1 Включени са само текстовете, които имат отношение към поданството на евреите 
в „новите земи“.
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116.  Съобщение на Ксантийското областно полицейско управление 
до Министерството на външните работи и на изповеданията от-
носно убийството на Симандо Яко Михаел в Кавала

Ксанти, 12 ноември 1941 г.

Поверително

М.В.Р.Н.З.
Ксантийско
областно полицейско управление
№ 5873
12.ХІ.1941 г.

До Министерството на Външните 
работи и на изповеданията
Дирекция Консулско-стопанска
София

На № 25939. Донасям Ви, Господин Министре, че лицето Симандо 
Яко Михаел родом в гр. Драма е бил убит на 30.9. т.г. в гр. Кавала при 
следните обстоятелства:

На горната дата същия е бил повикан от Началника на ІІ полиц. учас-
тък гр. Кавала за проверка и разпит във връзка със събитията в Драмско1. 
Михаел по пътя от домът му за участъка, конвоиран от войници е напра-
вил опит да побегне и се укрие. Конвоиращите войници, след като са го 
предупредили три кратно „стой“ същия не се е подчинил и продължил да 
бяга, което е заставило войниците да изпълнят дълга си.

Областен полицейски началник: [подпис] А. Богданов
А. Богданов

за Н-к служ. Държавна сигурност: [подпис] Хр. х. Христов 
Хр. х. Христов

[печат] М.В.Р.Н.З. Ксатийско областно полицейско управление.
[печат] Дирекция Консулско-стопанска, № 29424-47, 15.ХІ.41.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2072, л. 58. Оригинал. Машинопис.

1 Има се предвид Драмското въстание от края на септември 1941 г., когато местно-
то население се надига срещу българските власти, след като комунистически партизани 
нападат общината и полицейското управление в град Доксат. При потушаването му, до 
5 ноември, са ликвидирани 3000 души от цивилното население и партизани. От българ-
ските сили има 211 убити. 
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117.  Запитване на Министерството на външните работи и на изпове-
данията до Министерството на финансите във връзка с вербал-
на нота на испанската легация в София относно евреи, испански 
поданици, от Кавала

София, 23 декември 1941 г.

Бързо София 23.ХІІ.1941 год.

Министерството на Външните 
работи и на изповеданията
Дирекция Консулско-стопанска 
№ 32928-27-ІІ

До Министерството на финансите
Тук

Тукашната Испанска Легация изпрати на Министерството на Външ-
ните работи и на изповеданията вербална нота от 19 декемврий със след-
ното съдържание:

„Испанската Легация поднася своите почитания на Царското Минис-
терство на външните работи и на изповеданията и има чест да донесе до 
знанието му следното:

Финансовите власти в гр. Кавала искат от г. Лазар Бенвенист, испан-
ски поданик, испански вице-консул в Кавала, живущ от 4 години в Лозана, 
и от неговия брат г. Ино Бенвенист, испански поданик, живущ от повече 
от 25 години в Хавана, да заплатят данъци върху „дохода от недвижими 
имоти“ и върху „общия доход“ за време от м. април 1941 г. до м. декем-
врий 1941 г., а именно:

върху „дохода от недвижими имоти“ лева 39.659 за Л. Бенвенист
върху „дохода от недвижими имоти“ лева 39.659 за И. Бенвенист
а върху „общия доход“ лева 22.627 за г. Лазар Бенвенист само. Общо, 

двамата братя Бенвенист дължат 101.945 лева.
Тези данъци трябва да бъдат внесени най-късно до 31 декемврий 1941 

г. и съставляват 9/12 от данъците, които следва да бъдат изплатени.
Обаче, по сведенията на Легацията, всичките имоти на братя Бенве-

нист, а именно:
1. Една сграда, находяща се на ул. „Цар Борис“ № 131/137
2. Една сграда, находяща се на ул. „Цар Борис“ № 179
3. Една сграда, находяща се на ул. „Адолф Хитлер“ № 45 и 46а.
4. Един дюкян, находящ се на ул. „Цар Борис“ № 135 са заети от 

българските военни власти или от български административни служби от 
м. април 1941 г. без да се плаща от тогава наем за тях.
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Тъй като тези данъци се искат от фиска за доходи от наем и тъй като 
братя Бенвенист не са получили такъв наем – пред вид обстоятелство-
то, че поменатите по-горе сгради са заети от българските власти, които 
не плащат наем, Испанската Легация се пита как братята Бенвенист биха 
могли да се издължат спрямо фиска.

Желанието на Легацията е, прочее, да узнае какво е становището 
на Министерство на външните работи и на изповеданията по въпроса от 
юридическа гледна точка“.

Като предава горното, Министерсвото на външните рабти и на из-
поведанията моли Министерството на финансите да му даде указания за 
отговора, който следва да се даде на Испанската Легация.

Директор,
Пълномощен министър: [подпис]

Изпраща се на данъчния началник в Кавала, за да се дадат сведения, 
какви данъци се дължат от Лазар и Ино Бенвенист, за какво се отнасят, 
какви имоти имат, кой ги владее, определени ли са наеми, кой ги получава 
и собствениците имат ли пълномощник, който да се грижи за интересите 
им и кой е той.

Гр. София, 29 Декем. 1941 год.
Директор на преките данъци: [подпис]

Началник служба: [подпис]

Настоящето при надпис заедно със сведенията на дан. агент Любен п. 
Стоев изпращам в М-ство на финансите – Дирекция на преките данъци, на 
разпореждане.

№ 59, гр. Кавала, 10.І.1942 год.
Данъчен началник: [подпис]

З. Златев

[резолюция на ръка] Г-н данъч. н-к Стоев, Дайте подробни сведения 
съгл. надписа […], 5.І.1942 [подпис]

[печат] М.Ф. Дирекция на преките данъци, № 36348, 24.ХІІ.1941.
[печат] Кавала….ние. 2.І.1942
[печат] М.Ф. Дирекция на преките данъци, вх. №  1232, Получ. на 

17.І.1942.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2072, л. 47r/v. Оригинал. Машинопис.
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118.  инструкция от дирекция на полицията до областните полицей-
ски началници за регистриране на евреи от бивша Югославия, 
пристигнали в страната

София, 13 април 1942 г. 

М.В.Р.Н.З.
Дирекция на полицията
Централно управление
№ 353 от 13.ІV.1943 год.
София

Препис

До г.г. ОБЛАСТНИТЕ ПОЛИЦ. 
НАЧАЛНИЦИ в Царството

Предвид на това, че много евреи от бивша Югославия са влезли в 
страната по нелегалния път и са се установили при свои близки, или на 
отделни квартири, наредете:

1. При всяка регистрация в полицейските управления на евреи, да се 
иска разрешението с което им се дава право за установяване в даден насе-
лен пункт. Това се дава само от Дирекцията на Полицията.

2. При всяко регистриране в хотел, да се искат същите документи.
3. Даваните удостоверения за движение от един населен пункт в друг 

да се представляват в същото учреждение, от гдето са издадени.
4. Предприемете ревизии на всички регистрирани по горният път ев-

реи и донесете за нарушенията.
Скопска и Битолска области особенно да внимават за тия нарушения.
До 30 того донесете.

Директор на полицията: (п) Хр. Драголов
Вярно,

Административна служба: [подпис]
(п) Т. Н. Панов

[печат] Областно полицейско управление Битоля.

ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 1454, л. 2. Препис. Машинопис.
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119.  Протокол от заседание на Комисията по уреждането на въпроса 
за поданството на лицата в присъединените през 1941 г. земи

София, 28 май 1942 г. 

ПРОТОКОЛ

на Комисията назначена със заповед №№ 149 и 174 на  
Министър-Председателя и Министър на Външните работи и  

на Изповеданията.

Днес на 28 май 1942 г. Комисията в състав: г. Д-р Богдан КЕСЯКОВ, 
Пълномощен Министър, Юрисконсулт на Министерството на външните 
Работи и на Изповеданията, г. Б. М. БОНЧЕВ, Областен Директор на раз-
положение за проучване и уреждане на народностните въпроси при Ми-
нистерството на Вътрешните работи и Народното Здраве, г. Д-р Любомир 
ЧАВДАРОВ, член на Съвета по Законодателството при Министерството 
на Правосъдието и г. Майор ЧАЛЪКОВ, от Щаба на войската, състави 
настоящия протокол за работата ѝ в заседанията от 19, 26 и 28 май т.г., във 
връзка с уреждането въпроса за поданството на лицата в освободените 
през 1941 година земи.

КОМИСИЯТА ПРИЕ СЛЕДНОТО:

1. – По начало следва да се признае българско поданство по право на 
всички лица от български произход, които са имали югославско, съответ-
но гръцко, поданство в освободените през 1941 г. земи. Ако те са имали 
друго поданство, напр.: германско, италианско, турско и пр., поданството 
им да не се променя ex lege. Такива лица ще могат да променяват подан-
ството си, ако пожелаят, на общо основание.

2. – Също така, ще следва да се признае българско поданство и на 
бежанците от български произход, които, поради военните събития са до-
шли в Царството от другаде. Тук, обаче, поданството ще се придобива, 
ако лицето това пожелае и ако бъде то прието за български поданик. В 
същност, случая не ще се отнася до лица само от освободените земи, как-
то, впрочем, показва названието на законопроекта, но ще обгърне и други 
някои случаи на бежанци от български произход напр. тия от Тетовско, 
Костурско или пък Бесарабия и другаде.

3. – Също така, трябва да бъде признато българско поданство и на 
ония лица от български произход – югославски или гръцки поданици – ос-
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танали вън от пределите на българските земи, било в хърватско, сръбско, 
гръцко или другаде. Тяхното поданство ще им бъде признато, доколкото 
те ще пожелаят българското поданство и ще бъдат приети в него.

4. – Комисията отдели по-голямо внимание на въпроса за поданство-
то на лицата бивши югославски или гръцки поданици от небългарски про-
изход, с местожителство в освободените български земи: гърци, сърби, 
турци, арменци и пр. и пр.

Комисията счете за държавно неполезно горните лица да останат без 
поданство. От друга страна, Комисията взе предвид и обстоятелството, 
че ако тям се признае българско поданство по право, тяхното изгонване 
и лишаване от българско поданство ще бъде трудно в бъдеще, освен в 
случаите на чл. 9 от Наредбата-Закон за разстуряне на партийно-полити-
ческите организации или пък по чл. 21 от Закона за поданството. Затова, 
Комисията се спря на следния начин за разрешаване на този въпрос: Лица-
та от чужд произход, югославски или гръцки поданици да могат да стават 
по начало български поданици, ако на 6.ІV.1941 г. са имали местожител-
ството си в освободените български земи и ако не са напустнали страна-
та до влизането на закона в сила. Същевременно, на тези лица е дадена 
възможността да оптират в определен срок, дали да запазят досегашното 
си поданство, евентуално да добият друго чуждо поданство, или да станат 
български поданици.

В случай, че тия лица откажат да приемат българско поданство, като 
упражнят правото си на опция в полза на чуждо поданство – да напуснат 
пределите на българските земи в определен срок.

На второ място Комисията взе предвид, че тези лица, бидейки от чужд 
произход не могат да се считат за надежден елемент, като в известни слу-
чаи могат дори да се окажат вредни за сигурността на Държавата. Поради 
това, в особен текст (чл. 5) Комисията предвиди възможността, при оп-
ростена процедура, да могат те да бъдат изгонвани извън пределите на 
Царството, щом като са се показали недостойни за българско поданство 
или опасни за държавната сигурност и обществен ред, с което те, автома-
тически ще загубят и българско поданство.

Пак във връзка с горния въпрос, Комисията се спря и разгледа случа-
ите за чуждото поданство, главно албанско и италиянско, което някои лица 
от чужд произход са се домогнали и са придобили след датата 6.ІV.1941 г. 
Но, понеже по начало Комисията прие че лицата от чужд произход, които 
са били югославски или гръцки поданици на 6.ІV.1941 г. и които не са 
поискали да станат български поданици трябва да напуснат страната, то, 
това начало ще обхване и ще разреши и казаните случаи.
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5. – Най-после, Комисията намери че ще бъде полезно ако бъде даде-
на възможност и на лицата от чужд произход, но с нансенови паспорти1 да 
могат да придобиват българското поданство, още повече, че като се има 
предвид че те са в най-голямата си част руски или арменски бежанци и с 
добри чувства към българската кауза. Достатъчно ще бъде, ако тия лица 
са се заселили в освободените земи до 6.ІV.1941 г. и на тая дата са имали 
местожителството си в тях.

Специално за лицата от еврейски произход, Комисията намери че на 
тях не ще трябва да се признава българско поданство. Последното е в съ-
гласие и със Закона за защита на нацията.

Членове на комисията: 1) [подпис] (Д-р Б. Кесяков)
 2) [подпис] (Б. М. Бончев)
 3) [подпис] (Д-р Л. Чавдаров)
 4) [подпис] (Майор В. С. Чалъков)

ЦДА, ф. 242К, оп. 4, а.е. 897, л. 11r/v. 12. Оригинал. Машинопис.

1 Вж. бележката към документ № 109.

120.  доклад от Константин Партов, министър на правосъдието, до 
председателя на Министерския съвет относно наредбата за по-
данството в присъединените през 1941 г. земи

София, между 28 май и 4 юни 1942 г.

Министерство
на
Правосъдието
№ …

До Господина
Председателя на  
Министерския съвет
Тук

ДОКЛАД
от Министра на Правосъдието

ОТНОСНО: Наредбата за 
поданството в освободените 
през 1941 година земи.
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ГОСПОДИНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
Нуждата от уреждане на поданството в освободените през 1941 годи-

на земи е повече от належаща.
Населението на тези земи, които са включени в територията на Цар-

ството и върху които днес се упражнява суверенитета на държавата, не 
е придобило още правно признание на българско поданство. Заварени-
те в тези земи лица, макар и от български произход, от правно гледище, 
продължават да се числят поданици на бившата югославска, респективно 
гръцката държава.

Това положение е съпроводено с редица спънки и неудобства от най-
различно естество, както за самите жители на тези земи, така и за админи-
страцията. Между това, трябва да се отбележи, че поради явилите се нуж-
ди, значителен брой от тези лица са назначени вече на държавна служба, 
като чиновници по разните ведомства.

От друга страна, вън от спор е, че държавата не може да се задоволи 
да упражнява върху новата територия само един чисто териториален су-
веренитет, без да се интересува от поданството на лицата, които живеят 
върху тази територия.

Настоящата наредба цели да отговори на нуждата за уреждане на по-
данството в освободените през 1941 година земи. Редом с това, с нея се 
урежда и въпроса за поданството на онези лица, от български произход, 
югославски или гръцки поданици, които са останали вън от пределите на 
Царството, както и на лицата, бежанци от другаде, които са се установили 
или ще се установят на местожителство в пределите на Царството.

В проекта е възприето началото, че за придобиване на българско по-
данство от всички лица, югославски или гръцки поданици, следва да се 
вземе пред вид местожителството на тези лица по време влизане наредба-
та в сила.

Това начало, добило признание в международното частно право на 
едно от най-справедливите в подобни случаи, държи сметка и се осланя на 
съществуващата, твърде реална връзка, която свързва личността с дадена 
територия. Промяната в поданството на населението, установено на мес-
тожителство в освободените земи се свързва по този начин с настъпилата 
промяна на държавния суверинитет в тези земи.

Възприетото начало не е проведено, обаче, еднакво спрямо всички 
лица, които имат местожителството си в освободените земи. С проекта 
се прокарва съществено различие между лицата, югославски или гръцки 
поданици, които са от български произход и тези, които имат друг народ-
ностен произход.
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Лицата от български произход, които имат местожителството си в 
новоосвободените земи, придобиват българско поданство по право и без-
условно. Това поданство е задължително за тях.

Всички други лица, от небългарски произход, не са задължени да при-
емат промяна в поданството си. Тези лица се ползват от правото да опти-
рат в определен срок дали да запазят сегашното си поданство, евентуално 
да придобият друго чуждо поданство, или да станат български поданици. 
Тази опция е подчинена на условието за задължително напускане преде-
лите на Царството. В случай че не упражнят правото си на опция, същите 
лица променят ipso facto поданството си, като стават български поданици.

В проекта не се засягат лицата, които, макар и да са имали по-рано 
местожителството си в освободените земи, по време влизане наредбата 
в сила са напуснали вече територията на Царството и, следователно, са 
скъсали връзката си с нея.

Редом с това, в проекта се урежда и въпроса за поданството на онези 
лица, от български произход, югославски или гръцки поданици, които са 
останали вън от новите предели на Царството, както и на лицата, бежанци 
от български произход, които, поради военните събития, са се установили 
на местожителство в Царството. На всички тези лица се дава възможност 
да придобият българско поданство, ако пожелаят, като подадат молба за 
това в определен срок до Министра на Правосъдието.

Най-подир, с проекта се предвижда да могат да придобият българско 
поданство и лицата, носители на нансенови паспорти1 от освободените 
земи, от руски или арменски народностен произход, които имат местожи-
телството си в освободените земи. Чрез това се уеднаквява положението 
на лицата, носители на нансенови паспорти от освободените земи с това 
на същите лица от старите предели на Царството (чл. 68 от закона за бъл-
гарското поданство).

Изхождайки от съображението, че лицата от небългарски произход, 
които ще придобият българско поданство по този закон, не могат да се 
считат още надежден елемент за държавата и не е изключено някои от 
тях да се укажат вредни за сигурността на страната, с чл. 6 от проекта се 
дава възможност, при една твърде опростена процедура, такива лица, по-
казали се недостойни за българското поданство или опасни за държавната 
сигурност и обществения ред, да могат да бъдат изгонени от пределите на 
Царството, с което те автоматически ще загубят и българското поданство.

В чл. 7 от проекта се предвижда една по-кратка процедура за приема-
не в българско поданство в случаите, когато това поданство не се придо-
бива по право, като се изоставя условието на чл. 35 от закона за българ-
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ското поданство за издаване на Царски указ. На последно място проектът 
предвижда, за всички случаи на придобиване българско поданство по тази 
наредба, лицата да се освободят от заплащане на герб, мита и др.

Като Ви докладвам горното, моля Ви Господин Председателю, да за-
нимаете с въпроса Почитаемия Министерски Съвет, който, ако одобри, 
да приеме, на основание чл. 1 от закона за бързо уреждане на неотложни 
въпроси в освободените земи, следната

НАРЕДБА
за

ПОДАНСТВОТО В ОСВОБОДЕНИТЕ  
ПРЕЗ 1941 ГОДИНА ЗЕМИ.

Чл. 1. – Всички югославски и гръцки поданици, от български произ-
ход, придобиват по право българско поданство от деня на влизане тази 
наредба в сила, ако на тази дата имат местожителството си в освободените 
през 1941 година земи или в старите предели на Царството.

Чл. 2. – Всички югославски и гръцки поданици, от български произ-
ход, които са родени в освободените през 1941 година земи и имат место-
жителството си вън от тези земи и вън от старите предели на Царството, 
могат да придобият българско поданство, ако в едногодишен срок от вли-
зане на тази наредба в сила поискат това, с молба до Министерството на 
Правосъдието, направо или чрез царските дипломатически или консулски 
власти.

Чл. 3. – Бежанци от български произход, които след 1 септември 1939 
година, поради военните събития, са напуснали своята държава и са се ус-
тановили на местожителство в освободените през 1941 година земи, или в 
старите предели на Царството, могат да придобият българско поданство, 
ако поискат това с молба до Министерството на Правосъдието, в 6-месе-
чен срок от влизането на тази наредба в сила или от установяването им в 
страната.

Чл. 4. – Всички югославски и гръцки поданици, от небългарски про-
изход, които, в деня на влизане тази наредба в сила, имат местожителство-
то си в освободените през 1941 година земи, стават български поданици, 
освен ако, до 1 април 1943 година, изявят желание да запазят досегашното 
си поданство, или да придобият друго чуждо поданство и в същия срок се 
изселят от пределите на Царството.

Тази разпоредба не се отнася до лицата от еврейски произход; омъ-
жените жени от еврейски произход следват поданството на мъжа си.
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Чл. 5. – Носителите на нансенови паспорти1, от руски или арменски 
произход, които са се заселили в освободените през 1941 г. земи и имат 
местожителството си в тези земи, могат да придобият българско поданство, 
ако поискат това в едногодишен срок от влизане на тази наредба в сила. 

Чл. 6. – Лицата от небългарски произход, придобили поданство по 
настоящата наредба, които са се показали недостойни или опасни за дър-
жавната сигурност и обществения ред, могат, със заповед на Министъра 
на Вътрешните работи и Народното здраве, да бъдат заставени да напус-
нат пределите на Царството, с което те загубват българското поданство.

Чл. 7. – Приемането на български поданици на лицата по чл. 2, 3, и 5 
става със заповед на Министъра на Правосъдието, която се публикува в 
„Държавен вестник“.

Чл. 8. – Лицата, които придобиват българско поданство по тази на-
редба, се освобождават от заплащане на герб, такси и берии.

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

ЦДА, ф. 242К, оп. 4, а.е. 897, л. 6–10. Копие. Машинопис.

1 Вж. бел. 2 към документ № 109.

121.  Проектозакон за поданството на лицата в „новите земи“
София, между 28 май и 4 юни 1942 г.

Проект.
ЗАКОН

за
поданството на лицата от освободените през 1941 г. земи.

Чл. 1. – Всички югославски или гръцки поданици от български произ-
ход придобиват по право българско поданство от 6.ІV.1941 г., ако на тази 
дата са имали местожителството си в освободените през 1941 г. земи или 
в старите предели на Царството.

Чл. 2. – Всички югославски или гръцки поданици от български про-
изход, които на 6.ІV.1941 г. са имали местожителството си вън от старите 
предели на Царството или вън от освободените през 1941 г. земи могат 
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да придобият българско поданство, ако в едногодишен срок от влизането 
на тоя закон в сила поискат, с молба отправена до Министерството на 
правосъдието, направо или чрез Царските дипломатически или консулски 
представителства.

Чл. 3. – Бежанци от български произход, които, след 1 септемврий 
1939 г., са напустнали поради военните събития държавата чиито пода-
ници са те и които в последствие са се завърнали и са се установили на 
местожителство в освободените през 1941 г. земи или в старите предели 
на Царството, могат да придобият българско поданство, ако поискат, с 
молба отправена до Министерството на правосъдието в срок от 6 месеца 
от влизането на този закон в сила или от установяването им в страната.

Чл. 4. – Всички югославски или гръцки поданици, от небългарски 
произход, които на 6.ІV.1941 г. са имали местожителството си в осво-
бодените през 1941 г. земи и до влизането на тоя закон в сила не са на-
пуснали страната, могат да придобият българското поданство, освен ако 
до 1.ІV.1943 г. не изявят желание да запазят старото си поданство или да 
придобият друго чуждо поданство и в същия срок се изселят от пределите 
на Царството.

Тази разпоредба не се отнася до лицата от еврейски произход; омъ-
жените жени, от еврейски произход следват поданството на мъжа.

Чл. 5. – Носителите на нансенови паспорти1, от руски или арменски 
произход, които са се заселили до 6.ІV.1941 г. в освободените земи, могат 
да придобият българско поданство, ако на 6.ІV. са имали и продължават 
да имат местожителството си в тях.

Чл. 6. – Лицата от небългарски произход, придобили българско подан-
ство по настоящия закон, които са се показали недостойни за това подан-
ство или опасни за държавната сигурност и обществения ред, могат, със 
заповед на Министъра на вътрешните работи, да бъдат заставени да напус-
нат пределите на Държавата, с което те загубват и българското поданство.

Чл. 7. – Придобиването на българското поданство с изключение на 
случаите по чл.чл. 1 и 3, както и отнемането на българското поданство по 
чл. 6 на тоя закон става със заповед на Министра на правосъдието, която 
се обнародва в Държавен вестник.

Чл. 8. – Придобиването на българско поданство по този закон се ос-
вобождава от гербов налог, такси и други берии.

ЦДА, ф. 242К, оп. 4, а.е. 897, л. 13–14. Копие. Машинопис.

1 Вж. бел. 2 към документ № 109. 
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122.  Писмо на Министерството на външните работи и на изпове-
данията до българската легация във Виши относно изпратена 
карта на окупираните от България земи в Тракия и Македония

София, 30 май 1942 г. 

До Българската Легация
Виши
На № 68 Т.А. от 20.V.1942 г.

Министерството на Външните Работи и на Изповеданията има чест 
да изпрати на Царската Легация във Виши, тук приложена, една карта в 
която са означени границите на окупираните от България земи в Тракия и 
Македония. Върху същата карта е означена сухопътна граница с Ромъния.

Дирекцията на Статистиката не е издала досега Годишник, съдържащ 
данни за Тракия и Македония.

Легацията се умолява да запита г. Лапрадел какви данни точно му са 
потребни и за отстояване на каква теза за да ги изиска Министерството от 
Дирекцията на Статистиката и ги достави.

Приложение: 1 карта.

За Политически директор
Легационен съветник: [подпис]

[на ръка] Свършена.
Вх. № 18699-13-І от 30.V.1942 г.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1082, л. 183. Оригинал. Машинопис.
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123.  наредба за поданството в „новите земи“1 
София, 10 юни 1942 г.

Министерство на правосъдието
Постановление на Министерския съвет
№ 3156
До Министерството на правосъдието
На № 4153/5.VІ.1942 год.

31 постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му от 
5 юний 1942 година, протокол № 77.

На основание чл. 1 от закона за бързо уреждане на неотложни въпро-
си в освободените земи, одобрява се следната

НАРЕДБА
за поданството в освободените през 1941 година земи

Чл. 1. Всички югославски и гръцки поданици, от български произход, 
придобиват по право българско поданство от деня на влизане тази наредба 
в сила, ако на тази дата имат местожителството си в освободените през 
1941 година земи или в старите предели на Царството.

Чл. 2. Всички югославски и гръцки поданици, от български произход, 
които са родени в освободените през 1941 година земи и имат местожител-
ството си вън от тези земи и вън от старите предели на Царството, могат 
да придобият българско поданство, ако в едногодишен срок от влизане на 
тази наредба в сила поискат това, с молба до Министерството на правосъ-
дието, направо или чрез царските дипломатически или консулски власти.

Чл. 3. Бежанци от български произход, които след 1 септемврий 1939 
година, поради военните събития, са напустнали своята държава и са се 
установили на местожителство в освободените през 1941 година земи, или 
в старите предели на Царството, могат да придобият българско поданство, 
ако поискат това с молба до Министерството на правосъдието в 6-месечен 
срок от влизане на тази наредба в сила или от установяването им в стра-
ната.

Чл. 4. Всички югославски и гръцки поданици, от небългарски произ-
ход, които, в деня на влизане тази наредба в сила, имат местожителството 
си в освободените през 1941 година земи стават български поданици, ос-
вен ако, до 1 април 1943 година, изявят желание да запазят досегашното 
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си поданство, или да придобият друго чуждо поданство в същия срок се 
изселят от пределите на Царството.

Тази разпоредба не се отнася до лицата от еврейски произход; омъ-
жените жени от еврейски произход следват поданството на мъжа си.

Чл. 5. Носителите на нансенови паспорти2, от руски или арменски 
произход, които са се заселили в освободените през 1941 година земи и 
имат местожителството си в тези земи, могат да придобият българско по-
данство, ако поискат това в едногодишен срок от влизане на тази наредба 
в сила.

Чл. 6. Лицата от небългарски произход, придобили поданството по 
настоящата наредба, които са се показали недостойни или опасни за дър-
жавната сигурност и обществен ред, могат със заповед на Министра на 
вътрешните работи и народното здраве да бъдат заставени да напустнат 
пределите на Царството, с което те загубват българското поданство.

Чл. 7. Приемането за български поданици на лицата по чл.чл. 2, 3 и 
5 става със заповед на Министра на правосъдието, която се публикува в 
„Държавен вестник“.

Чл. 8. Лицата, които придобиват българско поданство по тази наред-
ба, се освобождават от заплащане на герб, мита, такси и берии.

Гр. София, 5 юний 1942 година.
Главен секретар на Мин. съвет: Г. К. Серафимов

ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 180, л. 17r. Печатно (ДВ, бр. 124, 10.VІ.1942, с. 17). 
Оцеляването…, 180–181; Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, 
с. 35 (факсимиле).

1 Приета на заседание на Министерския съвет от 5 юни 1942 г. Протокол № 77, т. 
XXXI, след точки относно цената на тютюна, акциза върху алкохола и пр. (ЦДА, ф. 284К., 
оп. 1, а.е. 7929, л. 7v).

2 Вж. бел. 2 към документ № 109.
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124.  изложение от еврейските общини в Македония до цар Борис ІІІ 
с молба за даване българско поданство на евреите от Македония

Скопие, след 10 юни 1942 г.

ДО НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО
БОРИС ІІІ
ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ
ДВОРЕЦА СОФИЯ

ИЗЛОЖЕНИЕ
от еврейските общини в Македония

Ваше Величество,
Една нещастна съдба преследва нас и то не поради лични или пле-

менни съображения и причини, а поради едно нещастно стечение на об-
стоятелствата, поради исключителните времена, в които живеем. Светът 
преживява една страшна криза в стопанско и политическо отношение. Съ-
битията се развиват с едно ускорено темпо. Води се една велика борба.

Ние и нашите сънародници тук в пределите на новоосвободените мес-
та – в Македония, в нашите родни места, искрено и честно сътрудничим и 
ще сътрудничим на това велико дело за изграждането и закрепването на 
Велика България, която под мъдрото, смело и благородно ръководство на 
Ваше Величество, днес цъфти и напредва по пътя на величието и благоден-
ствието. За голямо щастие на българския народ, ние с доволство виждаме 
днес как и с какви бързи крачки се осъществи един идеал, за който и ние 
тук, в нашата родна земя, сме допринесли нещо, сме дали подкрепа със 
скромните си материални и морални сили и средства. И за това именно, ние 
искрено и чистосърдечно посрещнахме и поздравихме идването на освобо-
дителните войски и власти в родната нам страна – в Македония, която така 
щастливо се включи в пределите на майката-отечество Велика България!…

Нашата радост за освобождаването на родния ни край е искрена. Тя е 
продиктувана от голямата любов и преданност към братята българи, с които 
тук от векове живеем и делим братски всички скърби, радости и тревоги и в 
общо сътрудничество сме изнасяли епичните борби за тая свобода. Така – 
ние имаме скромен принос във великата Илинденска епопея, в миналата 
война през 1916 година – когато не сме останали безучастни зрители, а сме 
дали това, което можахме да дадем… И сега пак сме готови да дадем това, 
което е по силите ни – отечеството за Цар и родина! … Ние не познаваме 
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друго отечество, друго реално място освен нашия роден край, който е днес 
неразделна част от майката-отечество Велика България! Тук искаме да си 
останем, тук да живеем и тук да умрем като лоялни и преданни български 
граждани, български поданици, под скиптъра на Ваше Величество!…

Ние и нашите сънародници-евреи в новоосвободените земи, в родна-
та наша земя изпълнихме и изпълняваме всички разпореждания на българ-
ската власт във връзка с постановленията на Закона за защита на нацията 
и Закона за еднократния данък, с пълното съзнание, че това ние вършим за 
доброто на държавата и народа ни, като честни, искрени и добросъвестни 
лоялни граждани поданици на тая страна.

Обаче през месец юний тая година, излезе една Наредба, публикувана 
в Държавен вестник брой 124 от 10 юний 1942 год. – с които се признават 
правата на български поданици на всички жители в Македония, стига да са 
заварени като жители на последната, преди публикацията на тази, Наред-
бата. В тая наредба има една уговорка, че тя не засяга лицата от еврейски 
произход.

По силата на тая Наредба и тълкуванието което ѝ се дава, последва на-
реждание от административните полицейски власти – в смисъл, щото всич-
ки лица от еврейски произход да подават декларации, в които да се отбеле-
жи – че сме чужди поданици. Във връзка с това ние ще трябва да плащаме 
по 300 лева месечно за всеки човек от семейството и то всички членове на 
семейството над 15 годишна възраст, като чужденци в родни места. 

По силата на тая наредба нашите сънародници-еврей от новите земи – 
от Македония, ще се третират като чужденци. Това внесе едно смущение 
и една тревога в душите ни, едно отчаяние във всички, една болка, която 
свива сърдцето и убива духът и желанието за живот. Ние в родните си 
места, където сме се родили, където от векове живеем, където цели наши 
поколения са оставили кости и живот, да бъдем третирани като чужденци, 
не можем и не искаме да повярваме, че това е оправдано както от гледна 
точка на Закона, така и от гледна точка на справедливостта, дотогава – до-
когато на светлия български трон стои Ваше Величество!

Плащането на каквито и да е такси не е по силите ни. Защото и без 
това ние понесохме всички тежести и ограничения. Нашите дюкяни са за-
творени. Нашите работилници запустяха. Нашите капитали умряха. На-
шите имоти се пропиляха. Това което остана за една малка част от нас 
едва ли ще им стигне за прехрана. Една голяма част от нашите сънарод-
ници еврей 80–90% останаха на улицата с просешка тояга и постоянно 
протягат ръце за помощ и милостиня към еврейските общини, които нямат 
възможност да им помогнат, понеже не разполагат с никакви средства. 
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Стопанския живот и търговията за тях е умряла и никой вече не чака от 
там прехрана. Остава – просията. Хиляди бащи се скитат без работа. Хи-
ляди майки ходят по чужди порти да просят парче хляб. Хиляди деца не-
винни и мили се скитат оръфани по улици и площади изложени на болести 
и гладна смърт!… Хиляди семейства гладуват!…

При това положение – дълг ни се налага като ръководни лица на ев-
рейските общини в Македония, от свое име и от името на хиляди бащи 
и майки, на хиляди сестри и деца захвърлени и изоставени под ударите 
на тая жестока съдба – ДА ОТПРАВИМ ГОРЕЩИТЕ СИ МОЛБИ КЪМ 
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЗА ЕДНА МИЛОСТ КЪМ ТЕЗИ НЕЩАСТНИ-
ЦИ, които са готови всеки момент да служат и дадат живота си за вели-
чието и благоденствието на Велика България, като български граждани и 
български ПОДАНИЦИ, да бъдат третирани еднакво със своите сънарод-
ници в старите предели на Царството!

Дълбоко вярвайки във Вашето благородно отзивчиво сърдце към 
страданията и мъките на беззащитните, отправяме настоящата молба – да 
се облекчат страданията на нашите сънародници, КАТО ИМ СЕ ПРИ-
ЗНАЕ БЪЛГАРСКОТО ПОДАНСТВО И ПОСТАВЯТ НА РАВНИ НА-
ЧАЛА С НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ-еврей в старите предели на Цар-
ството, тъй като нито един от нашите сънародници еврей тук в Македония 
НЕ Е ПРЕСЕЛНИК ОТ ЧУЖДИ СТРАНИ, а е роден и от векове живеят 
в пределите на многострадална Македония!

С тази така дадена милост от Ваше Величество, ще извършите един 
акт на висока справедливост и едно велико и благородно дело по отноше-
ние на нас, за което и поколенията ще Ви благодарят, и Всевишния сто-
кратно ще Ви възнагради.

Сме на Ваше Величество верни слуги и
желаем и за напред да останем преданни 

Ваши поданици!

На Скопската еврейска община: Председател:
Секретар.

На Битолската еврейска община: Председател:
Секретар:

На Щипската еврейска община: Председател:

Секретар: [подпис]

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 26r/v. Оригинал. Машинопис.
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125.  изложение от еврейските общини в Македония до министър-
председателя Богдан Филов с молба евреите от Македония да 
продължат да се третират като български поданици

Скопие, след 10 юни 1942 г.

До Господина
Министър Председателя
гр. София

ИЗЛОЖЕНИЕ
от еврейските общини в Македония

Господин МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
С болка на сърдце […] от наше име и от името на нашите сънародни-

ци-еврей от новоосвободените места, да направим настоящето изложение 
пред Вас и отправим гореща молба, да ходатайствате пред почитаемия 
Министерски съвет за да се дадат нареждания за поправка на една неправ-
да, която засяга почти всички наши сънародници еврей тук, във връзка с 
признаването на българско поданство на същите.

Веднага след освобождението на нашия край – на Македония и включ-
ването ѝ в пределите на Царството, приложението на Закона за защита на 
нацията и Закона за еднократния данък за еврейте, влезе в сила и по от-
ношение на нас. Всички ограничения и тежести предвидени в тези закони 
понесохме еднакво твърдо с търпение и добросъвестно изпълнение, като 
лоялни български граждани и поданици, водени от едничкото убеждение, 
че ние сме равноправни граждани и следва да понасяме всичко онова, кое-
то се предвижда и прилага и по отношение на нашите сънародници-еврей 
в старите предели на Царството.

Ние до сега сме и за напред ще бъдем такива – каквито Вие при сре-
щата с нашите представители в Скопие ни заявихте да бъдем: „Бъдете ло-
ялни граждани към българската власт за да се радвате на всички свободи 
и правдини, на които сънародниците ви в старите предели на Царството 
се радват“.

Нашите чувства на любов и преданост към народ и държава, към Цар 
и Родина, като български граждани и български поданици, ще останат не-
изменни и за напред. Ние следваме Вашите напътствия и ще ги следваме.

Платили сме до сега и плащаме съответния данък по Закона, понася-
ме всички ограничения, лишения и тревоги, с пълното съзнание, че с това 
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ние служим и правим услуга на държавата, която има най-много нужда 
днес от ред, мир и спокойствие. А ние сме едни от ония, които най-много 
държат на това.

С най-голяма добросъвестност ние изпълняваме и ще изпълняваме 
всички разпореждания на властите, по приложение на Законите в страната 
ни, които са еднакви за всички български граждани и поданици.

Обаче с публикуваната Наредба за поданството на жителите в но-
воосвободените земи – в Македония (Държавен вестник брой 124 от 
10.VІ.1942 година), с която се признава българско поданство на всички 
жители даже и от чужд произход – стига да са заварени на местожителство 
в тези земи, при идването на българската власт или публикацията на тази 
Наредба, ЗА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ-евреи от Македония, се прави 
една уговорка че тая Наредба не се отнася за лица от еврейски произход.

Това положение прокарано в казаната Наредба внесе смут в душите 
на нашите сънародници-евреи от Македония, които с нищо не са дали по-
вод да бъдат третирани по един такъв начин, защото според тълкуванието 
на тая наредба те си остават чужденци в РОДНИТЕ СИ МЕСТА и според 
нарежданията на полицейските власти ще следва да се плаща по 300 лева 
месечно за всяко лице над 15 годишна възраст, което лице, както казахме, 
ОСТАВА В РОДНОТО СИ МЯСТО КАТО ЧУЖДЕНЕЦ.

До сега – ето вече година и нещо те бяха третирани като български 
поданици и Законите за защита на нацията и закона за еднократния данък 
се прилагаха по отношение на тях като към български ПОДАНИЦИ. Сега 
с тая Наредба същите се лишават от това право да бъдат български пода-
ници и съгласно нарежданията на полицейските власти следва да подават 
и декларации, в които да отбележат, че са ЧУЖДИ ПОДАНИЦИ.

Това е в противоречие на духът и буквата на закона. Това пречи на 
всяка справедливост към ония, които са дали доказателства за честни и 
благонадеждни български граждани, за лоялни български поданици и го-
тови всеки момент да се жертват за българската кауза, както в миналото 
така и сега.

Много от нашите сънародници са взели активно участие в национал-
ните революционни движения на българите тук през ония времена на роб-
ство, като останалата част се е отнасяла съчувствено към тяхната кауза и 
е била близка до нас и са помагали кой с каквото може – било в легалната, 
било в нелегалната им борба за освобождение. Ние тук живеем с бълга-
рите като братя и в продължение на векове никога не сме имали каквито и 
да било конфликти. Също и в стопанско отношение ние не превъзхождаме 
останалите българи тук. Еднакво сме понасяли страданията от чуждото 
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иго и еднакво се борим с живота в чужбина с братята българи – за печалба 
за искарване на парче хляб за прехрана на нашите семейства. Живота тук 
не се различава с нищо от тоя на братята ни българи в пределите на Ма-
кедония. Това може да се засвидетелства от всички родолюбиви българи, 
от всички организации и сдружения, от всички отговорни места, които 
ще подчертаят нашата лоялност, нашата добросъвестност в изпълнение 
на закони и наредби, в изпълнение на дълга ни към общата с братята ни 
българи кауза.

И братята българи тук ни съчувстват в голямото нещастие, което ни 
сполетя: нашите дюкяни се затвориха, нашите работилници запустяха, 
нашите капитали умряха, нашите имоти се пропиляха и това което за 
една малка част от нас остана, едва ли ще им стигне за прехрана. Една 
голяма част от нашите сънародници 80–90% останаха на улицата с про-
сешка тояга, протягайки ръка за милост и помощ към еврейските общини 
в Македония, които са в невъзможност да им помогнат, понеже нямат 
средства. Стопанския живот и търговията въобще са почти замрели и 
никой вече не очаква нищо от тях за прехрана. Остава просията. Хиля-
ди бащи се скитат без работа. Хиляди майки със сълзи в очи просят по 
чужди порти парче хляб. Хиляди деца се скитат оръфани по улиците и 
площадите изложени на болести и гладна смърт! Една трагедия, която 
трогва всяко сърце. А това са хора преди всичко и български поданици! 
Просят милост!…

В старите предели нашите сънародници се третират като български 
поданици. С идването на българските власти и ние сме третирани като 
такива. Закона за защита на нацията и закона за еднократния данък се 
прилагаха еднакво и спрямо нас. И се прилагат и днес, като към български 
поданици.

Ние мислим, че и за напред ние ще бъдем третирани като такива, за-
щото нито от гледна точка на закона, нито от гледна точка на справедли-
востта може да ни се отнеме българското поданство, без да има Закон или 
най-малко Постановление на Министерския съвет, с които да се отменят 
казаните закони по отношение на нас. До тогава ние ще се считаме като 
български поданици. Това е ЗАКОННО и СПРАВЕДЛИВО.

По отношение приложението на чл. 21 б.[уква] „а“ от Закона за за-
щита на Нацията ще отбележим, че той в случая няма приложение, тъй 
като ние сме заварени жители по родните си места, които се включват в 
пределите на Царството. Ние нямаме между нас пришълци или изселници 
от други места и държави. Ние сме си по родните места и цели поколения 
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вече са оставили живот и кости по тия скъпи за нас РОДНИ МЕСТА. Ис-
торията Ви е позната и за това няма да излагам исторически данни за това.

Даже и самата Наредба не ни постави в положението на ЧУЖДЕН-
ЦИ. Само една полицейско-административна да кажем, разпоредба, ни 
задължава да подаваме декларации, в които да отбележим, че сме чужди 
поданици в родните си места. Нашите сънародници ще изпълнят каквато 
и да е заповед. Но това не ни отнема правото като досегашни граждани 
и български поданици, каквито бяхме третирани до сега, да отнесем тоя 
въпрос и до Вас и чрез Вас до почитаемия Министерски съвет.

Ето защо, Г-н Министър-Председателю, от наше име като ръководни 
лица на еврейските общини в Македония и от името на хилядите наши 
сънародници-евреи от Македония, като заявяваме, че ще продължим да 
бъдем на услугите на българската власт, да изпълняваме много добро-
съвестно всички разпореждания на властта и да бъдем добри български 
граждани и поданици, готови да се жертваме за народ и държава, на Цар 
и Родина, ОТПРАВЯМЕ НАСТОЯЩАТА СИ МОЛБА КЪМ ВАС ДА 
ХОДАТАЙСТВАТЕ ПРЕД ПОЧИТАЕМИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, 
щото в изпълнение на казаната Наредба за поданството на жителите на 
Македония, ДА СЕ ИЗДАДЕ ДРУГА ТАКАВА, с която ДА СЕ ПРИ-
ЗНАЕ БЪЛГАРСКО ПОДАНСТВО И НА НАС КАКТО НА ВСИЧКИ 
ДРУГИ ЗАВАРЕНИ ЖИТЕЛИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЯ И 
ДА БЪДЕМ ТРЕТИРАНИ ЕДНАКВО С НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В 
СТАРИТЕ ПРЕДЕЛИ НА ЦАРСТВОТО, като се […] с това началото, 
принципа, че всички граждани на тая страна сме равни и еднакви пред 
законите на българската власт.

А до окончателното разрешение на тоя въпрос – МОЛИМ нарежда-
нето Ви – ЧРЕЗ СЪОТВЕТНИЯ МИНИСТЪР ДО ПОЛИЦЕЙСКИТЕ 
ВЛАСТИ ДА НЕ ИЗИСКВАТ КАЗАНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕКЛАРАЦИИ 
ОТ НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ-евреи от Македония, за да се избегнат 
излишни тревоги и смущения в безбройните наши семейства, ЗАЩОТО 
КАКТО ИЗЛОЖИХМЕ И ПО-ГОРЕ НЕ Е ПО СИЛИТЕ НИ ДА ПЛА-
ЩАМЕ КАКВИТО И ДА БИЛО ТАКСИ КАТО ЧУЖДЕНЦИ В ТИЯ 
НАШИ РОДНИ МЕСТА, където искаме да останем и умрем като българ-
ски граждани и български поданици.

МОЛИМ СПЕШНОСТ В РАЗРЕШЕНИЕТО НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ 
ПОНЕЖЕ ТЕ СА ОТ ЖИЗНЕН ХАРАКТЕР ЗА НАС.

С една такава Наредба ще се облекчат страданията на хиляди бащи 
и майки, на хиляди невинни дечица и старци, които са били и ще бъдат 
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един елемент на мир и творчество, а същевременно и един неизчерпаем 
источник на приходи за държавната хазна, както са били и до сега.

Уверени, че тая ни молба ще бъде удовлетворена, оставаме с отлични 
към Вас и представляваното от Вас Правителство – 

Почитания:

На Скопската еврейска община, Председател:
Секретар:

На Битолската еврейска община, Председател:
Секретар:

На Щипската еврейска община, Председател:
Секретар: [подпис]

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 27r/v–28. Оригинал. Машинопис. 

126.  донесение от Битолския областен полицейски началник до ди-
ректора на полицията в София относно евреи, пристигнали в 
Битоля от бивша Югославия

Битоля, 11 юни 1942 г.

Препис.
До Господина
Директора на Полицията
София
На № 553 т.г.

Донасям Ви, Господин Директоре, че от направените проучвания, из-
дирвания, проверки и пр. по откриване на влезли по незаконен път лицата 
от еврейски произход се установи:

В Битолска област само в гр. Битоля има население от еврейски про-
изход и наброява около 3600 души. От проверките, които се предприеха, 
се оказа, че има много от тях родени в Битоля и живяли в пределите на 
бивша Югославия и то изключително в Белград и Загреб. След разгро-
мяването на сръбската армия и завземането от нас на новоосвободените 
Български земи, една част от еврейството е започнало масово напускане 
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на Сърбия, като едни от тях можахме да установим, че са влезли в стра-
ната – гр. Битоля и се настанили да живеят при свои близки. Влизането 
в страната на тия евреи е ставало през м. м. Май и Юний 1941 год., като 
някои от тях само са снабдени с пропускателни карти от Хърватските и 
Германските власти, а някои дори нямат и такива, обаче без да притежават 
или да са се снабдили с необходимите разрешения на Дирекция на Поли-
цията, с които им се дава право за установяване в даден населен пункт. 
Такива от проверките имаме открити 35 семейства – списък на които Ви 
представям, като проучванията, издирванията и проверките продължават, 
за който резултат ще Ви уведомя допълнително. 

Всички ония лица от еврейски произход идващи в Битолска област и 
се настаняват в хотел са притежавали винаги специални жълти бележки, 
издадени било от Дирекция на полицията или от друго полицейско уп-
равление. Притежателите на такива са се явявали в управлението ми за 
необходимата полицейска заверка, без обаче те да притежават други раз-
решения, на разпопреждане.

Приложение: 1 списък.

Областен полицейски началник: [подпис]
В. Димитров

Началник административна служба: [подпис]
Т. Н. Панов

[печат] Областно полицейско управление, Битоля.

ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 1454, л. 3. Препис. Машинопис.
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127.  Списък на евреи, родени в Битоля, живущи в Белград и Загреб и 
дошли в Битоля през 1941 г.

Битоля, 11 юни 1942 г.

Д. П.
Областно
полицейско управление
Административна служба
Битоля

До Господин
Директора на полицията
София

Битоля 11.VI.1942 г.
Към № ІІІ-815 от 30.ІV.942 г.

Приложен Ви представям, Господин Директоре, допълнителен спи-
сък на лица от еврейски произход, родени в Битоля, а живущи от няколко 
години в Белград и Загреб и са дошли в родния си град през м.м. май и 
юний 1941 година.

Приложение: 1 списък1. 

Областен полицейски началник:[подпис]
(Ст. Шишков)

Началник административна служба: [подпис]

[резолюция на ръка] Да се запознае [….] [подпис], 29.VІ. 

[печат] Областно полицейско управление, Битоля.
[печат] Дирекция на полицията, Отдел административна полиция, 

вх. № 43209, получено на 17.VІ.1942

ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 1454, л. 9. Оригинал. Машинопис.

1 Списъка вж. в раздел „Факсимилета“.
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128.  донесение до Министерството на вътрешните работи и народ-
ното здраве относно 50 евреи, забягнали от бивша Югославия в 
Пирот

София, 3 юли 1942 г.

ПОВЕРИТЕЛНО-БЪРЗО
До Господин
Областния директор
СОФИЯ

Съгласно резолюцията на г. Главния
Секретар, изпраща Ви се настоящето, с молба да 
наредите проверка и вземете мерки спрямо тия
лица, ако такива има и донесете за резултата.
София, 3.VІІ.1942

Началник служба
Съгласуване и избори:

(Т. Лулчев)
---
Вх. № 9940 от 2.VІІ.1942 г. Надпис върху писмото на Министерство-

то на войната – Щаб на войската – донася че в гр. Пирот се намирали око-
ло 50 евреи избягали от бивша Югославия и дошли в Пирот.

ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 251, л. 16. Оригинал. Машинопис.
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129.  Указания от Министерството на вътрешните работи и народно-
то здраве до областните полицейски началници относно прило-
жението на Закона за поданството в „новите земи“

София, 3 юли 1942 г.

М.В.Р.Н.З.
Дирекция на полицията
Администр. полиция
№ ІV-1259
3.VІI.1942 г. София

До Г.Г. Областните Полицейски Началници
До Г.Г. Полицейските Коменданти
До Г.Г. Околийските Полицейски 
Началници
В ЦАРСТВОТО

За уеднаквяване действията на полицейските органи във връзка с на-
редбата за поданството в освободените през 1941 г. земи – Държ. в. бр. 124 
от 10 юний 1942 г., следва да се съобразявате със следните указания:

По чл. 1. Досиетата на лицата следва да се закриват след като пред-
ставят удостоверение за жителство и произход от съответната община. 
Ония югославски и гръцки поданици от български произход, които нямат 
регистрация като чужди поданици следва да се снабдяват с карти за само-
личност направо от съответната община.

По чл. 3. Бежанци по този член ще се считат ония лица от българ-
ски произход, които са родени или са имали местожителството си извън 
освободените през 1941 г. български земи и са се установили на место-
жителство в освободените земи или старите предели на Царството след 
1.ІХ.1930 г. Такива лица са: дошлите от гръцка Македония сега под Гер-
манска окупация или от бивша Югославия сега под Италиянска власт. Тия 
лица следва да бъдат регистрирани като чужди поданици, за което ще из-
лезе допълнителна наредба за начина на регистрирането им от М.В.Р.Н.З.

По чл. 4. Лицата от еврейски призход да се регистрират с бившото им 
поданство и да се движат с временни свидетелства, като нередовни чужди 
поданици (без паспорт). 

По чл. 5. Носителите на нансенови паспорти1 от руски или арменски 
произход включително и тия, които са вече снабдени с български нансено-
ви паспорти ще следва да изпълнят процедурата на тоя член.

По чл. 7. Закриване досиетата по тоя член ще става, след като лицата 
представят Удостоверение от Министерството на Правосъдието.

Началник на отдела: [подпис]
(Ст. Драганов)
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Началник отделение: [подпис]
(Б. Инджов) 

ЦДА, ф. 370К, оп. 1, а.е. 807, л. 6. Оригинал. Машинопис.

1 Вж. бележка 2 към документ № 109.

130.  донесение от Битолското областно полицейско управление до 
отдел държавна сигурност на дирекция на полицията относно 
евреи, пристигнали от Загреб, Белград и Сараево

Битоля, 7 юли 1942 г.

Областно
полицейски управление
Административна служба
Битоля

Дирекция на полицията
Отдел Държавна сигурност
София

На ваш № ІІ-Б.1206 т.г. Наш № ІІІ-2216 Битоля 7.VІІ.942 г.

Приложено Ви представям, Господин Началник, исканите преписи 
със съобщение, че предприетата проверка от нас е за установяване на 
лица от еврейски произход, влезли в страната след идването на българска-
та окупационна власт, дошли от Загреб, България1 и Сараево и пр., обаче, 
всички установени такива са родени и бивши жители на град БИТОЛЯ 
[подчертано с молив]. Тая проверка се извърши на основание писмото 
под № 553 от 13.ІV. т.г. на г. Директора на Полицията, препис от което Ви 
представям.

Областен полицейски началник: [подпис]
(Ст. Лишков)

Началник […] служба: [подпис]
(Нанов)

[печат] Областно полицейско управление, Битоля.
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[резолюция на ръка] г. Драганов, Цялата преписка от 13. IV. е предос-
тавена нему, 14.VІІ. [подпис] 

 
ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 1454, л. 1. Оригинал. Машинопис.

1 Да се чете: Белград.

131.  Съобщение от Областното полицейско управление на полиция-
та в Скопие относно задължителната регистрация на евреите от 
„новите земи“

Скопие, 12 юли 1942 г.

[печат]  Бюро „Печат“ – отделение Г 
Отдел Държавна сигурност 
Дирекция на полицията

в. Целокупна България,  
гр. Скопие
брой 331 от 12.VІІ.1942 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИЦИЯТА
Областното полицейско управление в Скопие съобщава на граждани-

те, че съгласно чл. 1 от Закона за поданството в освободените през 1941 
година земи, всички лица от български произход, бивши югославски и 
гръцки поданици, стават български поданици без да правят каквито и да 
било постъпки пред полицията. Те само се снабдяват с лични карти от 
общината.

Съгласно чл. 3 от Закона, всички бежанци имат право да станат бъл-
гарски поданици като подадат молба до Министерството на правосъдието 
в срок от 6 месеци. По същия начин могат да станат български поданици, 
в срок от 1 година, и всички носители на нансенови паспорти1.

Всеки заинтересован ще се счита добил българско поданство от деня 
на излизането на заповедта за това на министъра на правосъдието в „Дър-
жавен вестник“.

Всички лица от еврейски произход, навършили 15 години, от двата 
пола, които не са регистрирани като чужди поданици, трябва до 30 август 
т.г. да се явят в полицейското управление и да се регистрират [подчертано 
с молив]. Неспазилите горното нареждане ще бъдат най-строго наказвани. 
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Омъжените жени-еврейки следват поданството на мъжа си. Регистрацията 
на лица от еврейски произход ще се извършва всеки ден от 7 до 12 часа.

ЦДА, ф. 370К, оп. 1, а.е. 807, л. 2. Печатно.

1 Вж. бел. 2 към документ № 109.

132.  Окръжно на Министерството на правосъдието относно наред-
бата за поданството в „новите земи“

София, 24 юли 1942 г.

Министерство на правосъдието
Граждански отдел

ОКРЪЖНО
№ 5347

До г.г. областните директори, околийските управители и кметовете. –  
До Дирекцията на полицията

В „Държавен вестник“, брой 124 от 10 юний 1942 г., е обнародвана 
наредбата за поданството в освободените през 1941 година земи.

По приложението на тази наредба да се има предвид следното:

І. За лицата, които придобиват по право българско поданство
а.
По силата на чл. 1 от наредбата, придобиват по право българско по-

данство всички лица, от български произход, югославски и гръцки пода-
ници, които по време влизане наредбата в сила са заварени на местожи-
телство в освободените през 1941 година земи или в старите предели на 
Царството.

За тези лица трябва да се има предвид, че наредбата не прави разли-
чие на какво основание те са придобили по-рано югославско, респективно 
гръцко поданство – дали по рождение, по натурализация или по женитба, 
и следователно, единственото условие за придобиване българско подан-
ство от същите лица е те да са заварени на местожителството в сегашните 
предели на Царството.
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На второ място следва да се има предвид, че чл. 1 от наредбата не пра-
ви различие досежно месторождението или по-раншното местожителство 
на тия лица от български произход, поради което ще се ползват от този 
текст на наредбата не само лицата от български произход, местни жители 
в освободените земи, но също така и преселниците от български произход 
(напр. от Лерин, Воден, Дебър и др.), които по времевлизане наредбата в 
сила са били установени на местожителство в освободените през 1941 г. 
земи или в старите предели на Царството.

Най-подир трябва да се има предвид, че всички тия лица придобиват 
българското поданство не само по право, но и безусловно – в смисъл, че 
това поданство е задължително за тях и те не могат да го откажат. При 
тези условия и тъй като посочените лица придобиват българското подан-
ство със самото влизане наредбата в сила, съответните общини ще следва 
сами да констатират наличността на условията на чл. 1 и да записват на-
право придобилите българско поданство лица във водените регистри за 
населението на жителите в общината. Също така за тях общините сами 
ще издават удостоверения за българско поданство по наредбата. За ли-
цата, които не са записани в регистрите на общините, а са регистрирани 
като чужди поданици в областните полицейски управления, настоящата 
промяна в поданството следва да се констатира и запише от съответното 
областно полицейско управление.

Б.
На второ място, по силата на чл. 4 от наредбата, придобиват българ-

ско поданство, също така по право, и лицата, югославски и гръцки подани-
ци, от небългарски произход, които по време влизане наредбата в сила са 
имали местожителството си в освободените през 1941 година земи.

В наредбата е проведено, обаче, съществено различие между лицата, 
югославски и гръцки поданици, които са от български произход (чл. 1) 
и тези, които имат друг народностен произход касателно правото да за-
пазят досегашното си поданство. Всички лица от небългарски произход, 
визирани в чл. 4, не са задължени да приемат промяна в поданството си, 
като придобият българско поданство. Тези лица се ползват от правото да 
изберат в срока предвиден в наредбата – 1 април 1943 година – дали да 
запазят досегашното си поданство (югославско или гръцко) евентуално да 
придобият друго чуждо поданство (напр. турско, италианско и др.) или да 
станат български поданици. В случай че до определения срок не упражнят 
това право на избор, те стават по право и безусловно български подани-
ци. Обратното – изявят ли желание да запазят старото си поданство или 
евентуално да придобият друго чуждо (небългарско) поданство, счита се, 
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че те никога не са били български поданици и се задължават в същия срок 
да напустнат пределите на Царството.

По отношение на тези югославски или гръцки поданици наредбата 
не прави различие досежно техния народностен произход, поради което 
следва да се приеме, че изложените по-горе правила се отнасят не само 
до лицата от сръбски, респект. гръцки народностен произход, но също и 
до лицата от всякакъв друг народностен произход – било напр. турски, 
албански, италиански и др.

Тъй като придобиването на българското поданство за този случай е 
поставено под условието, че лицето няма да пожелае да запази старото си 
поданство, общините не могат да пристъпят към записване за български 
поданици на тези лица, преди да изтече срока, предвиден в чл. 4 от наред-
бата, освен ако лицето предварително декларира, че няма намерение да 
запази досегашното си поданство и желае да стане български поданик.

Правото на избор, за което става реч по-горе, ще се упражнява чрез 
подаване писмена декларация до съответната община. Последната я пре-
праща до местното полицейско управление, което следи за изселване на 
лицето от пределите на Царството.

По отношение на всички други лица, които до 1 април 1943 година 
не изявят желание да запазят старото си поданство и да напустнат пре-
делите на Царството, след изтичане на казания срок, ще се постъпва по 
начина, указан в предходния пункт (буква А) досежно записването им за 
български поданици, тъй като от този момент насетне те по право стават 
български поданици.

З а б е л е ж к а. Да се има предвид, че с наредбата не се засягат лицата, 
местни жители, в освободените земи, които имат друго чуждо поданство 
(неюгославско и негръцко) – напр. италианско, турско, американско и др. 
Тези лица запазват и занапред поданството, което са имали при режима на 
югославската, респ. гръцката власт.

ІІ. За лицата, които могат да бъдат приети за български поданици, 
след като подадат молба за това.

а.
С чл. 3 от наредбата се дава възможност да придобият българско по-

данство и онези лица, чужди поданици от български произход, които пора-
ди военните събития, след 1.ІХ.1939 год., са се установили или ще се ус-
тановят занапред на местожителство в сегашните предели на Царството.

Тук трябва да се има предвид преди всичко, че този текст не се отнася 
до заварените от наредбата за местожителство в пределите на Царството 
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лица, югославски или гръцки поданици от български произход, макар и 
преселници от другаде (напр. от Лерин, Костур). Тези лица, както се казва 
по-горе (вж. т. І, буква А), влизат в обсега на чл. І и, следователно, придо-
биват по право, без никакви формалности, българско поданство.

Чл. 3 от наредбата засяга две групи хора:
На първо място, заварените от наредбата на местожителство в Цар-

ството лица от неюгославско и негръцко поданство (напр. руско, полско, 
турско, ромънско и др.), които след 1 септемврий 1939 година са били 
принудени, поради военните събития да напустнат своята държава и да 
се заселят в България. Тези лица трябва да подадат молба за приемане на 
българско поданство в шестмесечен срок от влизане наредбата в сила.

На второ място, в обсега на този текст от наредбата ще влязат и юго-
славски, респ. гръцки поданици, а също и всякакви други поданици, от 
български произход, които в бъдеще след влизане наредбата в сила, все 
поради военните събития, ще се установят на местожителство в Царство-
то. За тази група лица шестмесечният срок за подаване молбата тече от 
деня на установяването им в страната.

Молбата за придобиване българско поданство по чл. 3 от наредбата 
ще се подава чрез общината, където молителя е установен на местожи-
телство. Ако той не е записан в регистрите на общината, молбата ще се 
подаде чрез съответното областно полицейско управление.

В молбата си молителят трябва да изложи:
1) името, презимето и бащиното си име;
2) дата и място на раждането си;
3) произхода и религията си;
4) гражданското си състояние (женен или не, с или без деца, разведен 

или вдовец);
5) последното си местожителство;
6) отбил ли е военната служба и где;
7) предишното си поданство.
Към молбата молителят е длъжен да представи:
1) удостоверение, че е от български произход. При липса на друг до-

кумент, това удостоверение се издава от общината въз основа декларация 
на молителя и агентска проверка;

2) удостоверение от съответното полицейско управление или друг 
официален документ, от който да е видно кога молителят се е установил 
на местожителство в Царството и къде;

3) документ, от който да е видно какво е досегашното му поданство и
4) свидетелство за съдимост за времето, което е преживял в България.
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Общината, респ. областното полицейско управление, след като про-
вери изложените сведения в молбата, препраща същата при надпис в Ми-
нистерството на правосъдието, като дава мнението си по нея.

Б.
Съгласно чл. 5 от наредбата, могат да придобият българско поданство 

и носителите на нансенови паспорти1 от руски и арменски произход, които 
са се заселили в освободените през 1941 година земи и имат местожител-
ството си в тези земи.

Молбите от този текст от наредбата се подават също така чрез общи-
ната, в която молителят има местожителството си. В тях трябва да бъдат 
изложени сведенията, които се изискват за молбите по предходния пункт.

Молителят е длъжен да представи към молбата:
1) удостоверение за народностен произход;
2) удостоверение или друг документ, от който да е видно, че молите-

лят е носител на нансенов паспорт;
3) удостоверение за местожителството на молителя и от коя дата е 

установен на това местожителство и
4) свидетелство за съдимост.
По така подадените молби общината постъпва по начина, указан в 

предходната алинея.
В. 
По чл. 2 от наредбата могат да придобият българско поданство, не-

зависимо от установяването им в пределите на Царството и онези юго-
славски или гръцки поданици от български произход, които са родени в 
освободените през 1941 година земи, без оглед къде вън от Царството е 
сегашното им местожителство.

В този случай молбите за придобиване на българско поданство тряб-
ва да се подадат до Министерството на правосъдието направо или чрез 
царските дипломатически или консулски власти. В тях трябва да бъдат из-
ложени също така сведенията, които се изискват за молбите по т. А, като 
се представят и следните документи:

1) кръщелно свидетелство или свидетелство за месторождение;
2) свидетелство за български произход и
3) документ, от който да е видно какво е сегашното поданство на мо-

лителя.
При липса на други документи горните сведения могат да се удостове-

рят след проверка от съответните дипломатически или консулски власти.
Забележка. В случаите, когато съпругът придобива българско подан-

ство по чл.чл. 2 и 3 от наредбата, съпругата може да придобие поданство-
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то на мъжа си, ако поиска това с молбата на последния или с отделно 
заявление.

ІІІ. Предвид на това, че придобиване на българско поданство по на-
редбата в някои случаи е свързано със срокове, които не винаги ще бъ-
дат известни на заинтересуваните лица г.г. кметовете след внимателно 
проучване на наредбата и настоящото окръжно, да оповестят на населе-
нието чрез обявления и по друг подходящ начин, всички постановления 
в наредбата за да се осигури правилното и навременното ѝ приложение. 

ЦДА, ф. 264К, оп. 1, а.е. 180, л. 17v–18r. Печатно (ДВ, бр. 161/1942). 

1 Вж. бел. 2 към документ № 109. 

133.  Окръжно на Министерството на правосъдието по приложение-
то на Закона за българско поданство в „новите земи“

София, 24 юли 1942 г. 

ВСИЧКИ НЕБЪЛГАРИ ОТ НОВООСВОБОДЕНИТЕ ЗЕМИ, КОИ-
ТО ИЗЯВЯТ ЖЕЛАНИЕ ДА ЗАПАЗЯТ СТАРОТО СИ ПОДАНСТВО 
ИЛИ ДА ПРИДОБИЯТ НЕБЪЛГАРСКО ПОДАНСТВО ТРЯБВА В 
СРОК ДА НАПУСНАТ СТРАНАТА

Приложение закона за поданството.  
Нареждане на М-вото на правосъдието

М-вото на правосъдието е издало окръжно във връзка с приложени-
ето на наредбата-закон за поданството в освободените през 1941 г. земи. 
Между другото с окръжното се дават следните пояснения.

По силата на чл. 1 от наредбата, придобиват по право българско по-
данство всички лица от български произход югославски и гръцки подани-
ци, които по време влизане на наредбата в сила са заварени на местожи-
телство в освободените през 1941 година земи или в старите предели на 
Царството. За тези лица трябва да се има предвид, че наредбата не прави 
различие на какво основание те са придобили по-рано югославско, рес-
пективно гръцко поданство – дали по рождение, по натурализация или по 
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женитба, и следователно, единственото условие за придобиване българ-
ско поданство от същите лица е, те да са заварени на местожителство в 
сегашните предели на Царството.

На второ място следва да се има предвид, че чл. 1 от наредбата не пра-
ви различие досежно месторождението или по-раншното местожителство 
на тия лица от български произход, поради което ще се ползуват от този 
текст на наредбата не само лицата от български произход, местни жители 
в освободените земи, но също така и преселниците от български произход 
(напр. от Лерин, Воден, Дебър и др.), които по време влизане наредбата в 
сила са били установени на местожителство в освободените през 1941 г. 
земи или в старите предели на Царството.

Най-подир трябва да се има предвид, че всички тия лица придобиват 
българско поданство не само по право, но и безусловно – в смисъл, че 
това поданство е задължително за тях и те не могат да го откажат. При 
тези условия и тъй като посочените лица придобиват българското подан-
ство със самото влизане наредбата в сила, съответните общини ще следва 
сами да констатират наличността на условията на чл. 1 и да записват на-
право придобилите българско поданство лица във водените регистри за 
населението на жителите от общината. Също така за тях общините сами 
ще издават удостоверения за българско поданство по наредбата. За ли-
цата, които не са записани в регистрите на общините, а са регистрирани 
като чужди поданици в областните полицейски управления, настъпилата 
промяна в поданството следва да се констатира и запише от съответното 
областно полицейско управление.

На второ място, по силата на чл. 1 от наредбата, придобиват българ-
ско поданство също така по право и лицата, югославски и гръцки подани-
ци, от небългарски произход, които по време влизането наредбата в сила 
са имали местожителството си в освободените през 1941 г. земи.

В наредбата е проведено, обаче, съществено различие между лица-
та югославски и гръцки поданици, които са от български произход (чл. 
1) и тези, които имат друг народностен произход касателно право да за-
пазят досегашното си поданство. Всички лица от небългарски произход 
визирани чл. 1 не са задължени да приемат промяна в поданството си, 
като придобият българско поданство. Тези лица се ползват от правото да 
изберат в срока предвиден в наредбата – 1 април 1943 година – дали да 
запазят досегашното си поданство (югославско или гръцко ) или да придо-
бият […] гръцки поданици наредбата не прави различие досежно техния 
народностен произход, поради което следва да се приеме, че изложените 
по-горе правила се отнасят не само до лицата от сръбски, респект. гръцки 
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народностен произход, но също и до лицата от всякакъв друг народностен 
произход – било напр. турски, албански, италиански и др.

Тъй като придобиването на българското поданство за този случай е 
поставено под условието, че лицето няма да пожелае да запази старото си 
поданство общините не могат да пристъпят към записване за български 
поданици на тези лица, преди да изтече срока, предвиден по чл. 1 от на-
редбата, освен ако лицето предварително декларира, че няма намерение 
да запази досегашното си поданство и желае да стане български поданик.

Правото на избор, за което става реч по-горе, ще се упражнява чрез 
подаване писмена декларация до съответната община. Последната я пре-
праща до местното полицейско управление, което следи за изселване на 
лицето от пределите на Царството.

По отношение на всички други лица, които до 1 април 1943 година не 
изявят желание да запазят старото си поданство и да напустнат пределите 
на Царството след изтичане на казания срок, ще се постъпва по начина, 
указан по-горе досежно записването им за български поданици, тъй като 
от този момент насетне те по право стават български поданици.

Да се има предвид, че с наредбата не се засягат лицата, местни жите-
ли, в освободените земи, които имат друго чуждо поданство (неюгослав-
ско или негръцко) – напр. италианско, турско, американско и др.

Тези лица запазват и занапред поданството, което са имали при режи-
ма на югославската, респ. гръцката власт.

В окръжното по-нататък се дават разпоредби за лицата, които могат 
да бъдат приети за български поданици, след като подадат молба за това 
и др.

Окръжното е обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник“1. 

ЦДА, ф. 370К, оп. 1, а.е. 807, л. 5. Печатно. (ДВ, брой 161 от 24.VІІ.1942 г.)
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134.  Окръжно на Министерството на вътрешните работи и народно-
то здраве относно приложението на наредбата за поданството в 
„новите земи“

София, 28 юли 1942 г.

Министерство на вътрешните работи и 
народното здраве
Централно управление
Служби по народностните работи
№ 7605
28.VІІ.1942 год.
София

До г.г. Областните директори
г. Кмета на Столичната 
Голяма община
Копие: До Дирекцията на 
полицията

В „Държавен вестник“ брой 161 от 24.VІІ.1942 година е обнародвано 
окръжно № 5347 от 14.VІІ.1942 [подчертано с молив] година на Минис-
терството на правосъдието.

С това окръжно се дават пълни разяснения по приложението на на-
редбата за поданство в освободените през 1941 година земи [подчертано 
с молив].

Понеже придобиването на българско поданство по казаната наредба 
[подчертано с молив] в известни случаи е свързано със срокове, които не 
винаги ще бъдат известни на заинтересованите лица, наредете до г.г. кме-
товете [подчертано с молив], след внимателно проучване на наредбата и 
окръжното да оповестят на населението всички постановления на наред-
бата, за да се осигури правилното и навременното ѝ приложение [подчер-
тано с молив].

ДИРЕКТОР: [подпис] Б. Бончев
(Б. М. Бончев)

[печат] Министерство на вътрешните работи и народното здраве.
[печат] Дирекция на полицията. Вх. №  55753. Получено на 

31.VІІ.1942.

ЦДА, ф. 370К, оп. 1, а.е. 807, л. 1. Оригинал. Машинопис.
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135.  Вербална нота на Кралската италианска легация до Министер-
ството на външните работи и на изповеданията относно кон-
фискуване къщата и мебелите на доменико де Кок 

София, 6 август 1942 г.

Служебен превод от френски
Твърде бързо

Кралска Италиянска Легация
№ 3780

В е р б а л н а  н о т а

Кралската Италиянска легация има чест да уведоми почитаемото 
Царско министерство на външните работи, че Дирекцията на държавните 
имоти в Скопие току-що е конфискувала къщата и мебелите, собственост 
на г. Доменико Де Шош (Кок), твърдейки, че се касаело за евреин, който 
напуснал областта по незаконен начин.

Г-жа Де Шош е получила заповед да напусне къщата на мъжа си на 6 
т.м.; намесата на италиянския консул в Скопие е успяла само да продължи 
тоя срок до 10 т.м.

Италиянската легация има честта да помоли надлежните власти да 
благоволят да наредят необходимото, щото г-жа Де Шош да не бъде сму-
щавана в последствие и мерките, взети срещу г. Де Шош да бъдат отме-
нени. В действителност, г. Де Кок съвсем не е евреин, което бе ясно до-
казано от убедителни документи, представени на българските власти от 
неговия адвокат г. Наследников; той също така не е напуснал Скопие по 
незаконен начин. Г-н Доменико Де Кок е албански поданик, притежаващ 
напълно редовен албански паспорт (А 013954): той е напуснал Скопие с 
редовен открит лист, издаден на 2 юний 1941 г. от Скопското общинско 
управление; неговата виза за влизане в Албания носи № 798 от 3 юний 
1941 година.

Италиянската легация се ползва от случая и пр.

София, 6 август 1942 г.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2267, л. 2. Оригинал. Машинопис.
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136.  Молба от Щипската еврейска община до директора на поли-
цията за освобождаване на бедните евреи от наложената от бъл-
гарските власти такса за пребиваване на считаните за чужди 
поданици евреи от „новите земи“

Щип, 24 август 1942 г.

Щипска Еврейска Община
Синагогално настоятелство
№ 425
24.VІІІ.1942 год.

ДО ГОСПОДИНА ДИРЕКТОРА
НА ПОЛИЦИЯТА

СОФИЯ

Господин Директоре,
Както Вам е известно, съгласно надлежно постановена една наред-

ба напоследък, всички лица от еврейски произход, заварени като таки-
ва в освободените на 6.ІV.1941 год. земи на царството, третират се като 
чужди, т.е. бивши Югославски поданици и като такива за своето право 
на живеене на територията на Царство България подлагат се на плащане 
предвидените в същата наредба такси в размер на 223 лева на семейство 
ежемесечно, както и по 50 лева такса за регистриране за всяко лице по-
възрастно от 15 години.

По повод горното, Щипската Еврейска Община, представлявайки 
лицата от еврейски произход от гр. Щип, най-добросъвестно донася, че 
приложението на горенаведените фискални такси и тяхното испълнение 
за 80% от лицата от еврейски произход и при най-добра воля, е буквално 
извън стопанската сила и мощ на същите лица.

Във връзка с горното, подчертаваме, че жителите на представлява-
ната от нас еврейска община впоследствие на факта, че при преврата на 
6.ІV.1941 год. – по време между царствието1, бидоха търговски разоре-
ни и разхитени от неотговорни отделни лица, а по-сетне доведени и офи-
циално в положение да ликвидират със своите търговски занятия и впо-
следствие на това 80% от еврейския народ тук живее за сега частично от 
разпродаване на своята най-скромна покъщнина, а частично от скромните 
подаяния за сега от Централната Еврейска Консистория в София както и 
от Софийската Еврейска Община, добавяйки че голям дял от покъщнината 
си същите лица обезателно са разпродали още и за да одговорат на задъл-
женията си произхождащи от закона за еднократния данък.

С оглед на горенаведеното стопанствено мизерно състояние на пред-
ставляваните от нас жители от еврейски произход в гр. Щип, апелираме 
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към просветеното Ви внимание и хуманни чувства ГОСПОДИНЕ ДИ-
РЕКТОРЕ (Комисарю [добавено на ръка]), и молим Вашето надлежно 
съдействие да се за 80% от еврейското население от гр. Щип, с оглед на 
крайно бедното му материално състояние освободи от плащане на горена-
ведените такси и във връска с това да се дадат своевременно нуждните на-
пътствия до Околийското Управление в гр. Щип в смисъл да се означения 
80% от населението ни, като гладуващо и мизеруващо освободи от плаща-
не на предметните такси (и то с оглед на обстоятелството, че крайния срок 
за испълнение горната наредба е 31. Август текущата 1942 година)2, като 
редом с всичко горенаведено подчертаваме че имаме голям брой стари фи-
зически изтощени вдовици, старци без деца, както и голям брой енориаши 
с многобройни деца, които разчитат на Вашата милост и хуманност.

Председател: Менахем Яко Леви
Секретар: [подпис]

[печат] Щипска Еврейска Община. Синагогално настоятелство. 

ЦДА, ф. 667К, оп. 1, а.е. 4, л. 8r/v. Оригинал. Машинопис.

1 Вж. бележката към документ № 17.
2 Скобите са поставени на ръка.
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137.  Писмо от Българското генерално консулство в истанбул до Ми-
нистерството на външните работи и на изповеданията относно 
молба за придобиване на българско поданство

истанбул, 2 ноември 1942 г.

Consulat Général Royal
de
Bulgarie
№ 951

Istanbul, 2/XI/1942
До Министерството на Външните работи 
и на Изповеданията
(Дир. Консулско-Стопанска)
София

На № 26824-51-ІІ от 7/ІХ т.г.
В отговор на писмото под горния н-р, Българското Генерално Кон-

сулство съобщава на Министерството на Външните Работи и на Изпове-
данията, че заинтересованите, които желаят да придобият българско по-
данство съгласно чл. 2 от „Наредбата за поданството в освободените през 
1941 година земи“ не могат да представят други документи в подкрепа на 
данните които са дадени в молбите. При депозиране на молбите те пред-
ставляваха техните паспорти. Консулството ги счита от български произ-
ход по това, че те редовно посещават българската черква.

Допълнително се изпращат още четири молби депозирани за същата 
цел.

Приложения: шестнадесет молби.

Генерален Консул: [подпис] С. Бисеров
[печат] Българско царско генерално консулство Цариград
[печат] Дирекция консулско-стопанска № 34245-2-ІІ, 9ХІ.1942

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2256, л. 17v. Оригинал. Машинопис.
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138.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеда-
нията до Министерството на земеделието и държавните имоти, 
София, относно открития лист на доменико де Кок

София, 2 ноември 1942 г.

Бързо

Министерството на Външните 
Работи и на Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
№ 32809-28-ІІ
София, 2.ХІ.1942 г.

До Министерството на земеделието 
и държавните имоти –  
отд. държавни имоти
Тук

Към № 25923-26-ІІ от 7.8.1942 г.
С вербална нота № 4692 от 21 октомврий т.г. Италианската легация 

в София е отговорила на Министерството на външните работи, относно 
твърдението че открития лист издаден на г. дьо Кок бил фалшив, следното:

„Италианската легация е крайно незадоволена от отговора, който по-
ставя под съмнение истинността на абсолютно автентичните и редовни 
подписи, както на италианския консул в Скопие, така и на военните ита-
лиански власти на албанската граница, сложени върху казания документ, 
се счита задължена да замоли Министерството на външните работи да ѝ 
съобщи на какви бази почива твърдението за фалшифициране на въпрос-
ния открит лист. Действително, невъзможно е само липсата на номер вър-
ху един документ да унищожава валидността му, когато този документ е 
скрепен с три подписи на български чиновници (помощник-кмета; госпо-
дин Лазов, от местната полиция и комендантския комендант) чиято автен-
тичност е безспорна“.

Министерството моли да бъде уведомено, по възможност по-скоро, 
какъв отговор следва да се даде на Легацията.

За Директор,
Съветник: [подпис] 

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2267, л. 8. Оригинал. Машинопис.
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139.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпро-
си при еврейската община в Битоля относно организацията на 
общината, поданството на евреите и дължимите от тях данъци 

Битоля, 9 ноември 1942 г.

До Министерството на Вътрешните работи
и Народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси
София

Донасям в почитаемото комисарство, че днес в изпълнение на заповед-
та Ви под № 221 от 30.Х. т.г. заех длъжността делегат при консисторията 
на Битолската еврейска община.

Моля почитаемото Комисарство да ми даде разяснения на следните 
въпроси, които се повдигнаха на заседанието на еврейската община:

1) При гласуването на извънредния бюджет до края на 1942 г., с на-
личните приходи, които има общината, не ще може да се покрият разхо-
дите, налага се да се предвиди помощ от Комисарството поне в размер на 
40.000 лева.

Молим, за да се представи бюджета в срока, да ни се отговори теле-
графически за отпуснатата помощ.

2) Областното полицейско Управление смята всички лица от еврей-
ски произход за чужди поданици и ги задължава всеки месец да се регис-
трират пред Полицейското Управление, като за целта ежемесечно им се 
събира такса по 200 лева на всички мъже над 15 год. и жени над 21 год.

Моля да се отговори дали е правилно заварените лица от еврейски 
произход при освобождението да се считат за чужди поданици и правилно 
ли е събирането на ежемесечната такса по 200 лева.

Плащането на таксата поставя лицата в невъзможност, тъй като от 
блокираните им суми банката не е почнала изплащането.

Моля нареждането Ви, дали тази полицейска такса да се смята като 
данък, за да може на лицата които имат блокирани суми в банката да им се 
отпуска за изплащане на тази такса.

3) Повдигна се и следния въпрос: да почне да се изплащат от блоки-
раните суми за личните им нужди суми, които да теглят месечно, тъй като 
други доходи нямат и сега изнемогват, а също така не могат да посрещат и 
своите задължения към еврейската община и полицейската такса.

4) Моля да ми се отговори кой ще определя наема на освободилите се 
еврейски жилища. 
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5) Предвидените книги, които еврейската община е задължена да 
води, ще имат ли някакви специални образци от къде да се набавят, също 
така квитанционните книги от къде ще се набавят.

6) От изпратените значки задържахме само една кутия – 156 екзем-
пляри, като останалите връщаме обратно. Молим да ни се съобщи стой-
ността им за да се преведе сумата.

7) В най-скоро време ще Ви представим проект за еврейския квартал.

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРСТВОТО
ПО ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: Г. Джамбазов

[на ръка] Изх. № 3/9.ХІ.942 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 4, л. 24. Оригинал. Машинопис.

140.  Писмо от Министерството на земеделието и държавните имоти 
до Министерството на външните работи и на изповеданията от-
носно имотите на доменико де Кок

София, 21 ноември 1942 г.

Министерство на земеделието 
и държавните имоти 
Отдел държавни имоти
№ 26837
21 ноем. 1942 г.
София

Министерството на Външните Работи и 
Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
Тук

Италиянската легация неоснователно е останала незадоволена от от-
говора. Данните, които Ви дадохме и с които Вие сте си послужили в от-
говора, са почерпени от официалния доклад на инспектора по държавните 
имоти в Скопие г. Гатев под № 1513.ІХ.1942 год., в който между другото 
е казано дословно: „Настоящето изпращам на Господина Началника на 
Отделението за Държавните Имоти с донесение, че от направената справ-
ка и дознание се установява, че лицето Доменик Де Кок е напуснал не-
легално пределите на страната. Това се вижда от тук приложения открит 
лист, който няма изходящ номер. За тази цел, аз лично направих справка 



2.1. терИторИя И поданСтво  347

в изходните дневници на Скопската градска община и се указа, че не е 
издаван такъв открит лист. На наше писмо № 1035 от т.г., Началника на 
административния отдел при Областното Полиц. Управление, отговаря с 
№ 3558/ІХ т.г., че лицето Доменик Де Кок е напуснало пределите на стра-
ната по нелегален начин“.

От всичко гореизложено се вижда, че службата по държавните имоти 
в Скопие е процедирала правилно и че на законно основание е завзет за 
държавен имота на Доменик Де Кок. Всички опити на италиянските вла-
сти да легализират положението на протижирания от тях Де Кок, не могат 
да ни интересуват, при наличността на гореказаните факти.

Началник отделението
държавни имоти: [подпис]

[резолюция на ръка] Докладвано. Да се изпрати преписката за про-
учване и мнение от представителя на М-вото в Скопие. Легац. Съветник 
г. П. Пеев. 2.ХІІ.1942 [подпис]

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2267, л. 11. Оригинал. Машинопис.

141.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси до 
директора на полицията за уточняване поданството на евреите 
и за постъпки да бъде разрешено на желаещите да получат бъл-
гарско поданство

Битоля, 4 декември 1942 г.

До Господина
Директора на Полицията
Копие: Комисарството по 
еврейските въпроси
София

Известно Ви е, Господин Директоре, че съгласно Наредбата за по-
данството в освободените земи през 1941 год. (Държавен вестник брой 
124 от 10.VІ.941 г.) чл. 4 казва „всички югославски и гръцки поданици, от 
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небългарски произход, които в деня на влизане тази наредба в сила имат 
местожителството си в освободените през 1941 година земи, стават бъл-
гарски поданици, освен ако до 1.ІV.1943 год. изявят желание да запазват 
досегашното си поданство, или да придобият друго чуждо поданство и в 
същия срок се изселят от пределите на Царството“.

Тази разпоредба не се отнася за лица от еврейски произход.
При това положение, лицата от еврейски произход, заварени при ос-

вобождението, не могат да придобият българско поданство, а в наредбата 
не е указано, кое поданство запазват.

Така също Ви е известно Господин Директоре, че евреите в Битоля са 
към 4000 души болшинството от тях са крайно бедни.

Поради това, че полицията ги третира като чужди поданици, ги ка-
рат всеки месец да се регистрират, като за всяко лице събират по 200 лв. 
такси, което ги поставя в невъзможност да плащат, поради това, че им са 
блокирани средствата, или нямат възможност.

Моля Ви Господин Директоре, да се направят постъпки пред компе-
тентните места евреите заварени при освобождението, и които пожелаят 
да станат български поданици, се приемат за такива, или пък се определи 
точно тяхното положение. Същите желаят да приемат българско подан-
ство.

Моля Ви, да бъда уведомен при разрешението на горния въпрос.

Делегат на Комисарството
по еврейските въпроси при

Битолската еврейска община: Г. Джамбазов

[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство по еврейските въпроси. Изх. № 10/4 
декември 1942 г. Битоля.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 4, л. 33. Оригинал. Машинопис.
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142.  Молба от Скопската еврейска община до Комисарството за ев-
рейските въпроси да се даде на българско поданство на евреите 
в града

Скопие, 12 януари 1943 г.

Чрез Г-на Делегата
До почитаемото
Комисарство за еврейските въпроси
гр. София
Копие:  Скопски Областен директор 

и 
Директора на полицията

ИЗЛОЖЕНИЕ
от Скопската еврейска община

През месец юний 1942 година, излезе наредба, публикована в Д.в. 
№ 124 от 10.VІ.1942 година с която се признават за български поданици, 
всички жители в Македония, стига да са заварени като такива преди пуб-
ликацията на тази наредба. В тази наредба, обаче, има една (забележка) 
уговорка, че тя не се отнася за лица от еврейски произход.

По силата на тая наредба и тълкуванието което ѝ се даде, последва 
нареждане от административните полицейски власти, в смисъл: всички 
лица от еврейски произход в новоосвободените през 1941 година земи са 
длъжни да подадът деклараций, като в тях отбележат, че са чужди подани-
ци, а специално евреите в гр. Скопие, че са Югославянски. При това по-
ложение, мимо желанието ни, сме Югославянски поданици и като такива 
внася ежемесечно всеки пълнолетен член от семейството около 230 лв. за 
продължаване срока за пребиваване в Царството.

Обстоятелството, че евреите в Македония, сме третирани, като чуж-
денци, внесе едно голямо смущение и тревога в душите ни, едно отчаяние 
във всички среди, една болка, която свива сърдцата и убива духът и жела-
нието ни за живот. Ние, в родните си места, където сме се родили, където 
от векове живеем, където цели наши поколения са оставили кости и жи-
вот, да бъдем третирани, като чужденци, не можем да допустнем, че това 
е оправдано и справедливо. Съвестта и чувствата на Скопските евреи са 
чисти и не сме дали и най-малкия повод да бъдем третирани не както всич-
ки заварени при освобождението и да бъдем смятани чужденци в родните 
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си места и то поданици на една държава, която отдавна не съществува1. 
Позволяваме си да изтъкнем, че Скопските евреи са във всеко отношение, 
лоялни и изпълнителни граждани и никой до сега не се е провинил в про-
тиводържавни чувства.

Както се истъкна по-горе, качеството ни на чужди поданици ни за-
дължава да се внася всеки месец към 230 лв. за пълнолетен член от всяко 
семейство, а това е едно чувствително перо, което поради ограничената 
стопанска дейност малцина могат да внасят.

Има една категория евреи, които са крайно бедни и са картотекирани 
в общината като такива и които се хранат в безплатните кухни, а послед-
ните се издържат с помощта на Комисарството. Тези хора са в абсолютна 
невъзможност да внасят всеки месец по 230 лв., а и законодателя е имал 
предвид тяхното положение и за това са предвидени мерки за исхранва-
нето им.

Поради истъкнатите съображения, молим, да се направи нуждното 
пред съответните места отностно признаването ни за български поданици 
и се спре и събирането на таксата за която се писа по-горе.

12 януарий 1943  Председател: [подпис]
Гр. Скопие Секретар: [подпис]

Настоящето изпращам на Комисарството за еврейските въпроси за 
разпореждане.

[резолюция на ръка] На Комисарството за разпореждане. 13.I.1943 
[подпис]

[печат] Вх. № 16 от 13.І.1943 год.
[печат]: Еврейска община. Скопие 

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси: [подпис]

Ив. Захариев

[резолюция на ръка] г. Драганов. Към досието на общината 3.ІІ.43 г. 
[подпис]

[резолюция на пишеща машина] Въпроси за разпореждане. № 9, гр. 
Скопие, 16.I.1943 г. Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. 
[подпис] Ив. Захариев
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[печат] Вх. №  02367/23.І.43. Комисарство за еврейските въпроси. 
Дело №. 

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 215, л. 15. Оригинал. Машинопис.

1 Има се предвид Югославия, която е окупирана от Германия през април 1941 г. 

143.  Писмо от пълномощния министър никола Пецев до дирекци-
ята на полицията относно получаване на българско поданство

София, 23 януари 1943 г.

Бързо
Министерството на Външните Работи 
и на Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
№ 10828-2-ІІ
София, 25.І.1943 г.

До Дирекцията на полицията
Отдел административна полиция
Тук

Царският генерален консул в Цариград донася, че югославянското 
консулство в тоя град продължава да смята живущите там българи от 
Македония за свои поданици и на мнозина от тях предписва да заминат 
веднага за Палестина, гдето да бъдат мобилизирани, като ги заплашва, 
че в противен случай ще анулира паспортите им и ще уведоми за това 
турските власти.

В повечето случаи тия лица подават молби за придобиване на българ-
ско поданство по наредбата за поданството в освободените през 1941 го-
дина земи, обаче, поради липсата на разни документи, уреждането на въ-
проса за поданството им се забавя. Вследствие на това нашето генерално 
консулство не може да ги снабди веднага с български паспорт и въпрос-
ните лица, отказвайки да се подчинят на нареждането на Цариградското 
югославянско консулство и да заминат за Палестина, рискуват да останат 
без всякакъв документ, което ще ги постави в крайно лошо положение 
спрямо турските власти.

Генералният консул смята, че въпросът може да се разреши, като се 
даде нему правото, след като се увери сам в българския произход на ка-
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заните бивши югославянски поданици, родени в Македония, и след като 
се е убедил в тяхната благонадежност, да ги снабдява с пътни листове за 
влизане в Царството, гдето вече ще уреди окончателно въпроса за тяхното 
поданство.

Имайки пред вид, че с писмото си № 16307 от 14 август 1942 г., Ди-
рекцията на полицията, отдел административна полиция, даде съгласието 
си да се даде такова право на заведующия консулското представителство в 
Белград, Министерството на външните работи и на изповеданията моли да 
бъде уведомено за становището на Дирекцията по искането на генералния 
консул в Цариград.

Директор,
Пълномощен Министър: [подпис] Н. Пецев

23.І.943

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2256, л. 38. Оригинал. Машинопис.

144.  Отказ на Комисарството за еврейските въпроси на молбата за 
освобождаване на бедните евреи от такса за временни паспорт-
ни свидетелства с аргумента за предстоящото ликвидиране на 
еврейството общо в България и в „новите земи“ 

София, началото на февруари 1943 г.

Поверително

До Господина
Делегата при консисторията на 
еврейската община
гр. Скопие

На № 61 от 6. т.м.
Полицейските власти в града Ви, постъпват съвсем правилно относно 

събирането такси за временни паспортни свидетелства от евреите, кои-
то преди 10 юний 1942 година, са имали местожителство в освободените 
през 1941 година земи – спр.[авка] чл. 4 ал. ІІ от наредбата за поданството 
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в освободените през 1941 година земи („Д.в.“, брой 124 от 10 юний 1942 
год.) и чл. 50 от закона за паспортите, пограничните билети и полицейска-
та контрола на чужденците.

На местна почва, за бедните може да се направи известно облекче-
ние, като се групирват членовете на едно домакинство в едно паспортно 
свидетелство, обаче да се иска изменението на горната наредба и закон, в 
смисъл щото бедните евреи да бъдат освободени от въпросните такси, за 
момента е съвсем нецелесъобразно и поради фактът още, че предстои лик-
видиране с еврейството общо в България и особено с това в освободените 
през 1941 година земи.

НАЧАЛНИК АДМИНИСТРАТИВНОТО ОТДЕЛЕНИЕ: 
Я. Калицин

[резолюция на ръка] Не. [подпис] А. Белев

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 215, л. 17. Оригинал. Машинопис.

145.  Запитване от Комисарството за еврейските въпроси до Минис-
терството на външните работи и на изповеданията относно да-
рио Леви нахмиас, евреин, испански вицеконсул в Гюмюрджи-
на

София, 1 февруари 1943 г.

Бързо!

Министерство на Вътрешните работи и Нар. 
здраве
Комисарство за еврейските въпроси
№ 3287
София, 1 Февр. 1943 

До Министерство
на Външните работи
и изповеданията
Тук

Комисарство за еврейските въпроси моли Почитаемото Министер-
ство на Външните работи и изповеданията да отговори, дали лицето от 
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еврейски произход ДАРИО ЛЕВИ НАХМИАС има качеството испански 
вице-консул в гр. ГЮМЮРДЖИНА, тъй като са направени постъпки и е 
разпоредено в това му качество последният да бъде освободен от задълже-
нието да носи знака „еврейска звезда“.

Подначалник: [подпис] М. Павлова
(М. Павлова)

[на ръка] Забележка. Министерството е уведомено за Дарио Леви 
Нахмиас, че е испански вицеконсул в Гюмюрджина. 3.ІІ.43 [подпис]

[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 232. Оригинал. Машинопис.

146.  Приемане законодателно предложение относно изселването от 
България на лица от германски произход 

София, 3 февруари 1943 г.

Дневен ред: 
Предложения:
1. За одобрение 2. постановление на Министерския съвет, взето на 

заседанието му от 18 януари 1943 г., протокол № 5, относно изселването 
от България на лица от германски произход. (Приемане).

[…]
Председателстващ Димитър Пешев: Минаваме на точка първа от 

дневния ред … Моля г-н секретаря да прочете проекторешението.
Секретар Стефан Багрилов: (Чете)

Мотиви 
към законодателното предложение за одобрение на 2.  

постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му  
от 18 януари 1943 г. протокол № 5, относно изселването  

от България на лица от германски произход

Г-да народни представители! Германското правителство, чрез дипло-
матическия си представител в София, помоли да се допусне изселването 
от пределите на царството на около 800 души безимотни от германски 
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произход, които желаят да се установят в Германия. По-голямата част от 
тия лица се намира в освободените през 1942 г. български земи.

Българското правителство прие горното предложение и на 22 януари 
т.г. сключи с германското правителство съответното за тази цел споразу-
мение чрез размяна на ноти.

Като излагам горното, моля, г-да народни представители, издадено-
то 2. постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му от 
18 януари т.г. протокол № 5, да бъде одобрено с приложеното тук решение.

Гр. София, януари 1943 г. 

Министър-председател, 
министър на външните работи и на изповеданията: Б. Филов.

Р Е Ш Е Н И Е

за одобрение на 2. Постановление на Министерския съвет,  
взето на заседанието муот 18 януари 1943 г., протокол № 5,  

относно изселването от България на лица от германски произход
Одобрява се 2. постановление на Министерския съвет, взето на засе-

данието му от 18 януари 1943 г., протокол № 5, както следва:

1. Изселването от България на лица от германски произход, чиито 
имена се съдържат в списък, който германското правителство ще предста-
ви и който списък ще бъде одобрен от царското българско правителство, 
се позволява.

2. Показаните в точка 1 лица изгубват българско поданство, ако са 
имали такова, с окончателното преминаване на границата.

3. Изселниците ще бъдат освободени от всички задължения от пуб-
лично-правен характер, включително военни и други повинности, които те 
имат към общините и държавата.

4. При напускане на страната изселниците имат право да вземат със 
себе си, свободни от мито, личните си движими вещи, освен: злато, моне-
ти, книжни пари, зърнени храни, семена и домашни животни. Във всеки 
случай на изселниците ще бъде позволено да вземат със себе си наслед-
ствени украшения, като пръстени, обици и златни часовници, доколкото 
техният произход ще бъде установен от показаните в точка 5 представите-
ли. Вземането на пари в размер до сто райхсмарки за всяко семейство ще 
бъде позволено, но не в българска валута.
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5. Произлезлите от изселването имуществено-правни въпроси ще 
бъдат уреждани от по един български и германски представител. Ликви-
дацията на имуществено-правните въпроси трябва да стане по начин, че 
ако една свободна ликвидация от собствениците на оставените имущества 
бъде невъзможна, тя да се извърши от един германски представител. При 
отчитането на сумите пълномощниците на двете страни трябва да се спо-
разумеят. Привеждането на сумите ще се извършва по клиринга при въз-
можността, постъпилите суми да бъдат употребени евентуално за покри-
ване на разноските по изселването.

Председателстващ Димитър Пешев: Ще поставя на гласуване. Кои г-да 
народни представители приемат проекторешението за одобрение 2. поста-
новление на Министерския съвет, взето в заседанието му от 18 януари 
1943 г., протокол № 5, относно изселването от България на лица от гер-
мански произход, моля да вдигнат ръка. Мнозинство. Събранието приема.

Стенографски дневници на ХХV Обикновено народно събрание. Четвърта ре-
довна сесия. 40 заседание. 3 февруари 1943 г. Книга ІІ, 813–814. 

147.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
в Скопие до комисарството относно таксите за право на преби-
ваване в страната, дължими от евреите в града

Скопие, 6 февруари 1943 г.

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси
№ 61
6.ІІ.1943 год.
гр. Скопие

До Министерството на
Вътрешните работи и
Народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси
София

Към № 44 от 8.ХІІ.1942 г.

С писмо под насрещния номер, бях поставил на вниманието на Ко-
мисарството, за разрешаване въпроса относно таксите, които лицата от 
еврейски произход, поради това, че от полицейските власти в гр. Скопие 
се считат за чужди поданици, трябва да плащат ежемесечно за да им се 
позволи да пребивават в пределите на Царството.
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Отговор на така поставения ми въпрос, нямам и до днес, и понеже го-
ляма част от евреите не са в състояние да заплащат исканите им полицей-
ски такси, то много често съм сезиран с молби, за отпущане на помощи, за 
да може да става изплащането на таксите.

Намирам, че един такъв порядък не кореспондира на целите, за кои-
то са създадени еврейските общини, вследствие на което, повторно моля 
Комисарството да вземе становище по поставения му от мен въпрос и да 
ме уведоми, за да мога безпротиворечиво да уреждам всички прозби на 
евреи по този въпрос и да дам указание на полицейската власт за начина 
по който следва да постъпва с тези лица.

Моля, на писмата ми да се отговори по-бързо за да не бъда обременя-
ван с почти ежедневните молби на евреи, за отпущане на помощи, с които 
да заплащат полицейските такси, за правото си на пребиваване в страната.

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРСТВОТО
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: 

[подпис]
Ив. Захариев

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие.
[печат] Вх. № 04530/10.ІІ.43. Комисарство за еврейските въпроси. 

Дело № 112.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 215, л. 14. Оригинал. Машинопис.
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148.  Отговор на Министерството на външните работи и на изповеда-
нията до Комисарството за еврейските въпроси относно дарио 
Леви нахмиас

София, 8 февруари 1943 г.

Министерство на Външните работи
и на Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
№ 12084-52-ІІ
София, 8.ІІ.1943 г.

До Комисарството за еврейските 
въпроси 
Тук

На № 3287 от 1.ІІ.1943
В отговор на писмото под насрещния номер, Министерството на 

външните работи и на изповеданията съобщава, че то не е уведомено за 
Дарио Леви Нахмиас, че е испански вице-консул в гр. Гюмюрджина.

За Директор,
Съветник: подпис Ванчев

8.ІІ.943

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 233. Оригинал. Машинопис.
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149.  Запитване от Министерството на външните работи и на изпове-
данията до Министерството на финансите относно имотите на 
семейство нахмиас в Гюмюрджина

София, 12 февруари 1943 г.

Министерство на Външните работи
и на Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
№ 12808-52-ІІ
София, 12.ІІ.1943 г.

До Министерството на 
финансите
Централно управление 
Тук

Тукашната Испанска легация се е обърнала към Министерството на 
външните работи и на изповеданията с вербална нота, в която се казва:

„Според сведения, получени от Гюмюрджина, Министерският съвет 
с постановление № 125, взето в заседанието на 25 септемврий 1942 г., е 
решил да се отчуждат намиращите се в Гюмюрджина недвижими имоти, 
принадлежащи на г-жа Ребека Дарио Нахмиас и г-н Люсиен Дарио Нах-
миас, испански поданици.

Така отчуждения недвижим имот служи за жилище на г-н и г-жа Да-
рио Нахмиас, на Люсиен Хамиас, а също и на омъжената дъщеря на г. Да-
рио Нахмиас. Освен това, тая къща, състояща се от два етажа, от която 
първият е необитаем, има пет стаи, така че броят на лицата които живеят 
в нея, е по-голям от предвидения в закона.

Съобщавайки горното, Испанската легация моли Министерството на 
външните работи и на изповеданията да се намери начин, за да се поправи 
това положение на нещата“.

Запитано по въпроса Комисарството за еврейските въпроси отгово-
ри, че отчуждаването на споменатите имоти е от компетентността на Ми-
нистерството на финансите, поради което Министерството на външните 
работи и на изповеданията моли да бъде уведомено, какъв отговор следва 
да даде на горепоменатата нота.

За Директор,
Съветник: [подпис] Ванчев

11.ІІ.943 

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 240. Оригинал. Машинопис.
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150.  доклад от министъра на правосъдието Константин Партов до 
председателя на Министерския съвет Богдан Филов относно 
удължаване срока за избор на поданство в „новите земи“

София, 22 февруари 1943 г.

Министерство  До Господина
На Правосъдието Председателя на Министерския съвет 
Граждански отдел
№ 1943
ТУК

22 Февр. 1943 год.
София

ДОКЛАД
от Министра на Правосъдието

ОТНОСНО: изменение на
сроковете в чл.чл. 2, 3 и 4 от Нар. за поданството 
в освободените през 1941 г. земи – 
Д.в. бр. 124 от 10.VІ.942 г.

22 пост., прот. № 34
Изх. № 1 от 5.ІІІ.1943 г.

Господин Председателю,

Тъй като на практика при приложението на „Наредбата за поданство-
то в освободените през 1941 година земи“, Д.В. бр. 124 от 10.VІ.1942 г., 
се констатира, че сроковете по чл.чл. 2, 3 и 4 са недостатъчни, същите ще 
следва да се продължат за улесняване чуждите поданици от бълг. произ-
ход, както и тези от чужд произход, живущи в освободените земи, при 
приемане на българско поданство.

Като Ви докладвам горното, моля Ви да внесете въпроса в Министер-
ския съвет, който, ако одобри, да приеме следното 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основание чл. 1 т. 16 от закона за бързото уреждане на неотложни 
въпроси в освободените земи одобрява се следната 
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НАРЕДБА:

За изменение Наредбата за поданството в освободените през 1941 
година земи:

§ 1. В чл. 2 думите: „едногодишен“ се заменяват с „двугодишен“.
§ 2. В чл. 3 думите: „6 месечен“ се заменява с „едногодишен“.
§ 3. В чл. 4 думите: годината „1943“ се заменява с „1944“.[задраскано 

в оригинала].

Министър на Правосъдието: [подпис] К. Партов

[печат с резолюция] Одобрено Министър-председател: [подпис] 
Б. Фи лов, 5.ІІІ.1943 г.

[резолюция на ръка] Б.Ф. думите „1 април“ се заменяват с „1 ноем-
ври“.

[печат] Министерски съвет 22.ІІ.43. Вх. № 781.

ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 8111, л. 79. Оригинал. Машинопис.

151.  Отговор на Министерството на финансите до Министерството 
на външните работи и на изповеданията относно имотите на се-
мейство нахмиас в Гюмюрджина

София, 23 февруари 1943 г.

Министерство 
на Финансите
София
Дирекция на преките данъци
23 Февр. 1943
На № 12808-52-ІІ

До Министерството на външните 
работи и изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
Тук

В отговор на писмото под насрещния нумер, съобщаваме, че на ис-
панските поданици: Люсиен Дарио Нахмиас и Ребека Дарио Нахмиас, 
които притежават – първия 2/5, а втората 1/5 идеални части от двуетажна 
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паянтова къща на ул. „83“ № 25 в гр. Гюмюрджина, не им са отнети иде-
ални части, а оставени съгласно чл. 7 от закона против спекулата с недви-
жими имоти, за задоволяване на жилищните им нужди.

Останалите 2/5 идеални части от същата къща, принадлежат на Рене 
и Флор Жак Карасу, съгласно чл. 7, ал. ІV от същия закон, като напуснали 
страната, са отнети в полза на държавата.

Всяко друго решение ще бъде в нарушение на закона.

Директор: [подпис] М. Начев

[печат] Министерство на финансиите.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 249. Оригинал. Машинопис.

152.  Отговор на Министерството на земеделието и държавните имо-
ти до испанската легация относно имота на семейство нахмиас 
в Гюмюрджина

София, 24 февруари 1943 г.

М.З.Д.И.
Отдел
за държавните имоти
№ 5029
24.ІІ.1943
София

Препис

До Почитаемата
Испанска Легация
Тук

На № 11.
В отговор на писмото Ви под насрещния номер съобщавам Ви, че 

имота на Ребека и Люсиен Нахмиас в гр. Гюмюрджина е отчужден в полза 
на Българската държава с министерско постановление № 17 от 26.ІХ.1942 
година.

За връщане обратно на бившите му собственици няма друг начин ос-
вен тоя предвиден в чл. 46 от Закона за държавните имоти. Нека те по 
съдебен ред докажат правото си за собственост върху казания имот. Осво-
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бождаването по административен ред закона не предвижда и ние не можем 
да сторим нищо в това отношение.

Началник на отдела
за държавните имоти: (п) П. Ламбринов

Вярно, 
Главен инспектор: [подпис]

[на ръка] Сверили: Т. Андреев, М. Тончева 
[печат] М.З.Д.И. Отдел за държавните имоти

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 252. Препис. Машинопис.

153.  разрешение на Комисарството за еврейските въпроси естер Йо-
сиф, жителка на драма, да се изсели в София

София, 29 март 1943 г.

Министерство на вътрешните работи и народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси

Копие: 
До Дирекцията на полицията
Столична Голяма община
До господина Кмета на
Гр. ДРАМА
До господина Делегата на
Комисаря за еврейските въпроси
при еврейската община в
гр. ДРАМА

РАЗРЕШАВА се на Естер АКИР МОШЕ ЙОСИФ, жителка на гр. ДРА-
МА, да се изсели и настани на постоянно местожителство в гр. СОФИЯ.

ИНСПЕКТОР: (К. Стоименов): [подпис]
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[печат] Изх. № 10788/29 Март 1943.
[на ръка] Вх. № 39/1.ІV.
[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 372, л. 143. Оригинал. Машинопис. На бланка на Коми-
сарството за еврейските въпроси. 

154.  донесение от началника на дивизионната област в Скопие до 
Щаба на войската относно шестима евреи, чужди поданици, по-
викани на обучение 

Скопие, 8 април 1943 г.

ВР.
НАЧАЛНИК
НА ДИВИЗИОННА ОБЛАСТ
№ І-555
8 април 1943 г.
гр. СКОПИЕ

Лично-поверително
София – М.В. – Щаб на войската ІV

ІV.М-154. Донасям, че са повикани на обучение само 6 евреи, чужди 
поданици, вместо исканите 50 евреи, защото през м. март всичките евреи 
от дивизионната област се предадоха на германските военни власти и бяха 
изпратени зад граница.

Полковник: [подпис]

[печат]: Царство България. ІV пехотна дивизия.
[печат] Щаб на войската. 10.ІV.1943. вх. № 274.

Държавен военноисторически архив, Велико Търново, ф. 212К, оп. 1, а.е. 204, 
л. 362. Оригинал. Машинопис.



2.1. терИторИя И поданСтво  365

155.  Писмо от пълномощния министър никола Пецев до Българско-
то консулство в Париж относно получаване на българско подан-
ство

София, 28 април 1943 г.

Министерството на Външните Работи 
и на Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
№ 18907-13-ІІ
София, 28.ІV.1943 г.

До Царското консулско
представителство
Париж

На № 299-40 от 7.ІІ.1943 г.
Тъй като Иван Димитров Джуканов е родом от Битоля, той може 

да придобие българско поданство съгласно чл. 2 от Наредбата за подан-
ството в освободените през 1941 г. земи (Държавен вестник бр. 124 от 10 
юний 1942 г., и окръжното на Министерството под № 1592-39-ІІ Е.О. от 
11 юний 1942 година).

За да придобие българско поданство, той съгласно окръжното на Ми-
нистерството под № 26823-51-І от 31 август 1942 г. трябва да подаде чрез 
Представителството молба до Министерството на правосъдието, като по-
сочи в молбата:

1. Името презимето и бащиното си име;
2. Датата и местото на раждането си;
3. Произхода и религията си;
4. Гражданското си състояние (женен, разведен, вдовец, с деца или 

без деца и къде се намират членовете на семейството му); 
5. Последното си местожителство;
6. Отбил ли е военната си повинност и где;
7. До сегашното си поданство.
Към молбата следва да се приложи:
1. Кръщелно свидетелство и свидетелство за местожителство;
2. Свидетелство за български произход и
3. Документ за сегашното си поданство.
При липса на документи, горните сведения могат да се удостоверят 

след проверка от Консулското представителство.
Консулското представителство следва да препрати молбата при над-

пис като въз основа на събраните сведения, даде в надписа и мнение за 
благонадежността на лицето.
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Заедно с молбата следва да се изпратят и 15 лв. в гербови марки за 
обгербоване заповедта с която ще му се даде българско поданство.

Директор,
Пълномощен Министър: [подпис] Н. Пецев

28.ІV.943

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2256, л. 125. Оригинал. Машинопис.

156.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
до комисаря относно разрешение за изселване на исак адижес, 
чужд поданик от Скопие

Скопие, 15 юни 1943 г.

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси
№ 227
15.VІ.1943 год.
гр. Скопие

До Господина
Комисаря за еврейските въпроси
СОФИЯ

Исак Леон Адижес, евреин от гр. Скопие, чужд поданик и като такъв 
има разрешение за изселване вън от пределите на страната, дадено му от 
г. Министъра на финансите.

През м. март, той е заловен в бягство и в него са намерени 12.000 
лева, а у дома му 20.000 лева и 24 златни напалеона, които са предадени 
на съхранение в Народната банка. Съгласно чл. 26 от Закона за защита на 
нацията, той не е декларирал тия ценности пред Народната банка, вслед-
ствие на което същата не може да му издаде удостоверение за изселване.

Във връзка с горното, моля да ми се съобщи, мога ли на същият да 
позволя изселването вън от пределите на Царството, без да ми представи 
удостоверение от Б.Н. Банка.

Делегат: [подпис]

[на ръка] Съобщено на г. Белев от Б.Н.Б. за ускоряване акта.
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[резолюция на ръка] Г-ца Павлова. Докладвано. Да се отговори, че не 
се разрешава. 21.VІ.43 г. [подпис]

[печат] Вх. № 32925/19.VІ.43. Комисарство за еврейските въпроси. 
Дело № 189.

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 215, л. 21. Оригинал. Машинопис.

157.  Отказ от Комисарството за еврейските въпроси на запитването 
относно разрешение за изселване на чуждия поданик исак ади-
жес от Скопие

София, 22 юни 1943 г.

До Господина
Делегата при еврейската
община
гр. СКОПИЕ

227 15.VІ.43
Съобщава Ви се, че лицето от еврейски произход Исак Леон Адижес, 

живущ в гр. Скопие, не може да напустне пределите на страната1 преди да 
е представил всички необходими документи за снабдяване с изходна поли-
цейска виза, между които на първо място са бирническото удостоверение 
и това по чл. 26 от З.З.Н.

ПОМ. НАЧАЛНИК
АДМИНИСТР. ОТДЕЛЕНИЕ: 

М. Павлова

[печат] Вх. № 23016/22 Юни 1943.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 215, л. 22. Копие. Машинопис.

1 „Новите земи“ се разглеждат като включени в пределите на Царство България. 
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158.  Писмо от Царската легация във Виши до Министерството на 
външните работи и на изповеданията относно молба за получа-
ване на българско поданство

Виши, 12 юли 1943 г.

Българска Царска Легация
в Франция
№ 1223 26798-13-І
София, 26.VІІ.1943

Виши, 12 юлий 1943 год.
До Министерството на Външните 
Работи и на Изповеданията
Консулско-Стопанска Дирекция

На № 21105-51-ТТ от 28.V.1943 г.

В отговор на писмото под насрещния н-р съобщава се на почитаемото 
Министерство следното: 

Царската легация помоли веднага Консулското представителство в 
Париж да потърси в архивите кръщелното свидетелство на лицето Васил 
К. Чакъров. Отговори ѝ се, че подобно свидетелство не е било намерено. 
Трябва да се има обаче пред вид, че свидетелството е било изпратено в Па-
риж още през 1934 г. и не е изключено да е загубено в някое старо досие. 
Ето защо фактът за липсата на това свидетелство още не е доказателство 
за това, че лицето В. Чакъров не притежава кръщелно свидетелство, което 
да се намира в някои стари архиви.

Царската легация за жалост не е в състояние да удостовери, дали по-
соченото от молителя месторождение – с. Бутимо, Драмско – е достовер-
но посочено.

Лицето, обаче, е безспорно от български произход. То се яви лич-
но в легацията и направи добро впечатление с патриотичните си чувства. 
Поради липсата на всякакви българи в околността, където работи Васил 
Чакъров Царската легация не може да установи политическите му убеж-
дения.

Въпреки липсата на много данни, които закона за поданството в но-
воосвободените земи изисква, все пак Царската легация е на мнение да се 
възстанови българското поданство на въпросното лице, още повече, че 
всичките му братя и сестри живеят в старите предели на Царството – това 
е указано в молбата му.

Умолява се почитаемото Министерство да съобщи съдържанието на 
горното писмо на Министерството на правосъдието, отделение за подан-
ството.
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Приложение: молбата на В. Чакъров за получаване на българско по-
данство.

Легационен секретар: [подпис]

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2256, л. 287r/v. Оригинал. Машинопис.

159.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеда-
нията до Българската легация в атина относно разрешение за 
изселване на гърци от България

София, 31 юли 1943 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА 
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА ИЗПОВЕДАНИЯТА
Консулско-Стопанска Дирекция
№ 27060-40-ІІ
София, 31.VІІ.1943 г.

До Царската легация
АТИНА

На № 549 от 9 юлий 1943 г.
Министерството съобщава на Царската легация, че се разрешава на 

гръцките поданици Томас Николаидис, Андромахи Т. Николаиди, Тасия 
Николаиду, Сирматула Николаиду, Николаос Николаидис, Кула Никола-
иду и Ники Николаиду, живущи в гр. Гюмюрджина, да се изселят от Бъл-
гария и че съответните власти са уведомени за това.

За ДИРЕКТОР,
СЪВЕТНИК: [подпис]

[на ръка] В.Д. Съобщено, Атина, 22.VІІІ.43 г. [подпис]

[печат] Министерство на външните работи и на изповеданията.
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[печат] Българска царска легация. Вх. № 531. Дело 3 преписка 16. 
Атина, 5.VІІІ.1943 г.

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 1018, л. 52. Оригинал. Машинопис.

160.  Съобщение от Комисарството за еврейските въпроси до делега-
та при еврейската община в Скопие относно разрешените ев-
рейски имена 

София, 11 август 1943 г. 

До Господина 
ДЕЛЕГАТА ПРИ ЕВРЕЙСКАТА
ОБЩИНА
Скопие

11.VІІІ.1943

Съобщава Ви се, че заповед № 351 на Комисарството, с която се оп-
ределят имената, които могат да носят лицата от еврейски произход – не 
се отнася за евреите – чужди поданици.

ИНСПЕКТОР:
Ив. Мициев

[печат] Вх. № 30877/20 Авг. 1943.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 88, л. 7. Копие. Машинопис.
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161.  Писмо от Българската легация в атина до Министерството на 
външните работи и на изповеданията относно молби за изселва-
не на гърци от България

атина, 24 август 1943 г.

Атина, 24 август 1943 год.

ДО МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА 
ИЗПОВЕДАНИЯТА
(Консулско-Стопанска дирекция)
СОФИЯ

Царската Легация в Атина има чест да съобщи на Министерството на 
Външните Работи и на Изповеданията, че е получила следните молби за 
изселване на гърци от България:

1) от Анастасия Муза, жителка на гр. Халкида, искаща да бъде разре-
шено изселването от гр. Серес на нейния баща ДИМИТРИОС МУЗАС, 60 
годишен, както и на сестра ѝ АТИНА МУЗА, 18 годишна;

2) от Атанасиос Краниотис, атински жител, искащ да бъде разрешено 
изселването от гр. Ксанти на неговите родители ГЕОРГИОС И АНАСТА-
СИЯ КАЛФАС, по на 73 и 69 годишна възраст;

3) от Иконому Христодулу ту Андонио, атински жител, искащ да бъде 
разрешено изселването от с. бившо Зигос, Кавалско, на семейства свеще-
ник АНДОНИОС ИКИНОМУ и ЙОАННИС ДИМИТРИЯДИС, заедно с 
децата им.

Като съобщава горното, Царската Легация моли Почитаемото Ми-
нистерство да направи необходимите постъпки пред Дирекцията на Поли-
цията, за да бъдат дадени горните разрешения за изселване.

ЛЕГАЦИОНЕН СЪВЕТНИК: [подпис] Ст. Вълнаров

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 1018, л. 29. Оригинал. Машинопис.
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162.  Писмо на Министерството на външните работи и на изповеда-
нията до Българската легация в атина относно изселването на 
Стоян Томовски от Скопие

София, 12 октомври 1943 г.

Министерство на 
външните работи и на изповеданията
Политическа дирекция
№ 34400-27-І

София, 12 октомврий 1943 год.
До Царската легация
Атина

На № 701 от 13 септемврий 1943 год.
Министерството на Външните Работи и на Изповеданията има чест 

да съобщи на почитаемата Царска Легация, че Дирекцията на Полицията 
не се противопоставя за изселването от Царството на лицето Стоян Тодо-
ров Томовски, живущ в гр. Скопие.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ: (п) Ив. Денчев

[печат] Българска царска легация. Вх. № 659. Дело 3 преписка 16. 
Атина, 26.Х.1943 г.

ЦДА, ф. 322К, оп. 1, а.е. 1018, л. 13. Оригинал. Машинопис.
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163.  Писмо от Министерството на правосъдието до Министерството 
на външните работи и на изповеданията относно отказ за полу-
чаване на българско поданство

София, 28 октомври 1943 г.

Министерство
На Правосъдието
Граждански отдел
№ 2639
София, 28.Х.1943 год.

До Министерството на Външните Работи 
и на Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска 

На № 35922-5а-ІІ
Министерството на правосъдието моли Министерството на Външни-

те работи и на изповеданията да нареди до Царската легация в гр. Загреб, 
Хърватско, да съобщи следното на Димитър Атанасов Стоянов, живущ в 
гр. Стара-Пазва, Хърватско:

Министерството не може да уважи молбата му, с която той моли да 
бъде приет за бълг. поданик, защото молителят е роден в Нежидер (Ма-
джарско). А според чл. 2 от наредбата за поданството в освободените през 
1941 година земи е казано, че за да може едно лице да приеме бълг. по-
данство по този член, то трябва да бъде родено в освободените през 1941 
година земи.

Тук приложени връщат се двата документа представени от молителя, 
за да му се предадат.

Приложение: Два документа и 15 лв. гербови марки [на ръка]

Началник служба Поданство: [подпис]

[печат] Дирекция консулско-стопанска, № 37219-51-ІІ, 1.ХІ.1943.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2256, л. 339. Оригинал. Машинопис.
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164.  Писмо от Царската легация в Загреб до Министерството на пра-
восъдието относно молба за българско поданство 

Загреб, 30 октомври 1943 г.

По Вх. № 33480-5-ІІ от 30.Х.1942.
Надпис върху надпис № 1702 от 9.Х.1942, с който Царската легация 

в Загреб препраща молбата на Константин Христов Терзиев, съпругата му 
Екатерина и дъщеря им Вера, живущи в Земун, и родени в Кукуш [подчер-
тано на ръка], да бъдат приети за български поданици, съгласно наредба-
та за поданството в освободените през 1941 година земи.

Прилага една допълнителна молба, удостоверение №  988 от 
25.XII.1941 г., с което св. Синод удостоверява, че Константин Терзиев е 
роден на 26.X.1866 г. в Кукуш, удостоверение № 86, с което македонското 
благотворително братство Ив. Гарванов в Стара Загора удостоверява бъл-
гарския произход на Терзиев, удостоверение от градоначалството в Земун 
№ 19725 от 26.9.1942 г., за честност и благонадежност, удостоверение … 
2055/42 от Охридското гр. общ. управление за това, че Терзиев има имот 
в Охридско и възнамерява да живее в Охрид и една молба.

---
Министерство на Външните 
Работи и на изповеданията
33480-5-ІІ
София, 3.ХІ.1942

До Министерството на правосъдието
Граждански отдел
Тук

С молба да съобщи, какъв отговор следва да се даде на просителя.
Приложения: 6.

за Директор, 
Съветник: [подпис] Ванчев

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2256, л. 10. Оригинал. Машинопис.
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165.  из паметна бележка за разговор на германския външен минис-
тър Йоахим фон рибентроп с българския външен министър 
иван Попов относно трудностите при решаването на еврейския 
въпрос в България и необходимостта от общоевропейското му 
решение

Берлин, 27 ноември 1941 г.

К 207474/5

[…]1 

Накрая г-н Попов изтъкна трудностите, на които се натъква българ-
ското правителство при провеждането на насочените срещу евреите зако-
ни. Голям брой от живущите в България евреи били не български, а унгар-
ски, румънски, испански и други граждани. Тези страни обаче изисквали 
за своите поданици евреи същите права, както за останалите им поданици, 
и не допускали прилагането спрямо тях на предвиденото в еврейските за-
кони специално третиране. Така че това бил въпрос, който трябвало да 
бъде уреден общо от европейските държави.

Господин министърът на външните работи отговори, че не намира за 
безинтересен въпроса, който засегна г-н Попов. Още от сега той би могъл 
да му каже едно: в края на войната всички евреи ще трябва да са напус-
нали Европа. Това било неотменимото решение на фюрера, а също така и 
единственият път за ликвидиране на този въпрос, тъй като той се поддавал 
само на цялостно решаване и частични мерки малко помагали. А на про-
тестите за евреи с чуждо поданство не трябвало да се отдава голямо зна-
чение. Ние във всеки случай вече не сме реагирали на подобни протести 
от страна на американците. Той – министърът на външните работи – щял 
да предаде на Министерството на външните работи повдигнатия от г-н 
Попов въпрос за проучване.

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 4, л. 4. Превод от немски. Машинопис. 
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
12–13; Оцеляването…, с. 175; Обречени и спасени…, 258–259.

1 Пропуснатият текст се отнася до други въпроси от българо-германските отношения.
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166.  инструкция от М. Лутер до Германската легация в София от-
носно насоките на бъдещо споразумение между България и Гер-
мания за статута на евреите поданици на съответната държава, 
и относно перспективата за изселване на българските евреи

Берлин, 19 юни 1942 г.

К 207490/2

Берлин, 19 юни 1942 г.
1)  До немската легация 

София
Рефер. Държ. подсекретар Лутер
Лег. съветник Радемахер

Държ. секретар
Държ. Подсекретар

По време на приема, даден от г-н Министъра на външните работи на 
Райха на 26.11.1941 г., българският министър на външните работи Попов 
е засегнал въпроса за еднаквото третиране на евреите с поданство на ев-
ропейските държави.

Според съобщение на началника на полицията за сигурност и СД в 
района на Райха и на протектората Бохемия и Моравия се намират ня-
колко стотици евреи с българско гражданство. По-голямата част от тях 
живеят в Протектората. В хода на изселването на евреите е желателно и 
евреите с българско поданство да бъдат привлечени към общите изселни-
чески мерки. Тези евреи се ползват до сега от правата на чуждестранните 
евреи в Германия и още не са заставени и да спазват задължението да 
носят знак. Изглежда е необходимо, доколкото се касае до германската 
сфера на власт, да се извърши размяна на ноти в следната форма:

„Между германското правителство и царското българско правител-
ство съществува съгласие, че нито едно от двете правителства няма да 
предяви спрямо другата държава права в полза на евреи, които притежа-
ват или по-рано са притежавали поданство на една от двете държави и 
които произтичат от съществуващите между Германския Райх и Царство 
България договорни споразумения, особено от Договора за търговия и 
корабоплаване от 24.6.1932 г., но са в противоречие с еврейското зако-
нодателство в тази държава. Що се отнася до намиращото се на терито-
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рията на една от двете държави имущество на евреи, които имат или са 
имали поданство на другата държава, то до сключването на едно договор-
но споразумение трябва да се постигне договореност, осигуряването на 
това имущество и неговото правилно управление да се осъществяват от 
вътрешнодържавен орган“.

Аз моля, като се има пред вид предложението на българския минис-
тър на външните работи Попов, да се влезе в контакт с българското пра-
вителство и се разбере дали в настоящия момент то е готово да склю-
чи споразумение по еврейския въпрос в посочената форма. При всички 
случаи трябва да се избегне сключването на един формален двустранен 
договор. Моля да се отговори утвърдително на евентуалния въпрос: дали 
Германия е готова да приеме евреи от България за евакуиране на Изток. 
По отношение времето на приемането да се отговори, обаче, уклончиво 
и това становище да се обясни, като се посочи, че евакуирането на евре-
ите от Германия, Протектората Словакия и Румъния е заангажирало вече 
транспортните ни средства толкова много, че по всяка вероятност едно 
приемане на евреи от България няма да е възможно. Германската страна е 
решително заинтересована обаче в това, щото намиращите се в Германия 
и в нейната сфера на власт евреи с българско поданство още сега да бъдат 
включени в запланираните депортационни мерки срещу евреите.

При евакуацията, престояването и т.н. възникват разноски, чиято ве-
личина, в случая със Словакия, изхождайки от цялото еврейско имуще-
ство и частта от него в налични, е определена по 500 райхсмарки на човек. 
Каква ще бъде сумата в случая с България, не е още изяснено. Моля Ви да 
засегнете и този въпрос за разноските, без за сега да назовавате някаква 
цифра.

По поръчение
(п) Лутер

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 11, л. 9–10. Превод от немски език. Машинопис. 
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
24–26; България – своенравният съюзник…, с. 84; Обречени и спасени…, 271–
272.
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167.  Справка на Министерството на външните работи и на изповеда-
нията относно сключените от България спогодби за търговия и 
корабоплаване, регулиращи правата на чуждите поданици

София, след 2 юли 1942 г. 

В никоя от спогодбите за търговия и корабоплаване и изобщо в никоя 
от стопанските спогодби, сключени между България и други държави, не 
се говори за правата на лицата от еврейски произход, поданици на едната 
държава, живущи в другата държава.

В договора за търговия и корабоплаване, сключен с Италия, е казано 
в чл. 1:

„Следователно поданиците на всяка една от Високите Договарящи 
Страни ще могат, съблюдавайки Законите на страната, да влизат свобод-
но, да пътуват, да пребивават и да се установяват в територията на другата 
Страна, както и да напущат свободно и във всяко време без да бъдат под-
лагани на ограничения от каквото и да било естество други или по-тежки 
от тези, на които са или ще бъдат подлагани местните поданици, или, ако 
съществуват специални разпореждания за чужденците – поданиците на 
най-облагоприятстваната страна.

Освен това, поданиците на едната от Високите Договарящи Страни 
ще имат в територията на другата Страна пълна свобода да упражняват, 
както местните поданици, в кръга на законите на Страната, всякакъв вид 
търговия, индустрия или други професии до толкова, доколкото качество-
то на поданик на Страната не съставлява според закона съществено усло-
вие за упражняването на една професия“.

В чл. 2 от същия договор е казано:
„Поданиците на всяка една от Високите Договарящи Страни имат 

правото да придобиват и да притежават в територията на другата Страна 
движими имоти от всякакъв вид и от всякакво естество, както и градски 
недвижими имоти и да разполагат с тях свободно чрез покупко-продажба, 
дарения, размяна, договори за женитби, завещания, наследство аб интес-
тат или по всякакъв друг начин, при същите условия, както и местните 
поданици.

Те ще могат също да изнасят своите имоти, съблюдавайки законите 
на Страната, без да са длъжни да заплащат, в качеството им на чужденци, 
някакви износни такси и без да заплащат други или по-високи такси от 
тези, които биха заплатили при подобни случаи местните поданици.

Колкото се отнася, обаче, до покупката, притежаването и ползването 
от недвижими имоти, запазват се изключенията и ограниченията, които 
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са или ще бъдат установени от законите на всяка една от Високите До-
говарящи Страни спрямо поданиците на всички чужди страни, относно 
държавната сигурност, както и ограничения, както и националните закони 
предвиждат относно плавателните съдове и въздухоплавателните уреди“.

С Унгария подобна спогодба нямаме.
С Франция подобна спогодба нямаме.
Със Словашко имаме търговска спогодба (Държавен вестник от 

17.І.1941 година). В чл. 1 от спогодбата е казано:
„Поданиците на една от Договарящите Страни ще се ползват върху 

територията на другата страна по отношение упражняването на търговия, 
индустрия и корабоплаване, или на всички други професии със същите 
права, привилегии и облаги от всякакъв вид, които се дават или ще бъдат 
дадени на поданиците на най-облагоприятстваната нация.

Поданиците на една от Договарящите Страни ще имат правото, съ-
блюдавайки законите и правилниците на страната, да влизат свободно, да 
пътуват, да пребивават и да се установяват върху територията на другата 
Страна, както и да я напущат във всяко време, без да бъдат подложени на 
ограничения от каквото и да било естество, извън ония, на които са под-
ложени поданиците на най-облагоприятстваната нация. Съобразявайки се 
със законите и правилниците на Страната, те ще имат пълна свобода да 
упражняват всякакъв занаят или професия, чието упражнение не е или не 
ще бъде, според закона, запазено за местните поданици.

Те ще имат право да придобиват, да владеят, да наемат и дават под 
наем и да отчуждават всякакъв вид движими и недвижими имущества, ос-
вен ако законите на Страната постановяват иначе“.

С Турция имаме конвенция за установяване (Държавен вестник от 
17.VІІІ.1926 година).

Чл. 1 от тая конвенция постановява, че поданиците на всяка от Дого-
варящите Страни имат правото да се установяват и пребивават върху те-
риторията на другата, като се съобразяват със съществуващите в страната 
закони и правилници.

Съгласно чл. 3, поданиците на едната Страна имат правото да упраж-
няват върху територията на другата Страна, наравно с местните поданици, 
всякакъв вид промишленост, търговия, занаяти и професии с изключение 
на ония, които по силата на съответните закони и правилници са запазени 
за местните поданици.

Чл. 5 от спогодбата дава право на поданиците на едната държава да 
придобиват, владеят и отчуждават в другата държава всякакъв вид движи-
ми и недвижими имоти, с изключение на полските имоти, като се съобра-
зяват със съществуващите закони.
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С Франция подобна спогодба нямаме, а имаме само уговорена клауза-
та на най-облагоприятстваната нация. 

С Ромъния имаме търговска спогодба от 27.ІХ.1930 г. съгласно чл. 1 
от тая спогодба, поданиците на едната Страна за себе си и за имотите си 
с третирането на най-облагоприятстваната нация по отношение на уста-
новяване, упражняване на професии и занаяти, като спазват законите на 
страната.

Подобни права са дадени и на хърватските поданици с търговска-
та спогодба с Хърватско, обнародвана в Държавен вестник бр. 43 от 
26.ІІ.1942 година. 

[на ръка] Към преписката за евреите [подпис].

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 52, 54. Оригинал. Машинопис.

168.  доклад на димитър Шишманов относно съгласието на евреите, 
български поданици, намиращи се на германска територия, да 
бъдат изселени на изток

София, след 4 юли 1942 г. 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

На 2 юлий 1942 год. ме посети съветникът при Германската лега-
ция Морман, който ми представи тук приложения проект за ноти, които 
следва да се разменят между Германското и Българското правителства по 
въпроса за неприлагането на постановленията на търговския договор от 
24 юний 1932 год. към евреи, поданици на едната или другата държава.

Г-н Морман помоли да му се съобщи, дали Българското правителство 
одобрява текста на нотата.

Освен това г. Морман ми съобщи, че в Германия има няколкостотин 
евреи, български поданици, които Германското правителство възнамеря-
ва да изпрати някъде към изток, като разноските за превоза се понесат от 
Българското правителство. Г-н Морман запита, дали правителството ни е 
съгласно да стане гореказаното преселване на евреите.
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След като докладвах на Министър-Председателя разговора си с г. 
Морман и получих нужните инструкции, в една среща, която имах с по-
следния на 4 юлий т.г., му казах, че:

1. Българското правителство е съгласно с текста на нотите, които ще 
се разменят по въпроса за неприлагането на търговския договор към евре-
ите български поданици, и

2. Българското правителство няма нищо против преселването на ев-
реите, български поданици, намиращи се на германска територия, но че то 
не намира за юридически обосновано да се възложат върху него разнос-
ките по това преселване. Освен това Българското правителство би искало 
да узнае имената, родното място и сегашното местожителство на евреите, 
които ще се преселват, тъй като тяхното преселване може да има в Бъл-
гария гражданско-правни или публично-правни последици, за уреждането 
на които е необходимо българските власти да разполагат с гореказаните 
данни.

Главен Секретар: [подпис] Д. Шишманов

[резолюция на ръка] Полит. Дирекция – да се образува преписка. 
[подпис] Д. Шишманов.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1110, л. 3. Оригинал. Машинопис.

169.  Писмо от германския пълномощен министър в София до Ми-
нистерството на външните работи в Берлин относно съгласие-
то на българското правителство с германското предложение за 
споразумение по статута на евреите в съответната държава и 
относно изселването на евреи, български поданици, живущи в 
Германия

София, 6 юли 1942 г.

К 207499
Немска легация
София, 6 юли 1942 г.
По заповед от 19 юни т.г.
Поверително!
- Д ІІІ 497 – 
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Съдържание: Споразумение по еврейския въпрос с България
Приложение:  1 

3

Главният секретар на Министерството на външните работи пълн.
[омощен] министър Шишманов, с когото беше обсъден въпросът, днес 
съобщи, че българското правителство по принцип било готово да сключи 
в настоящия момент споразумение в съответствие с приложената форма. 
Тогава изпратих до Министерството на външните работи вербална нота, 
препис от която е приложен. Отговорът на Министерството на външните 
работи ще изпратя допълнително след получаването му.

По-нататък Главният секретар сподели, че българското правителство 
по принцип било съгласно евреите с българско гражданство, живеещи в 
Германия или в обсега на немското господство, да бъдат привлечени към 
заплануваните мерки за изселване на евреите. Той обаче помоли да му 
бъде предаден точен списък на подлежащите на изселване български ев-
реи и особено да му бъдат съобщени имена, място на раждане и сегашното 
местонахождение, за да можел въпросът да бъде проучен от компетент-
ните вътрешни български инстанции, с оглед публично-правните послед-
ствия. Към въпроса за разходите Генералният секретар се отнесе твърде 
отрицателно, но обяви, че е готов, след като му бъде съобщен размерът на 
разходите, които ще възникнат при преселването, преквалифицирането и 
т.н., да продължи преговорите. Моля най-срочно да ми съобщите размера 
на разходите.

(п) Бекерле 

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 12, л. 5. Превод от немски език. Машинопис. 
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
26–27; Обречени и спасени…, с. 280.
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170.  Писмо от легационния съветник при Германската легация в Со-
фия Клингенфус до началника на полицията по сигурността и 
Сд относно споразумение с България за статута на евреите в 
съответната държава

София, след 9 юли 1942 г.

К 207505/6

До Началника на полицията по сигурността 
и СД
На писмо от 9.7.1942 г.
– ІV В 4 а 2686/42

Междувременно с българското правителство можа да бъде сключено 
споразумение, което да улеснява ясното включване на евреите с българско 
гражданство, живущи в Германия или в окупираните от нас области, към 
нашите мерки. Достигнатото чрез размяна на ноти споразумение гласи:

„Между германското правителство и царското българско правителства 
съществува съгласие, че нито едно от двете правителство няма да предяви 
спрямо другата държава права, в полза на евреи, които притежават или 
по-рано са притежавали поданство на една от двете държави и които про-
изтичат от съществуващите между Германския Райх и Царство България 
договорни споразумения, особено Договора за търговия и корабоплаване 
от 24.6.1932 г., но са в противоречие с еврейското законодателство в тази 
държава. Що се отнася до намиращото се на територията на една от двете 
държави имущество на евреи, които имат или са имали поданство на дру-
гата държава, то до сключването на едно договорно споразумение трябва 
да се постигне договореност, осигуряването на това имущество и неговото 
правилно управление да се осъществяват от вътрешнодържавни органи“.

С оглед на имуществено-правното уреждане, българското правител-
ство е помолило в случай на евакуация на български евреи да се предава 
точен списък на изселваните, който да съдържа името, месторождението 
и сегашното местонахождение. Засегнат е също и въпросът за разноски-
те, като се изтъква, че сумата, която се отнася до България, ще трябва 
тепърва да бъде установена. За да приключим с преговорите и по този 
въпрос, моля да ми бъде съобщен размерът на сумата колкото е възможно 
по-скоро.

(п) Клингенфус 

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 14, л. 9. Превод от немски език. Машинопис. 
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171.  Писмо от Мартин Франц Юлиус Лутер, заместник държавен 
секретар на външните работи на Германия, до държавния се-
кретар ернст фон Вайцзекер относно предвиждане на мерки за 
депортирането на евреите от България

Берлин, 24 септември 1942 г. 

СТРАНИЦА 270
ДОКУМЕНТ 53 (……………………… 3688)
Берлин 24 септ. 1942 г.
На г-н държавния секретар
Вайцекер с молба за сведение

Нота: Господин Министъра на външните работи1 ми заповяда днес 
по телефона да ускоря колкото е възможно депортацията на евреите от 
различните страни на Европа; в действителност на всякъде евреите се въл-
нуват против нас и те трябва да бъдат считани като отговорни за актовете 
на саботаж и атентати.

След проучването на един общ рапорт относно мерките за депор-
тация на евреите извършващи се по настоящем в Словакия, Хърватско, 
Ромъния и окупираните територии, г-н министъра на външните работи е 
дал заповед да влезем в контакт с българското правителство, унгарското 
и датското, за да се сложи в движение от сега депортацията на евреите от 
България, Унгария, Дания.

Колкото за решението на еврейския въпрос в Италия, г-н министъра 
на външните работи си запази за себе си уреждането. Този въпрос ще бъде 
разглеждан било в течение на един разговор между Фюрера и Дуче, било 
в един личен разговор между г-н Министъра на външните работи и граф 
Чано.

Мярките, които ние ще бъдем призовани да вземем ще ви бъдат пред-
варително подложени за удобрение.

Подписал: Лютнер2 

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 171, л. 2. Копие. Машинопис.

1 Йоахим фон Рибентроп.
2 Името е изписано погрешно в превода.
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172.  Бележка на Германската легация в София относно договаряне с 
българското правителство на условията за изселването на евре-
ите от България

София, 15 октомври 1942 г. 

Германска легация
А 4318/42 

БЕЛЕЖКА

Според новите български наредби съществува намерението да бъдат 
изселени живеещите в България евреи. Немското правителство е готово 
да поеме тези евреи и да ги посели на Изток. Предстоящото транспортира-
не на евреи от Румъния създава техническата възможност за свързване на 
двете акции. В интерес на изясняване на имуществено-правните въпроси 
се предлага всички изселващи се евреи да бъдат лишени от гражданство по 
аналогия с немската наредба 11. Във връзка с имуществото на изселените 
евреи, което се пада на България и възникващите за Райха високи разходи, 
се предлага плащането на такса приблизително от 250 РМ на човек.

София, 15. октомври 1942 г.

[резолюция на ръка] Ако е нуждно от Германия може да дойде спе-
циален човек да уреди подробностите.

16.Х.1942
Отдел за шифъра и архивите
Вх. № 1538
Получено 
На 22 октомври 1942 г.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 43. Оригинал. Машинопис. Превод от немски 
език от съставителите.
Публикувано в: Обречени и спасени. Док. № 65, с. 313 (превод от немски); Ко-
мисарство по еврейските въпроси…, с. 18 (оригинала на немски, набран с греш-
ки)1. 

1 В двете предходни публикации резолюцията е погрешно приписана на Б. Филов 
въз основа на посочен за негов подпис. В оригинала обаче резолюцията не носи подпис, 
а както недвусмислено показва сравнението с други автографи, почеркът принадлежи на 
Димитър Шишманов. 
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173.  Телеграма от М. Лутер до Германската легация в София относ-
но условията по изселването на българските евреи на изток

Берлин, 15 октомври 1942 г.

К 207522/3
Берлин, 15 октомври 1942 г.

ТЕЛЕГРАМА

Референт:  Държ. подсекретар Лутер 
Легац. съветник Клингенфус

Във връзка с проведеното тук обсъждане, моля да се обърнете към 
българското правителство и да разисквате с него въпроса за транспорти-
рането на Изток на подлежащите на изселване съгласно новите български 
разпоредби евреи. Ние сме готови да приемем тези евреи. Предстоящото 
транспортиране от Румъния прави технически възможно едно обединява-
не на акциите.

В интерес на едно имуществено-правно изясняване се предлага да се 
отнемат гражданските права на всички изселващи се евреи по аналогия с 
нашето 11-о разпореждане. Вземайки предвид имуществото на изселените 
евреи, което остава за България, и големите разходи, които ще направи 
Райха, се предлага заплащането на една част от разходите; за изходна точ-
ка може да се вземе сумата от 250 райхсмарки. Според това, как се приема 
предложението, моля също да съобщите, че сме готови да предоставим на 
разположение един от действащите в чужбина наши съветници за провеж-
дане на мерките.

Моля за телеграфически доклад.

Лутер

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 19, л. 4. Превод от немски език. Машинопис. 
Публикувано (в различни преводи) в : Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
43–44; България – своенравният съюзник…, с. 89; Обречени и спасени…, с. 312.
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174.  Бележки на главния секретар на Министерството на външните 
работи и на вероизповеданията димитър Шишманов по повод 
подготовката на вербална нота относно готовността на прави-
телството за изселване на „ако не всички, то поне част“ от евре-
ите в България

София, преди 10 ноември 1942 г.

Евр.[ейският] въпрос
1) Както се вижда и от посл.[едната] нар.[едба] по евр.[ейския] въпр.

[ос] Б.[ългарското] П.[равителство] само е имало идеята да напр.[ави] 
1 изс.[елване] на евр.[еите] от Бълг.[ария]. Готови да се възп.[олзва-
ме] от герм.[анското] предл.[ожение] и да свърш.[им]. Б.[ългарското] 
П.[равителство] прави нужн.[ите] проучвания като смята на 1-во вр.[еме] 
да задържи евр.[еите], които са необх.[одими] за прав.[илния] върв.[еж] 
икон.[омическия] живот, а също използв.[ане] част от евр.[еите] като евт.
[ина] раб.[отна] ръка в Бълг.[ария]

Ще сме благод.[арни] ако герм.[анското] прав.[ителство] му посочи 
по-под.[робно] по какъв начин, срок, колич.[ество] във връзка с транспорт.
[ните] възм.[ожности] в Ромъния. Б.[ългарското] П.[равителство] 
приема таксата по принц.[ип], но RM1. 250 намирам високо.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 46–49. Оригинал. Ръкопис. На бланка на Ми-
нистъра на външните работи и на изповеданията.
Публикувано в: Обречени и спасени…, с. 318; Комисарство по еврейските въ-
проси…, с. 22. 2 

1 Райхсмарки.
2 В Обречени и спасени… и в Комисарство по еврейските въпроси… авторството 

погрешно е приписано на Б. Филов, а в Обречени и спасени… погрешно е посочено и че 
бележките са подписани собственоръчно от Б. Филов. Всъщност те са написани от Ди-
митър Шишманов, а подпис не е положен. Авторството на Шишманов е недвусмислено 
установено въз основа на сравнение с други негови автографи. При поместеното тук раз-
читане на документа има няколко разночетения с предходните две публикации. Подчер-
таните думи приемаме както следва: свършим вместо свърже; вървеж вместо вътрешен; 
възможности вместо въпроси; намирам вместо приема/получава.
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175  Проект за вербална нота на Министерството на външните рабо-
ти и на изповеданията до германската легация в София

София, 10 ноември 1942 г.1 

До Германската легация
София

Вербална нота 

В отговор на бележката №  А 4318/42 от 15 октомврий 1942 год. 
М.В.Р.И. има чест да съобщи на Германската Легация следното:

Както се вижда от последните законодателни мерки взети за урежда-
не на еврейския въпрос в България Царското Правителство само е има-
ло мисълта да направи възможно изселването на евреите от България, по 
начин отговарящ на народностните и стопанските нужди на страната. По 
тая причина Българското Правителство е готово да се възползва от пред-
ложението, което се съдържа в горепоменатата бележка на Германската 
Легация и да свърже в границите на възможността изселването на бъл-
гарските евреи с онова на евреите от Ромъния. Българското правителство 
за тая цел е наредило да се направят нуждните проучвания с обзор към 
необходимостта евреите да се изселят по начин и в срокове, които да не 
се отразят чувствително върху стопанския живот на България. С оглед 
към последното обстоятелство Българското правителство възнамерява 
временно да задържи ония евреи, които са още необходими за правилния 
вървеж на стопанския живот в страната, а също така да използва част от 
евреите като евтина работна ръка в страната.

За да могат да бъдат взети всички мерки които са необходими за пра-
вилното разрешение на горе поменатите въпроси Българското Правител-
ство ще е благодарно ако Германското Правителство му посочи по-под-
робно по какъв начин смята то, че ще се извърши технически изселването 
на българските евреи във връзка с онова на ромънските евреи, в какви 
срокове и на какви контингенти.

Българското Правителство по принцип е съгласно да плати една обща 
сума за изселените евреи, но намира, че исканата такса от 250 райхсмарки 
за лице е твърде висока.

София, 10 ноемврий 1942

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 33. Оригинал. Машинопис.
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1 Проектът за вербалната нота от 10 ноември 1942 г. възпроизвежда принципите, 
формулирани в ръкописните бележки на Д. Шишманов (вж. документ № 174). Окончател-
ният вариант на нотата е с дата 12 ноември 1942 г. (вж. документ № 176). 

176.  Вербална нота на българското правителство относно готовност-
та му да изсели част от евреите от България, без да спъва сто-
панския живот в страната

София, 12 ноември 1942 г. 

До Германската легация
София

Вербална нота

В отговор на бележката А 4318/42 от 15.X.1942 г. Министерството на 
Външните Работи и на Изповеданията има чест да съобщи на Германската 
легация следното:

Българското Правителство е особено зарадвано от обстоятелството, 
че усилията му да уреди всестранно еврейския въпрос в България, са при-
влекли вниманието и на Германското правителство.

При разглеждането на този въпрос, Българското Правителство вина-
ги се е спъвало от обстоятелството, че му липсва възможността да изсели, 
ако не всички, то поне част от евреите в България. Ето защо Българското 
Правителство с готовност ще се възползва от предложението на Герман-
ското Правителство да свърже изселването на евреите от България с оно-
ва на евреите от Ромъния, без да спъне с това строителната политика на 
страната. С оглед на горното обстоятелство, Българското Правителство 
възнамерява при изселването на евреите от страната, да организира по-
следното така, че то да не спъва правилния вървеж на стопанския живот 
в страната, а така също да може по-рационално да се използва труда на 
евреите като ефтина работна ръка за направа и довършване на всички по-
главни и особено важни пътища, чиято направа не търпи отлагане, тъй 
като в този момент не могат да се отделят работници от земеделското сто-
панство, без то да бъде най-чувствително засегнато.

Българското Правителство ще е благодарно, ако Германското Прави-
телство му посочи по-подробно по какъв начин смята то, че ще се извърши 
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технически изселването на евреите от Ромъния, за да могат да бъдат взети 
мерки, които са необходими за правилното решение на гореспоменатия 
въпрос в България.

Българското Правителство по принцип е съгласно да плати една обща 
сума за изселените евреи, но намира, че исканата такса от 250 райхсмарки 
на лице е твърде висока.

[на ръка] № 1154. 12.XI.42.
[печат] Министерство на външните работи и на изповеданията

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 31–32. Копие. Машинопис
Публикувано в: Обречени и спасени…, 317–318; Комисарство по еврейските 
въпроси…, с. 23.

177.  Писмо на германското Министерство на външните работи до 
Главната служба за сигурност относно предложените от българ-
ска страна условия за изселване на евреите от страната

23 ноември 1942 г.

К 207531

Копие 23 ноември [194]2

Министерство на външните работи
Д ІІІ 139 г

Бързо писмо 

Приложено, изпраща се машинописното копие на един доклад на нем-
ската легация в София на 16.11.42 г., също и споменатата в него вербал-
на нота на българското правителство, в която българското правителство 
взема отношение към нашето предложение за включване в изселването 
на евреите. Смея да моля да се изкажете относно поставените за разглеж-
дане въпроси. Особено бих бил благодарен за съобщение, дали ще бъде 
изпратен в София като съветник, съответстващият в тогавашното пред-
ложение хауптщурмфюрер Вислицени и по кое време ще бъде възможно 
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това. Не бих желал да правя обратно предложение относно окачествената 
като твърде висока сума от 250 райхсмарки за всеки изселен евреин, а да 
предоставя това на по-нататъшните устни преговори, за които би могло да 
се изчака в даден случай пристигането на съветника.

По поръчение
(п) Клингенфус

До Главната служба за сигурност
на Райха за предаване на Оберщурмфюрер 
Айхман

Берлин 35
Курфюрстенщрасе 116

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 22, л. 2. Превод от немски език. Машинопис.
Публикувано (в различни преводи) в : Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
с. 47; Обречени и спасени…, с. 320.

178.  Шифрована телеграма от Министерството на външните рабо-
ти и на изповеданията до царската легация в Берлин относно 
вербалната нота за позицията му по изселването на евреите от 
България

София, 1 декември 1942 г.

Министерство    Шифрована телеграма
на Външните работи и на Изповеданията    До Царската Легация в  

    Берлин
№ 1230
София, 1 Декемврий 1942 год.

На 12 ноемврий предадох на Германската Легация следната вербална 
нота:

Българското Правителство е особено зарадвано от обстоятелството, 
че усилията му да уреди всестранно еврейския въпрос в България, са при-
влекли вниманието и на Германското Правителство.



392  2. депортацията: Узряване на замисъла и решения

При разглеждането на този въпрос, Българското Правителство вина-
ги се е спъвало от обстоятелството, че му липсва възможността да изсели, 
ако не всички, то поне част от евреите в България. Ето защо, Българско-
то Правителство с готовност ще се възползва от предложението на Гер-
манското Правителство да свърже изселването на евреите от България с 
онова на евреите от Ромъния, без да спъне с това строителната политика 
на страната. С оглед на горното обстоятелство, Бълг. Правителство възна-
мерява при изселването на евреите от страната да организира последното 
така, че то да не спъва правилния вървеж на стопанския живот в стра-
ната, а така също може по-рационално да се използва труда на евреите 
като ефтина работна ръка за направа и довършване на всички по-главни и 
особено важни пътища, чиято направа не търпи отлагане, тъй като в този 
момент не могат да се отделят работници от земледелското стопанство, 
без то да бъде най-чувствително засегнато.

Бълг. Правителство ще е благодарно, ако Герм. П-во му посочи по-
подробно по какъв начин смята то, че ще се извърши технически изсел-
ването на евреите от Ромъния, за да могат да бъдат взети мерки, които 
са необходими за правилното разрешение на гореспоменатия въпрос и в 
България.

Бълг. П-во по принцип е съгласно да плати една обща сума за изсе-
лените евреи, но намира, че исканата такса от 250 райхсмарки е твърде 
висока.

Филов
Шифрована от Г. Симов и Нем.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 50r/v. Оригинал. Машинопис.
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179.  доклад от адолф-Хайнц Бекерле до Министерството на външ-
ните работи в Берлин относно разговор с българския министър 
на вътрешните работи за възможностите за провеждане на ан-
тиеврейска пропаганда в България и за становището му по из-
селването първо на евреите от „новите земи“ 

София, 22 януари 1943 г.

Немска легация
А 88/43 (г значи Гехайм – тайно)
3 копия

София, 22 януари 1943 г.
Поверително!
(щемпел на Външно министерство  
Д ІІІ 143 г и дата на завеждането  
4 февруари 1943 г.)

Днес министърът на вътрешните работи разговаря продължително 
с мен по вътрешно-политическото положение. При това той особено се 
спря на еврейския въпрос. Той каза, че смята за грешно да се обсъжда 
много въпросът сред обществеността. Той бил повече за делата. Не било 
важно да се говори за еврейския въпрос, а само това – да се действа. До 
сега той бил действал остро и щял да върши това и за в бъдеще. Аз съм 
бил сигурно също наблюдавал, как мерките против евреите, преди всичко 
по въпросите от имуществено-правно естество са били осъществени мъл-
чаливо от българското население. 

В тази връзка се стигна и до въпроса за уреждането на една антиев-
рейска изложба. Министърът на вътрешните работи каза, че по негово 
мнение една такава изложба била нежелателна и не би оправдала разходи-
те. Много по-добре би било да се уреди веднаж една изложба, в която да 
се покаже „социална Германия“. Трябвало да се покаже и на българския 
народ за какво се води тази борба, че това било борба на два противопо-
ложни мирогледа и какво в същност националсоциализмът искал да напра-
ви за германците и европейците в социално отношение.

По мое мнение, министърът на вътрешните работи изхожда от по-
грешна гледна точка. Безспорно е, че българската общественост усърдно 
е участвала в провеждането на имуществено-правните закони срещу ев-
реите по близки до ума причини. Оттук нататък, обаче, обществеността 
не разбира истинското значение на еврейския проблем. Наред с малкото 
богати евреи в България има много бедни, които са работници и занаят-
чии. Израснал до някъде с гърци, арменци, турци и цигани, обикновеният 
българин не разбира смисъла на борбата против евреите, още повече че и 
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расовият проблем по природа не му е близък. Въпреки това, аз съм на мне-
ние, че трябва да се съобразим с желанието на министъра на вътрешните 
работи и след като той е очевидно ревизирал становището си по въпроса 
за антиеврейска изложба, да не се настоява за едно такова предложение. 
Затова моля да поставите в течение и г-н Шмит-Бургк от Министерство-
то на пропагандата на Райха, който тук, в София, беше подработил съот-
ветните планове. Министърът на вътрешните работи, както посочихме и 
по-горе, подчерта желанието си да продължи разрешаването на еврейския 
въпрос и да го доведе до край. Той се спря при това и на съветника по 
еврейските въпроси, който се има пред вид. Що се отнася до евакуацията 
на евреи, той стои на позицията, че най-първо трябва да става дума за 
евреите от новоосвободените земи. Тъй като за хауптщурмфюрера от СС 
Данекер ни беше съобщено за тези дни, то аз не съм се задълбочил в тази 
част на разговора, тъй като на времето по този въпрос се интересуваше 
министър-председателят и аз бих искал да осведомя първо него, съответно 
Министерството на външните работи.

Моля там да се проучи възможността за провеждане на предложената 
изложба за социалните достижения на нова Германия, съответно за дости-
женията за създаване на една единна Европа. За една такава изложба ви-
наги имаше опасения от българска страна, тъй като високият жизнен стан-
дарт на немския работник и успехите на трудовия фронт са недостижими 
за българските условия и такъв род пропаганда би довел до недоволство 
от страна на българските работници спрямо правителството. Несъмнено 
обаче една такава изложба представлява от немска гледна точка, изхож-
дайки от сегашното положение, голяма пропаганда именно сред широките 
маси. Щом като предложението за нея се прави от член на правителството, 
нямам никакви колебания, че то трябва да се приеме. Ще бъда благодарен 
за скорошни указания, дали съществува възможност за провеждането на 
една такава изложба.

подпис: Бекерле 

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 24, л. 6–7. Превод от немки език. Машинопис.
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
55–56; Борбата на българския народ…, 155–156 (заедно с текста на немски 
език); България – своенравният съюзник…, 111–112; Оцеляването…, 199–201.
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180.  доклад от а.-Х. Бекерле до Министерството на външните рабо-
ти в Берлин относно становището на българския министър на 
вътрешните работи изселването на евреите да се ограничи на 
първо време до „новите земи“

София, 8 февруари 1943 г. 

К 207570

Немска легация
А154/43г (тайно)

Към доклади от 16.11. м.г.
А 43Т8/42 и от 18.1. т.г.
А 53т и на заповед от 4.12. м.г. Д ІІІ 
1039т.

София, 8 февруари 1943 г.

(щемпел на Външно м-во
Д ІІІ 176 т, с дата на 
завеждане 
11 февруари 1943 г.)

Съдържание:  изселване на евреите от България 
и третирането на чуждестранните евреи 
2 приложения 
3 копия

Приложено, изпращам Ви два доклада на помощника на полицейско-
то аташе, хауптщурмфюрера от СС Данекер относно изселването на евре-
ите от България и третирането на чуждестранните евреи.

Моля, оригиналите да бъдат препратени на Главната служба за си-
гурност на Райха – групата на аташетата. Копия на тези документи са 
приложени. За по-подробно обръщам вниманието Ви към моите доклади. 
Преди представянето на хауптщурмфюрера от СС Данекер аз говорих с 
министъра на вътрешните работи, който, както е известно, потвърди свое-
то твърдо намерение да изсели всички евреи, но да отложи времето на 
евакуацията поради използване на труда им за самата България и за сега 
да се ограничи с изселването на евреите от освободените земи.

До Министерството на
външните работи 

Берлин 
(п) Бекерле



396  2. депортацията: Узряване на замисъла и решения

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 25, л. 6. Превод от немски език. Машинопис. 
Публикувано (в различни преводи) в : Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, с. 
57; Обречени и спасени…, 335–336.

181.  информация от Германската легация в София до Главната 
служба за сигурност на райха за разговор на Теодор данекер с 
Петър Габровски за становището на последния изселването на 
евреите да се ограничи до „новите земи“ и за позицията на а. 
Белев да се депортират общо 20 000 души

София, 8 февруари 1943 г.

София, 8 февруари 1943 г.
До Главната служба за
сигурност на Райха – 
групата на аташетата
ІVБ4
в Берлин

Относно:  подготовка за изселване на  
евреите от България (1 доклад)

Във връзка:  с телефонния разговор между 
оберщурмбанфюрера от СС Айхман 
и хауптщурмфюрера от СС Данекер 
от 5.2.1943 г.

По повод представянето ми пред Министъра на вътрешните работи 
Габровски на 2.2.1943 г. същият изказа готовността си да изсели, с под-
крепата на Германия, живущите в Тракия и Македония (новобългарските 
земи) евреи на Изток. За него това било свързано с отстраняване на огни-
щата за безредия в тези нови области. Габровски обаче даде недвусмисле-
но да се разбере, че за него за сега въобще не стои въпросът за изселване 
на евреи от старите предели на България. Той желаел в бъдеще още пове-
че да използва тези евреи в обществени работни групи.

Поради това – според мнението на Габровски – става въпрос за 10–
12 000 евреи (включително семействата), всички от които нямат българ-
ско гражданство.
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Накрая министърът на вътрешните работи заяви, че планирането на 
всички подробности трябвало да бъдат уговорени с комисаря по еврейски-
те въпроси Белев. Това е станало. 

Междувременно Белев е пратил до министъра на вътрешните работи 
за одобрение от Министерския съвет доклад със следното съдържание:

а) Въпросът за изселването на евреите от Тракия и Македония, като 
се включат и нежелателни еврейски елементи от цяла България. При това 
според преброяване на евреите от споменатите две области се предвиждат 
14 000 души. За сега Белев предвижда в плана си изселването на общо 
20 000 евреи.

б) По-нататък в доклада си Белев говори за едно предвиждащо се по-
късно изселване на всички евреи и изказа мнение, че именно тук трябвало 
да се работи много предпазливо, за да се предотвратяло присъединяването 
на мъжете евреи към съществуващите в някои части на страната предимно 
комунистически банди. Затова Белев предлага да бъдат свикани незабавно 
всички мъже евреи между 17 и 46 години от старите предели на България 
и да бъдат настанени в лагери.

Ускорената подготовка за изселването на евреите зависи само от 
това, колко време ще е нужно на Министерския съвет, за да одобри пред-
ложението на Белев. Това одобрение е необходимо, защото трябва да бъ-
дат дадени специални нареждания на министерствата на железниците, на 
продоволствието, на полицията и евентуално – поради нуждата от камиони 
за превоз до малкото съществуващи ж.п. гари – и на българската войска.

По мнение на комисаря за еврейските въпроси завършването на под-
готвителните работи (събирането на евреите в лагери в района на отправ-
ните гари) ще трае 4–6 седмици. Щом бъдат установени точните цифри и 
отправните гари, ще сключа писменото споразумение.

Още от сега е важно да се знае как ще бъде уредено придружаването 
на транспортите. Крайно желателно е приемането да стане от германска 
страна още на българска територия.

Следват по-нататъшни доклади.

(п) Данекер
Прегледал: (п) Бекерле

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 26, л. 9–10. Превод от немски език. Машинопис. 
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
57–58; България – своенравният съюзник…, 113–114; Обречени и спасени…, 
336–337.
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182.  информация от Германската легация в София до Главната им-
перска служба за сигурност за подготовката за депортиране на 
евреите от „новите земи“ и на известен брой евреи от „старите 
предели“

София, 16 февруари 1943 г.

К 207549-207570
София, 16 февруари 1943 г.
Прегледал: (п) Бекерле

До Главната имперска служба за 
сигурност
– групата на аташетата – 
за
ІVВ4
в Берлин

Относно:  Подготовката за изселването 
на евреите от България (2-ри доклад)

Към: 1-ви доклад от 8.2.1943 г.

На 12.2.1943 г. Министерският съвет (очевидно след дълги дебати) е 
приел изцяло предложението на комисаря по еврейските въпроси Белев1. 
Наред с изселването на евреите ще се извърши и мобилизиране на мъже 
евреи за принудителна работа.

Без да дочака решението на Министерския съвет, Белев на своя глава 
е изпратил пълномощници в Тракия и Македония, за да проверят възмож-
ностите за събиране в лагери. Сега, след като всички пълномощия са на 
лице, завършването на подготвителните работи може да бъде ускорено.

Белев е обещал да обяви в първите дни на март имената на горните 
гари и количеството евреи, които ще бъдат отправени от тях. Той разчита 
твърдо, че пътуването ще започне в края на март.

За да се достигне цифрата 20 000, Белев съгласно моето предложение, 
ще прибегне до така наречените „нежелателни евреи“. За избягването на 
безредици се предвижда тези евреи да бъдат прехвърлени отначало в но-
вите български земи и от там да се включат към предвидените транспорти.

(п) Т. Данекер
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НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 27, л. 7. Превод от немски език. Машинопис.
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
с. 59; Борбата на българския народ…, 157–158; България – своенравният съюз-
ник…, с. 116; Оцеляването…, с. 202; Обречени и спасени…, с. 399.

1 В протоколите на Министерския съвет не открихме регистрирано подобно реше-
ние. Правителството дава санкцията си неявно едва на 2 март 1943 г., когато в протоко-
лираните постановления за организиране на депортацията препраща (без да го одобрява 
формално) към споразумението Белев–Данекер от 22 февруари. 

183.  Писмо на Германската служба за сигурност до легационния се-
кретар Фон Хан относно приключването на техническата под-
готовка за транспортирането на 20 000 евреи от България

Берлин, 9 март 1943 г.

К 207587
9 март 1943 г.
Поверително
Началника на полицията за сигурност и на СД
ІV В 4а 3564/42г (1484)

Министерство на външните работи
Берлин

Относно: Изселването на български евреи от освободените българ-
ски области

На: тамошно писм о от 18.2.43 г. Д ІІІ 200 г 
и от 4.3.43 г. Д ІІІ 264 г

В горепосочените писма аз съобщавах, че са завършени напълно тех-
ническите приготовления по транспортирането на първоначално 20.000 
евреи от България и че провеждането на мероприятието за евакуиране ще 
започне вероятно на 15.3.1943 г.

Евреите ще бъдат превозвани седмично с 2 специални влака по около 
2000–3000 души в Генералгубернаторството1.

Съпровождането на транспорта ще поеме немската полиция за сигур-
ност.
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По поръчение:
(п) Гюнтер

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 28, л. 2. Превод от немски език. Машинопис. 
Публикувано (в различен превод) в: Обречени и спасени…, с. 345.

1 Бивша Полша.

184.  Телеграма от германския министър на външните работи Йоа-
хим фон рибентроп до германските пълномощни министри 

Фушл, 4 април 1943 г.

G. Schreiber
Държавна тайна
само конфиденциално 
да се третира
Пуше1, 4 април 1943 год. 16.10 часа
Получена 4 април       “   17.45    “
№ 422 от 4.4.

1) Бюро за шифър Телко.
2) Диплограма София.
Таен знак за държавни тайни.

Лично за пълномощните министри

Относно разговорите, които имах по случай посещението на Цар Бо-
рис при Фюрера, съобщавам Ви следното, за Вашата строго поверителна 
информация.

1) Аз казах на царя, че според моето убеждение турците действител-
но биха желали да останат неутрални, но поради опасения от Съветска 
Русия, се предадоха сериозно на англичаните. За туй ще трябва остро да 
се внимава как ще се развива по-нататък държанието на Турция. Касател-
но българо-турските отношения, би било по-добре, ако войната на бълга-
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ро-турската граница не пламне. Но ако обаче се установи със сигурност, 
че турците действително допуснат англичаните в тяхната страна, военно 
биха могли да бъдат взети бързи решения [коригирано на ръка]. 

Цар Борис се е съгласил с това разбиране. Уговори се това, щото да 
си разменим взаимно с българското правителство известия за поведение-
то на турците. Строго поверително казах на царя това, което ние знаем от 
таен източник за евентуалните военни съглашения, които станаха в среща-
та в Адана между британските и турските военни среди.

2) Некои промени за третирането въпроса за ивицата при и южно от 
Одрин, в досегашната гръцка Тракия, не се предвиждат; и по-после не ще 
бъде заета от български войски.

3) Въпроса за третирането на гърците в заетото пространство от бъл-
гарски войски, в източна Македония и западна Тракия, както и въпроса за 
опцията, между царя и мене не е бил уговорен. 

4) По еврейският въпрос в България царя заяви, че той даде съгла-
сието си, за изпращането на евреите в източна Европа, само за евреите 
от Македония и Тракия. От евреите в България той е искал да препрати 
само един малък брой болшевико-комунистически елемент, другите около 
25.000 евреи в страната ще накара да бъдат събрани в концентрационни 
лагери, защото той се нуждае от тях за строеж на пътища. На това изявле-
ние не влезох в подробности, обаче само му казах, че според нашето схва-
щане по еврейския въпрос, радикалното разрешение е единствено вярно.

5) Аз информирах царя, че скоро ще поканя сръбския Министър-
Председател Недич, за едно краткотрайно посещение в Германия.

6) На моя въпрос какво е с г-н Пуле, който наскоро с дипломатически 
паспорт отпътува за Турция, за да се срещне с Ърл царят каза че не трябва 
да се даде значение на това. Пулев бил без значение и имал вероятно ди-
пломатическият си паспорт от по-рано.

Рибентроп
173891

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 171, л. 5–6. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Борбата на българския народ…, с. 189 (само т. 4); България – 
своенравният съюзник…, 128–129; Оцеляването…, с. 234 (само т. 4); Обречени 
и спасени…, с. 394 (т. 4–6).

1 Става дума за курорта Фушл (Fuschl) в Австрия, чието име е погрешно разчетено 
като „Пуше“.
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2.2.2. Прецеденти

185.  докладна записка на държавния подсекретар М. Лутер до ми-
нистъра на външните работи на Третия райх относно третира-
нето на евреите с чуждо поданство и възможностите за общоев-
ропейско решение

Берлин, 4 декември 1941 г.

К 207478/9
към Д ІІІ 660 г
Държавен подсекретар

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Предложението на българския министър на външните работи Попов 
третирането на евреите с поданство на европейски държави да се уреди 
общо между европейските страни се приветства от отдел Германия.

Тъй като 11-о разпореждане към Закона за гражданството на Райха 
изключва от гражданство всички евреи с германско поданство, които се 
намират в чужбина, то тези евреи, като безподанни, подлежат на действа-
щите в отделните страни еврейски предписания.

В Германия евреите с чуждо поданство по принцип са третирани като 
местни евреи, с изключение на имуществено-правните въпроси, с цел да 
се избегнат репресалии1 в чужбина. Спрямо евреи с неприятелско подан-
ство се прилагат предписанията към неприятеля.

Особено становище е взето изобщо само към евреи с американско 
поданство, защото тези държави имат възможност да предприемат репре-
салии спрямо германци и те се ползват от това.

От европейските държави само Унгария, Италия и Испания са пра-
вили постъпки в последно време. От тези държави трябва да се очаква 
съпротива и при едно общо европейско уреждане. В тези страни оказват 
влияние еврейството и католическите схващания.

Трябва да се използва тази война, за да се уреди окончателно еврей-
ският въпрос в Европа. Целесъобразна подготовка за това би било довеж-
дането на всички европейски държави до там, че да въведат германските 
закони против евреите и да се съгласят всички евреи, независимо от тях-
ното гражданство, да подлежат на мерките, които се прилагат в страната 
на тяхното пребиваване, докато състоянието на евреите се остави на раз-
положение за окончателното решаване на еврейския въпрос. Едно що-годе 
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консеквентно прилагане на германските еврейски закони в европейските 
държави би пречупило (особено в Унгария) гръбнака на все още противо-
германски настроените кръгове.

Дали външнополитическото положение, с оглед на вътрешното про-
тиводействие в Унгария, Италия и Испания, е вече узряло за едно такова 
уреждане, не може да бъде преценено само от гледището на отдел Герма-
ния. Затова се предлага в началото да се дойде до споразумение на евро-
пейските сили, участващи в Антикоминтерновския пакт, по което евреите 
с поданство на тези държави да бъдат включени в еврейските мерки на 
страната, в която се намират.

Чрез Държавния секретар фон Вайцзекер 
за представяне на 
г-н М-ра на външните работи на Райха

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 5, л. 6–7. Превод от немски. Машинопис.
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
14–15; България – своенравният съюзник…, 66–67 (в друг превод); Обречени и 
спасени…, 259–260.

1 Ответни наказателни действия.

186.  докладна записка на държавния подсекретар М. Лутер до ми-
нистъра на външните работи относно третирането на евреите с 
чуждо поданство

Берлин, 30 декември 1941 г.

Държавният подсекретар Лутер

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от отдел Германия към № 5 на записката от 27.ХІ.1941 г. относно прие-
мането на българския министър на външните работи Попов от страна на 
министъра на външните работи на Райха на 24 ноември 1941 г. в Берлин

-----------------------------------------------------------------------
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След привеждане в изпълнение решението на фюрера в края на вой-
ната всички евреи да напуснат Европа, ще отпаднат всички упоменати от 
българския министър на външните работи Попов трудности с евреите от 
унгарска, румънска, испанска и други националности.

Според мнението на отдел Германия за отстраняването на трудности-
те до тогава би спомогнало, ако поне свързаните с Антикоминтерновския 
пакт европейски страни бъдат уговорени да въведат едно нагодено към 
това в Германия еврейско законодателство.

Тогава ще се въздейства върху всички европейски сили да адаптират 
немското еврейско законодателство. Трудности в това отношение могат да 
се очакват само от Унгария, Италия, Испания, Швеция и Швейцария, в кои-
то се предполага, че ще бъде оказана съпротива в резултат на (когато става 
въпрос за Италия и Испания) и вече появилите се клерикални влияния.

Що се отнася до протестите от американска страна във връзка с ев-
рейските имуществени въпроси, отдел Германия до сега се е придържал 
към практиката да разглежда отзивчиво протестите, в случай на неотгова-
рянето на които може да бъдат нанесени значителни имуществени щети на 
германски граждани в САЩ в резултат на американски репресии. 

Настоящото
чрез г-н Държавния секретар барон фон Вайцзекер
за г-н Министъра на външните работи на Райха
с молба за сведение.
Берлин, 30 декември 1941 г.

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 7, л. 3. Превод от немски. Машинопис.
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, с. 
16; Обречени и спасени…, 261–262.
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187.  докладна записка на легационния съветник в германското Ми-
нистерство на външните работи до държавния секретар в ми-
нистерството относно правните проблеми, свързани с евентуал-
ното многостранно решение за третирането на евреите, чужди 
поданици

Берлин, 31 декември 1941 г.

К 207484/7
Към Д ІІІ 660 т
Реф.: лег.[ационен] съв.[етник] Конрад Рьодигер

Зам. дир. Р.

Към записката на отдел Д за възможността за едно договорно регу-
лиране на третирането на евреите в отделните европейски държави може 
да се направят следните забележки от международно-правна гледна точка:

1. Третирането на чуждите поданици се урежда главно чрез търгов-
ските и заселническите договори между страната, където се заселва граж-
данинът, и родната му страна. Тъй като в такива договори не се прави раз-
лика между евреи и други поданици, следователно и евреите се ползват от 
тях. За да се премахнат произтичащите от това задължения на държавата, 
в която се намират евреите, чужди поданици, към договорната страна, на 
която тези евреи са поданици, има две правни възможности: 

а) държавите, които водят подобна на Германия политика спрямо ев-
реите, могат да сключат двустранни договори, че се отказват от правата 
по отношение на поданиците си евреи, които произтичат от досегашните 
им търговски и заселнически договори, ако еврейското законодателство в 
тези страни е в противоречие с тези договори. По този начин вече е дейст-
вано в отношение на словашките евреи в Германия. 

б) държавите, за които става въпрос, биха могли да се споразумеят 
чрез един колективен договор техните еврейски поданици на територията 
на другата договаряща се страна да се подлагат на еврейските закони на 
последната, без да се имат предвид търговските и заселническите догово-
ри. Подобен договор би бил валиден само между договарящите се страни 
и не би се отнасял, следователно, за правата на евреи, граждани на трите1 
държави, живеещи на територията на договарящите се страни. Предложе-
нието на отдел Д да се разгледа въпросът за сключване на такъв колек-
тивен договор между държавите от антикоминтерновския пакт би било в 
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противоречие с факта, изтъкван от самия отдел Д, че Италия, Испания и 
Унгария предварително биха се противопоставили на едно подобно об-
вързване. Затова колективният договор трябва да бъде сключен в по-тес-
ния кръг на тези страни, които са проявили готовност за сключването на 
такова споразумение. Тук трябва да влязат Словакия, Румъния, България 
и може би Хърватско.

Но и ограничен в рамките на тези държави, договорът ще бъде осъ-
ществен трудно. Ще се появят трудности от стопански характер. Обемът 
на имуществото на еврейските граждани на имащите се предвид за колек-
тивния договор отделни държави на територията на другите договарящи 
се страни ще бъде много различен.

Възможните участници в този колективен договор биха се отчасти 
страхували, че с отказването от защита на имуществото на еврейските си 
поданици на територията на другите договарящи се страни ще понесат 
стопански загуби, които няма да могат да бъдат компенсирани с намира-
щото се на тяхна територия имущество на еврейски граждани на другите 
договарящи се страни. Те ще настояват по всяка вероятност за едно из-
равняване на имуществените прехвърляния, които ще бъдат предизвика-
ни от прилагането на еврейското законодателство от страна на бъдещите 
членки на колективния договор спрямо намиращите се на тяхна територия 
еврейски граждани на другите договарящи се страни. Най-малкото евен-
туалните участници в колективния договор биха искали да се подсигурят 
срещу това да трябва да приемат своите еврейски граждани, преживяващи 
в другите договарящи се страни на своя територия, но без имуществата 
им. Тези стопански въпроси се уреждат по-лесно в двустранни договори, 
отколкото чрез колективен договор. Предложеният по-горе като

а) път дава преимущество в това отношение, ако и да води само към 
постепенно осъществяване на поставените от отдел Д цели;

б) отдел Р (договорно-правен) приема, че предлаганото от отдел Д 
международно споразумение би се разпространило само върху третиране-
то на неживеещите в родината си евреи от страна на евентуалните участ-
ници в договора.

Прекратяването на едно международно задължение на дадена държа-
ва в отношение на третирането на една група нейни граждани на нейна 
собствена територия бе било теоретически възможно, но в междудържав-
ната практика – необичайно. Приемането на едно такова задължение би 
било по право считано за посегателство върху държавния суверенитет. За 
това за сключването на международно споразумение между провеждащи 
сходна на немската еврейска политика държави относно третирането на 
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собствените си еврейски поданици на своята територия едва ли би могло 
да става въпрос.

3. Що се отнася, накрая, до третирането на еврейските поданици на 
държавите, намиращи се във война с Германия, то трябва да се отбележи, 
че тук (от гледна точка на останалите държави, за които става въпрос) не 
се касае за поданици на неприятелска държава.Така например Испания и 
България въобще не са с никого в състояние на война, Унгария и Румъ-
ния – само със Съветския съюз и Англия, а Словакия – само със Съвет-
ския съюз.

Доколкото споменатите държави са в мир с родните държави на пре-
живяващите в тях евреи, които пък са неприятелски държави на Германия, 
правата на тези евреи се определят от търговските и заселническите дого-
вори между страната на пребиваване и родната страна. Една правна въз-
можност за разрешаване на това договорно обвързване би могла да бъде 
предоставена само със съгласието на родната страна, на което в случая с 
неприятелските на Германия страни не може да се разчита.

Когато държавите, за които става въпрос, са сами в състояние на вой-
на с родните държави на намиращите се на тяхна територия чуждестранни 
евреи, за тези евреи са валидни принципите за третиране на неприятелски 
поданици, които са обяснени вече от отдел Д.

Горното заедно с предшестващите 
го материали представено на 
г-н Държавния секретар
Берлин, 31 декември 1941 г.
(п) Албрехт

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 8, л. 12–14. Превод от немски. Машинопис.
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
17–18 (частично); България – своенравният съюзник…, 67–69; Обречени и спа-
сени…, 67–69.

1 Да се чете: трети.
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188.  доклад на Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до 
Богдан Филов, министър-председател и министър на външни-
те работи и на изповеданията относно мерките срещу евреите в 
румъния

Букурещ, 11 август 1942 г.

Légation Royale de Bulgarie Bucarest, le 11.VІІІ.1942
№ 214 Т.А.

До Господин
Професор Богдан Филов
Министър-Председател и
Министър на Външните Работи
и на Изповеданията
София

Господин Министър-Председателю,
Веднага след идването си на власт, правителството на Маршал Ан-

тонеско взе редица мерки за премахване влиянието на евреите в поли-
тическия, стопанския и културния живот на страната. Резултатите от тия 
мерки бяха значителни, обаче не можа да се постигне едно радикално раз-
решение на еврейския въпрос. За тая цел, към края на 1941 г., бе учредена 
така наречената „Еврейска Централа“, със задача да внесе яснота в целия 
комплекс на антиеврейските мероприятия, да събере статистически данни 
за евреите, за техния имот, да ги включи в една народополезна дейност и, 
най-сетне, да извърши цялата подготвителна работа за едно коренно про-
чистване на Ромъния от еврейския елемент. След разтурянето на всичките 
други еврейски организации, Еврейската Централа обхваща сега всички 
евреи в Ромъния. Тя се ръководи от министерския съветник Лекка и полу-
чава своите директиви от него и неговите помощници, между които има и 
няколко евреи, които техните сънародници считат за предатели.

В половин годишната си дейност, Еврейската Централа успява да 
уреди еврейския въпрос изключително от расова гледна точка зрение, в 
духа на германското схващане и в съгласие с Нюренбергските закони. 
Пър вата ѝ задача бе да обхване съществуващите еврейски организации, 
включително и сионистическия съюз и съюза на ортодоксалните евреи, 
така че днес тя обема в себе си цялото ромънско еврейство.

Централата извърши също така и първото достоверно преброяване на 
евреите в Ромъния. Според него, в Ромъния, без Буковина и Бесарабия, 
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се намират всичко 272,409 евреи. В това число не се включват евреите, 
смесени с християни и покръстените евреи, всичко на брой около 5–6,000 
души.

В сравнение с предишните преценки, които изчисляваха евреите на 
около 700,000 души, получената сега цифра се вижда ниска. Трябва, оба-
че, да се знае, че от октомврий 1941 г. около 185,000 евреи бяха преселени 
в Транснистрия. Освен това около 200,000 евреи останаха в отстъпените 
на Унгария територии. Останалото число се допълва от Буковинските и 
Бесарабските евреи, които са се изтеглили заедно с руските войски и (това 
обаче не се казва) от няколко хиляди евреи, които бяха избити на различ-
ни места. В Бесарабия не се намира днес нито един евреин, а в Буковина, 
главно в Черновиц, има още около 16 хиляди евреи. Изобщо евреите са 
прочистени от селските общини и са съсредоточени в градовете. Така в 
Букурещ по настоящем се намират 36% от евреите, или 97,868 души; в Яш 
12,5% или 34,000 души; в Бъкау и Галац по 13,000 души; в Пиятра-Нямц 
и Темишвара по 11,000 души и т.н.

От живущите още в Ромъния евреи, 17,000 са признати като стопан-
ски нуждни и са задържани на занятието, което упражняват и са освободе-
ни от задължителната трудова повинност, под която са подведени всички 
евреи от 18 до 50 годишна възраст.

С горните постижения, счита се, че първия етап на дейността на „Ев-
рейската Централа“ е постигнат. Втората нейна задача обхваща подгот-
вителната работа за пълното изселване на евреите от Ромъния. Разчита 
се, че още през септемврий и октомврий т.г. ще бъдат изселени около 25 
до 30,000 евреи отвъд Транснистрия. Други контингенти ще последват 
през 1943 г. по начин, че всички останали евреи, включително и тия, които 
се намират вече в Транснистрия ще напустнат окончателно Ромъния до 
към есента на 1943. Заслужава да се забележи мимоходом, че от факта, 
че ромънското правителство възнамерява да изтика евреите даже отвъд 
Транснистрия, може да се заключи, както и от други признаци, че Ромъния 
възнамерява да запази териториите между Днестър и Буг.

Благоволете да приемете, Господин Министър-Председателю, увере-
нията в отличната ми към Вас почит.

[подпис] Ст. Петров

[печат] Политическа дирекция, № 26577-9-І, 14.VІІІ.1942.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 830, л. 180–181. Оригинал. Машинопис.
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189.  Шифрована телеграма на Богдан Филов до царските легации в 
Букурещ, Будапеща, Загреб, рим и Виши с въпрос относно съ-
ществуването на споразумение за изселване на евреите

София, октомври 1942 г.

Министерство на Шифрована телеграма (2 екземпляра)
 Външните работи и 
на Изповеданията
№ 1101, 1102, 1103
София ……….. 1942 год.
До Царските Легации в 
 Букурещ, Будапеща, Загреб,  
Рим и Виши

Съберете сведения и донесете веднага дали съществува споразуме-
ние между германското Правителство и Правителството при което сте ак-
редитирани по въпроса за изселването на (румънските, унгарските, хър-
ватските, италянските, французките) евреи в Полша или Източна Европа 
и ако такова споразумение съществува, за кои категории евреи се отнася 
то (местни поданици, чужди поданици или апатриди).

Донесете също в какви срокове и по какъв начин е уговорено да стане 
изселването.

Филов

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 35. Оригинал. Машинопис.

190.  Шифрована телеграма от легацията в Будапеща до Министер-
ството на външните работи и на изповеданията относно отсъст-
вието на споразумение за изселване на евреите от Унгария

Будапеща, 22 октомври 1942 г.

Министерство на     Шифрована телеграма
Външните работи и на Изповеданията
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От Легацията в Будапеща ...................................................... изх. № 83
За Министерството на външните работи  ........................... вх. № 1585
Изпратена на 22 октомврий 1942  .......................................в …ч. … м.
Получена на 23 октомврий 1942  ........................................в … ч. … м.

На № 1102.
Между Германия и Унгария няма споразумение за изселването на ев-

реите.
През време на войната между Германия и Полша, бяха избягали на 

унгарска територия няколко хиляди полски евреи.
Унгарското правителство използва войната между Германия и СССР, 

за да изгони обратно част от тях, но това става без споразумение.
Тошев

Деш.: Нем.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 36. Оригинал. Машинопис.

191.  Шифрована телеграма от Българската легация в рим до Ми-
нистерството на външните работи и на изповеданията относно 
отсъствието на споразумение за изселване на евреите от италия 

рим, 22 октомври 1942 г.

Министерство на     Шифрована телеграма
на Външните работи и на Изповеданията

От Царската Легация в Рим  ...............................................  изх. № 128
За Министерството на външните работи  ...........................вх. № 1588
Изпратена на 22 Октомврий 1942  ..................................... в … ч….. м.
Получена на 23          “             “  ........................................ в … ч. … м.

На № 1101.
Между Германия и Италия не съществува споразумение за изселва-

нето на италиянските евреи, нито евреи чужди поданици или без подан-
ство. Положението на евреите чужди поданици в някои отношения е по-
благоприятно от това на евреите местни поданици. По въпроса са били 
водени преговори, но Италия се е противопоставяла по две съображения:
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1. Защото подобни мерки, засягащи чуждите поданици, би нарушила 
съществуващите спогодби за установяване, сключени от Италия и ще ѝ 
създаде недоразумения със съответните държави.

2. Защото вижда всичката полза за Италия да запази живущите в чуж-
бина евреи италиянски поданици и особено тези в Тунис, Франция и Бал-
каните.

Впечатлението ми е, че Италия не е склонна да напустне тази позиция 
в бъдеще.

Горните сведения, по желание на Главния Директор граф Видо, моля 
да се запазят в тайна.

Караджов
Деш.: П.Д.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 37. Оригинал. Машинопис.

192.  Шифрована телеграма от Българската легация в Букурещ до 
Министерството на външните работи и на изповеданията от-
носно споразумение с Германия за изселване на евреите от ру-
мъния

Букурещ, 24 октомври 1942 г.

Министерство на  Шифрована телеграма
Външните работи и на Изповеданията
От Царската Легация в Букурещ  .........................................изх. № 288
За Министерството на външните работи  ............................вх. № 1597
Изпратена на 24 Октомврий 1942  ...................................... в … ч. … м.
Получена на   “           “             “  ........................................ в … ч. … м.

На № 1102.
Между германското и румънското правителство има сключена спогод-

ба с размяна на писма за изселване на евреите в трудови лагери в Полша. 
Касае се за евреи румънски поданици и поданици на ония държави, които 
са сключили същата спогодба с Германия, а именно Хърватско, Словакия, 
окупирана Франция, Холандия и Белгия. Проектира се да бъдат изселени 
още тази година около 60,000 евреи и други през идущата година. Начинът 
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на изселването ще бъде определен по-късно. Обаче още от сега тукашните 
евреи се съсредоточават близу до (изп. гр.). Доклад следва.

Петров
Деш.: Т.Ш.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 39. Оригинал. Машинопис.

193.  Шифрована телеграма от Българската легация във Виши до 
Министерството на външните работи и на изповеданията от-
носно споразумение с Германия за изселване на евреите

Виши, 24 октомври 1942 г.

Министерство на     Шифрована телеграма
на Външните работи и на Изповеданията 
От Царската Легация във Виши  ......................................... изх. № 110
До Министерството на външните работи  .......................... вх. № 1600
Изпратена на 24 Октомврий 1942  ...................................... в …. ч. …м.
Получена на 25           “             “  ........................................ в …. ч. …м.

На № 1103.
Формално сключена спогодба няма. При разговорите, които Лавал е 

имал в Париж с германците, устно се е съгласил да се депортират евреите, 
които са днес апатриди и които са влезли във Франция след 1933 година. 
Такива имало около 14,000. Досега са предадени около 9,000, останалите 
се криели. Децата са оставени в страната. Ставало въпрос да бъдат изпра-
тени в Америка, но още нищо не е уредено. Изглежда, че германците пред-
виждат и други категории евреи, но за сега са се задоволили с апатридите. 
За принудителното изселване на евреи-французи Лавал не е съгласен за 
сега. Други сведения по въпроса съм дал в доклада си № 85 от 12 септем-
врий т.г. Горните сведения ми съобщи Главния секретар на Министер-
ството на Външните Работи.

Балабанов
Деш.: П.Д.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 40. Оригинал. Машинопис.
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194.  доклад от Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до 
Богдан Филов, министър-председател и министър на външните 
работи и на изповеданията, относно споразумение за изселване 
на евреите от румъния

Букурещ, 24 октомври 1942 г.

Légation Royale de Bulgarie
№ 293 Т.А.

Bucarest, le 24.X.1942
До Господин
Професор Богдан Филов
Министър-Председател и
Министър на Външните Работи и 
на Изповеданията

На ш.т. № 1102.
Господин Министър-Председателю,
В допълнение на шифрованата ми телеграма № 288 от днес имам чест 

да Ви съобща, че потърсих да се осведомя по въпроса при гл. секретар на 
Министерството на Външните Работи, обаче той не беше твърде в течение 
на въпроса и ми обеща да ми даде по-пълни сведения след няколко дни. 
Знаейки от опит, че тия няколко дни могат да означат няколко седмици, 
изпратих един от чиновниците си при д-р Рихтер, съветник по еврейските 
въпроси в германската легация, който в присъствието на г. Лекка, ромън-
ския комисар по еврейските въпроси даде следните сведения.

Недавна е била сключена спогодба с размяна на писма между герман-
ското и ромънското правителства за изселването на евреите от Ромъния в 
Полша, където те ще бъдат настанени в трудови лагери. Според тая спо-
годба, още тая година ще бъдат изселени около 20,000 глави на семейства, 
или всичко 60–65 хиляди души. Идущата година щели да бъдат изселени 
други, така че общо ще бъдат засегнати 80 хиляди души. (За забелязване 
е, че последното преброяване даде цифрата 300,000 евреи в Ромъния.) На 
първо място ще бъдат изселени евреите които не са полезни за народното 
стопанство и такива, които са без професия. Не ще бъдат засегнати ев-
реите, считани като полезни и тия, които се ползват, съгласно закона, с 
особени привилегии, като напр. бившите участници във войната и др.

В Транснистрия няма да се пращат повече евреи и даже някои от тези 
184,000, които са вече пратени там, ще бъдат пренесени в трудовите лагери 
в Полша. Освен евреите ромънски поданици, ще бъдат изселени и евреи по-
даници на тия държави, които са сключили или ще сключат същата спогодба 
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за изселването на евреите. Тия държави са за сега: Хърватско, Словашко, 
окупирана Франция, Холандия, Белгия, както е казал г. Рихтер, и Полша.

Г. Рихтер смята, че еврейския въпрос не може и не трябва да се разре-
ши с насилия и избивания и германското правителство е настоявало върху 
това пред ромънското правителство, което е силно уличено в подобни де-
яния. Вследствие на тая постъпка, режима на евреите изселени в Трансни-
стрия е бил значително смекчен.

Както е казал г. Рихтер, това изселване е във връзка с план на Герма-
ния за трайното уреждане на европейска база еврейския въпрос, който ще 
получи своето цялостно разрешение след войната.

Г. Рихтер е запитал дали българското правителство би се съгласило 
да се изпрати един съветник по еврейските въпроси към германската ле-
гация в София. Германското правителство щяло да посрещне с голямо за-
доволство едно такова съгласие, което би показало, че България гледа на 
еврейския въпрос не като на един вътрешен, а на един европейски въпрос.

Г-да Рихтер и Лекка заявили, че ако бъдат поканени, те ще посетят с 
голямо удоволствие българския комисар по еврейските работи в София.

Благоволете да приемете, Господин Министър-Председателю, увере-
нията в отличната ми към Вас почит.

[подпис] Ст. Петров

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 41–42. Оригинал. Машинопис.

195.  Шифрована телеграма от Министерството на външните работи 
и на изповеданията до легациите в Берлин, рим, Будапеща, Бу-
курещ, Загреб и Братислава със запитване относно третирането 
на евреите, чужди поданици

София, 17 ноември 1942 г.

Министерство на  Шифрована телеграма
Външните работи и на Изповеданията   До Берлин, Рим, Будапеща,
№ 1176   Букурещ, Загреб, Братислава
София, 17 ноемрий 1942 г.

Проучете и донесете телеграфически дали всички мерки, които са 
взети по отношение на евреите поданици на страната гдето сте акреди-
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тирани се прилагат и към евреите чужди поданици. Ако има изключения 
донесете подробно в какво се състоят те.

Филов

Изпратена по нареждането на г. М-р Председателя / чрез г. Гл. Се-
кретар

Шифрирана от: П. Дренков и Е. Немиров

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 30. Оригинал. Машинопис.

196.  Шифрована телеграма от Българската легация в Будапеща до 
Министерство на външните работи и на изповеданията относно 
третирането на евреите, чужди поданици, в Унгария

Будапеща, 18 ноември 1942 г.

Министерство     Шифрована телеграма
На Външните работи и на Изповеданията

От Царската Легация в Будапеща  ........................................ изх. № 96
За Министерството на външните работи  ...........................вх. № 1739
Изпратена на 18 ноемврий 1942 ......................................... в … ч. …м.
Получена на 19         “             “   ......................................... в … ч…. м.

На № 1176.
По начало взетите мерки в Унгария по отношение на евреите унгар-

ски поданици се прилагат и към евреите чужди поданици. Изключения по 
начало няма, но прилагането става с такт за да се избягват по възможност 
оплаквания. Пред вид мекотата на унгарските мерки, Унгарското прави-
телство настоява за специален режим на своите поданици в чужбина и, по 
сведенията ми, предстоят преговори с Германия и Словакия за уреждане 
положението на евреите.

Тошев
Деш.: П.Д. К.П.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 24. Оригинал. Машинопис.
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197.  Шифрована телеграма от Българската легация в Берлин до Ми-
нистерство на външните работи и на изповеданията относно 
третирането на евреите, чужди поданици, в Германия

Берлин, 18 ноември 1942 г.

Министерство     Шифрована телеграма
На Външните работи и на Изповеданията

От Царската Легация в Берлин  ........................................... изх. № 203
За Министерството на външните работи  ........................... вх. № 1738
Изпратена на 18 Ноемврий 1942  .......................................в … ч. … м.
Получена на 19         “……….“  ..........................................в … ч. … м.

На № 1176. 
По начало евреите чужди поданици се третират наравно с германски-

те поданици евреи. Изключение се прави за следните три мерки: носене на 
звезда, изселване и отчуждаване на полските имоти. Тези мерки се прила-
гат в споразумение с държавата за чиито поданици се касае.

Еврейските имоти са турени под възбрана докогато ще се реши окон-
чателно въпроса за тяхната съдба от съответната държава.

Загоров
Деш.: Н.Д.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 25. Оригинал. Машинопис.

198.  Шифрована телеграма от Българската легация в Загреб до Ми-
нистерството на външните работи и на изповеданията относно 
третирането на евреите, чужди поданици, в Хърватско

Загреб, 18 ноември 1942 г.

Министерство     Шифрована телеграма
на Външните работи и на Изповеданията

От Царската Легация в Загреб  ...........................................  изх. № 213
За Министерството на външните работи  ..........................  вх. № 1740
Изпратена на 18 Ноемврий 1942  .......................................в … ч. … м.
Получена на 19         “             “     .......................................в … ч. … м.
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На № 1176. 
Хърватското правителство третира по принцип евреите чужди по-

даници еднакво със своите. Изключения се правят само при условие че 
се застъпят чужди дипломатически представителства. Изключенията се 
състоят в разрешение да продадат имотите си и покъщнината, да напуст-
нат страната, а на няколко души е разрешено да упражняват занятието си: 
един лекар и няколко занаятчии. Всички евреи германски поданици са при-
брани от германците в Германия. Също и италианските евреи; унгарците 
се застъпват само за евреи притежатели на редовни унгарски паспорти, а 
тукашният пълномощен министър ми съобщи, че в последно време полу-
чил нареждане да се застъпва за евреите румънски поданици.

Мечкаров
Деш.: Н.Д.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 27. Оригинал. Машинопис.

199.  Шифрована телеграма от Българската легация в Братислава 
до Министерството на външните работи и на изповеданията от-
носно третирането на евреите, чужди поданици, в Словашко

Братислава, 18 ноември 1942 г.

Шифрована телеграма
Министерство на 
Външните работи и на Изповеданията

От Царската Легация в Братислава
За Министерството
Изпратена на 18 Ноемврий 1942 .................................... под изх. № 73
Получена на Ноемврий 1942 ......................................... под вх. № 1736

На № 1176.
По отношение на евреите-чужди поданици се прилагат само общите 

наредби засягащи всички евреи в страната. Специални мерки спрямо тях 
няма да се предвиждат.

Стратиев

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 28. Оригинал. Машинопис.
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200.  Шифрована телеграма от Българската легация в Букурещ до 
Министерството на външните работи и на изповеданията от-
носно третирането на евреите, чужди поданици, в румъния

Букурещ, 19 ноември 1942 г.

Шифрована телеграма
Министерство
на Външните Работи

От Царската Легация в Букурещ  .......................................
За Министерството на външните работи и на изповеданията…..
Изпратена на 19 Ноемврий 1942 година ………………под изх. № 308
Получена на 20 Ноемврий 1942 година………………..под вх. № 1746

На № 1176.
През месец октомврий 1941 год. Ромънското министерство на външ-

ните работи уведоми Легацията, че на 23 септемврий 1941 год. са били да-
дени инструкции на всички компетентни власти в смисъл, че под условие 
на взаимност и в рамките на съществуващите спогодби, никакви различия 
основани върху расовия произход да не се правят при прилагане законите по 
отношение на чуждите поданици. Същото съобщение е било направено и до 
всички други легации. За това съобщих с доклад № 83 от 9 април 1942 год. От 
тогава насам периодически се казва от Министерството на външните работи, 
че наскоро щяла да излезе наредба-закон. В същност, обаче, до сега това не е 
станало. На практика, обаче, отнасянето на властите към евреите чужди по-
даници е в зависимост от степента на застъпването, което проявяват отделни 
легации, между които швейцарската и испанската действат най-енергично. 
По сведения на испанската легация, евреите испански поданици, благодаре-
ние на нейното застъпничество, не се засягат от противоеврейските мерки.

С Германия е сключена спогодба, съгласно която е станало компен-
сиране между имотите на респективните техни поданици евреи. По отно-
шение на евреите български поданици, властите са прибягнали до опис 
на имотите и до секвестирането им, като в много случаи са заведени дела 
за окончателното им отнемане. Решение в този смисъл, обаче, още няма. 
Ромънското правителство се застъпва навсякъде за своите поданици ев-
реи освен в Германия, с която, както казах, има специална спогодба.

Петров
Дешифрирали А.Д. П.Д.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 23. Оригинал. Машинопис.
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201.  Шифрована телеграма от Българската легация в рим до Ми-
нистерството на външните работи и на изповеданията относно 
третирането на евреите, чужди поданици, в италия

рим, 20 ноември 1942 г.

Шифрована телеграма
в 3 екз.
Министерство
На Външните Работи

От Легацията в Рим 
За Министерството на външните работи 
Изпратена на 20 ноемврий 1942  ...................................под изх. № 139
Получена на 21 ноемврий 1942 .....................................под вх. № 1755

На № 1176. – Законът за защита на расата от 17 ноемврий 1938 г. и 
всички последвали закони и разпоредби свързани с неговото приложение 
съдържат ограничения, които засягат само евреите италиянски поданици.

По отношение на евреите чужди поданици е предвидена със закона от 
7 септемврий 1938 г. радикална мярка – изселване от Кралството, Либия и 
Егейските острови в разстояние на 6 месеца от обнародването на закона.

Приложението на последния закон срещна сериозни спънки поради 
протеста на държавите, с които Италия има спогодби за установяване. По-
ради тази причина и страха от реторсия спрямо евреите италиянски пода-
ници живущи в Тунис, Франция, Балканите и другаде, от пребиваването 
на които в тези страни Италия има голям интерес, прилагането на закона 
бе практически спряно.

По тоя начин за евреите чужди поданици живущи все още в Италия 
се е създало положение на търпимост, което практически ги е поставило 
в привилегировано положение спрямо евреите италиянски поданици, за 
които единствено се отнася законът за защита на расата.

Изпращам по пощата съответния закон.
Караджов

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 22. Оригинал. Машинопис.
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202.  доклад на Богдан Филов, министър-председател и министър на 
външните работи и на изповеданията, до Министерския съвет 
относно третирането на евреите, чужди поданици, в някои дър-
жави

София, 23 ноември 1942 г.

23.ХІ.1942
№ 1203

До Почитаемия Министерски Съвет
Тук

ДОКЛАД

Във връзка с постановленията на наредбата, издадена въз основа на 
закона за възлагане на Министерския Съвет да взима всички мерки за 
уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси, публикувани 
в Държавен вестник бр. 192 от 29 август т.г., Министерството на Външни-
те Работи и на Изповеданията биде сезирано от няколко чужди диплома-
тически представители с искането, евреите, поданици на държавите, които 
тези пълномощни министри представляват, да бъдат изключени напълно 
или отчасти от приложението на този закон.

За да си даде отчет на какъв режим са подложени евреите-чужди 
поданици в страните гдето има закони, сходни с горецитирания, Минис-
терството на Външните Работи и на Изповеданията отправи запитвания 
до Царските Легации в Берлин, Рим, Будапеща, Букурещ, Братислава и 
Загреб, от които получи следните сведения:

Германия: евреите-чужди поданици се третират по начало наравно с 
евреите-германски поданици. Обаче, ако съществува споразумение с ня-
коя чужда държава, върху евреите, нейни поданици не се прилагат след-
ните три мерки: носене на звезда, изселване и отчуждаване на селските 
имоти.

Италия: със закон от 1938 г. е предвидено, че всички евреи, живущи 
в Кралството, Либия и Егейските острови ще бъдат изселени в срок от 
6 месеци от обнародването на закона. Но понеже приложението на Закона 
е срещнало съпротивата на държавите, с които Италия има спогодби за 
установяване, изпълнението на горното постановление на закона е било 
практически спряно.

Унгария: взетите по отношение на унгарските евреи мерки се прила-
гат по начало и към евреите-чужди поданици, обаче, властите се стараят 



422 2. депортацията: Узряване на замисъла и решения

да не взимат мерки, които биха дали възможност на чуждите дипломати-
чески представители да протестират.

Румъния: прилагането на мерките, взети по отношение на румънските 
евреи върху евреите-чужди поданици е в зависимост от настойчивостта 
на дипломатическите постъпки, предприети от отделните заинтересовани 
Легации. Така напр. евреите-испански поданици, благодарение на застъп-
ничеството на Испанската Легация, не се засягат от законите, приложими 
към румънски евреи.

Словашко: наредбите за словашките евреи не се прилагат към евре-
ите-чужди поданици.

Хърватско: евреите-чужди поданици се третират като евреите-хър-
ватски поданици. Има направени много малко изключения, вследствие за-
стъпничеството на чужди дипломатически представители.

Министър-Председател
Министър на Външните Работи
и на Изповеданията: (п) Филов

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 20–21. Копие. Машинопис.

203.  информация от В. Протич, аташе по печата към легацията в 
Букурещ, до дирекцията на печата в София относно мерките 
срещу евреите в румъния

Букурещ, 10 март 1943 г.

Légation Royale de Bulgarie
№ 114 Т.А.

Bucarest, le 10 Март 
1943
До Дирекцията на 
Печата
София 

Службата по печата при Българската Царска Легация в Букурещ съ-
общава:

На 3 март в „Мониторул Офичиал“ бе публикуван декрет-закон от-
носно мерките срещу осъдените по законите за сигурността, обществения 
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морал и народното стопанство. Този закон е насочен главно срещу евреи-
те и срещу ония чужденци и ромъни, които не изкарват прехраната си по 
нормален път.

Съгласно закона всички евреи, осъдени най-малко на три месеца за-
твор или на един месец и повече интерниране в лагер, ще бъдат въдворени 
на принудително местожителство заедно със семействата им.

Министерството на вътрешните работи ще посочва принудителното 
местожителство.

Евреите, станали ромънски поданици по натурализация или поради 
натурализация на техните родители, които след влизането на настоящия 
закон бъдат осъдени най-малко на три месеца затвор или на 6 месеца ин-
терниране в лагер, губят ромънското си поданство.

Евреи, които са загубили ромънското си поданство, ще бъдат експул-
сирани от страната.

Ако експулсирането не може да стане, Министерството на Вътреш-
ните работи ще им определи принудително местожителство.

Отнема се ромънското поданство и на ония неевреи, осъдени най-
малко на три месеца затвор или на шест месеца принудителна работа, кои-
то са получили ромънско поданство по натурализация, припознаване или 
по натурализация на родителите им. Те ще бъдат експулсирани от страна-
та. Ако това се окаже невъзможно, ще бъдат въдворени на принудително 
местожителство.

Не може да се отнеме ромънското поданство на ония, които са вою-
вали в настоящата война на първа линия, ако са ранявани, декорирани или 
споменати в заповед по армията за действия за отличие.

Мерките за експулсиране ще се прилагат след констатиране на прес-
тъпления и по отношение на лица чужденци, които нямат ромънско подан-
ство. Ако експулсирането на тези лица е невъзможно, Министерството на 
Вътрешните работи ще им определи принудително местожителство.

По отношение на закононарушителите рецидивисти, осъждани през 
последните 10 години, с изключение само на ония неосъждани през по-
следните 5 години за никакво престъпление, Министерството на Вътреш-
ните работи може да ги въдворява в трудови лагери, ако констатира, че не 
упражняват честни занятия за изкарване на прехраната си.

Изобщо всички осъдени най-малко на три месеци затвор и които 
представляват опасност за обществената сигурност, могат да бъдат интер-
нирани в трудови лагери за срок до две години.

Тази мярка може да се прилага за срок от 2 до 5 години за рецидиви-
стите.
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Министерството на вътрешните работи ще организира трудови лаге-
ри и лагери за морално превъзпитание.

Интернирането в лагер не изключва загубването на ромънско подан-
ство и експулсирането, когато това стане възможно.

Ликвидацията на имотите и ония, на които е отнето ромънското по-
данство и са експулсирани, става от комисия, назначена при Министер-
ството на вътрешните работи.

Приложение: Държавен Вестник № 52 от 3 т.м., където е публикуван 
пълния текст на закона.

Аташе по печата: [подпис] В. Протич

[печат] Légation Royale de Bulgarie.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 16–17. Оригинал. Машинопис.

204.  доклад от Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до 
Богдан Филов, министър-председател и министър на външните 
работи и на изповеданията, относно мерките срещу евреите в 
румъния

Букурещ, 13 март 1943 г.

Légation Royale de Bulgarie
№ 121 Т.А.

Bucarest, le 13 Март 1943
До Господин
Проф. Д-р Богдан Филов
Министър-Председател и
Министър на Външните 
работи
и на Изповеданията
София 

Господин Министър-Председателю,
Запитах г. фон Килингер дали не е забелязал и той, че напоследък се 

чувства едно отслабване на мерките, които се взимат срещу евреите, не в 
смисъл че се отмениха някои от законодателните мерки взети срещу тях, а 
по-скоро в едно смекчаване в прилагането на тия мерки.
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Г. фон Килингер отговори, че е безспорно така. Нему било даже заяве-
но, че занапред щяло да се прави различие между евреите, които симпатизи-
рат на болшевиците или ги подпомагат, и другите, които се държат коректно 
и лоялно. По отношение на последните, ромъните нямали намерение да оти-
ват до крайности, каквито се отбелязаха в Германия. Германският пълномо-
щен министър вижда в това стремежа на ромъните да избегнат опълчването 
срещу тях на световното еврейство, което е с голямо влияние в Англия и 
Америка, като смятат, че на мерките които те вземат срещу евреите уличени 
в болшевишки тенденции, ще се погледне с по-голямо снизхождение в тези 
страни, защото те самите не хранят никаква симпатия към комунизма.

Благоволете да приемете, Господин Министър-Председателю, увере-
нията в отличната ми към Вас почит.

[подпис] Ст. Петров
[печат] получено на 15.III.1943.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 18. Оригинал. Машинопис.

205.  Запитване от страна на Богдан Филов, министър-председател и 
министър на външните работи и на изповеданията, до легации-
те в рим, Будапеща, Букурещ, Загреб и Братислава за състояни-
ето на еврейския въпрос в съответните държави и за мерките за 
изселване на евреите в Полша

София, 16 март 1943 г.

253 Рим на № 128 от 22.Х.42
254 Будапеща на № 83 от 22.Х.42
255 Букурещ на № 288 от 24.Х.42
257 Загреб на № 202 от 23.Х.42
256 Братислава

Проучете и донесете веднага телеграфически има ли някаква промяна 
в становището на правителството към което сте акредитиран по отноше-
ние на еврейския въпрос и какви мерки са били взети напоследък що се 
касае до изселването на евреите в Полша.

Филов

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 14. Оригинал. Машинопис.
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206.  информация от В. Протич, аташе по печата към легацията в 
Букурещ, до дирекцията на печата в София относно мерките 
срещу евреите в румъния

Букурещ, 18 март 1943 г.

Légation Royale de Bulgarie
№ 127 Т.А.

Bucarest, le 18 Март 1943
До Дирекцията на Печата
София 

Службата по печата при Българската Царска Легация в Букурещ съ-
общава:

С декрет-закон от месец октомврий 1941 година на евреите в Ромъ-
ния бяха отнети всички движими и недвижими имущества: жилища, гори, 
пасбища, чифлици, лозя, плаващи съдове и пр. Привилегии имаха само 
ония евреи, които през голямата война са били ранявани на фронта или са 
получили орден за храброст и са проявили изключителни заслуги.

С декрет-закон от 10 т.м. се внася изменение в горния закон, като се 
разширява категорията на евреите с привилегии, а именно: евреите бойци 
през войната 1916–19 год., евреите доброволци, евреите които са прояви-
ли изключителни заслуги за ромънската държава, изобщо всички евреи, 
които са се показали верни на ромънската нация, ще бъдат асимилирани 
изцяло или частично като ромънски поданици.

Комисия, под председателството на член на Апелативния съд, която 
ще заседава при Председателството на Министерския Съвет, ще определи 
кои евреи ще могат да се ползват от облагите на горния закон.

Приложение: Мониторул Офичиал от 10.ІІІ.943 год., в който е пуб-
ликуван закона.

Аташе по печата: [подпис] В. Протич

[печат] Légation Royale de Bulgarie.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 15. Оригинал. Машинопис.
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207.  Шифрована телеграма от Българската легация в рим до Ми-
нистерството на външните работи и на изповеданията относно 
състоянието на еврейския въпрос в италия

рим, 18 март 1943 г.

Министерство на Шифрована телеграма
външните работи и на вероизповеданията
От Царската легация в Рим ........................................ изх. № 
За Министерството на външните работи .................... вх. №
Изпратена на 18 Март 1943 год. в  .............................................ч. 53 м.
Получена на 19 Март 1943 год. в  .......................................... ч. 5231 м.

На № 253
Еврейският въпрос е разискван в течение на посещението на Рибен-

троп. Италия, обаче, е запазила своите позиции по въпроса и отново е из-
тъкнала …….. разлика между схващанията на фашизма и националсоциа-
лизма. Италия не само че не ще пристъпи към изселване италианските ев-
реи от Италия в Полша, но възнамерява да прибере в страната италиански-
те евреи, живущи в Западна Европа: Франция, Белгия и пр. По отношение 
на евреите, чужди поданици, в Италия, правителството запазва свобода на 
действие за всеки отделен случай. Отново ми се дадоха уверения, че ита-
лианските евреи в чужбина всякога са застъпвали италианските интереси 
и че Италия не само по съображения на човещина отстоява позициите си 
по еврейския въпрос, но защото не желае да „подписва полица“, която ще 
трябва, обаче, да плаща скъпо утре – употребявам израза на съответния 
директор в Министерството на външните работи.

Караджов

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 9. Оригинал. Машинопис.

1 Така е в оригинала.
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208.  Шифрована телеграма от Българската легация в Братислава 
до Министерствота на външните работи и на изповеданията от-
носно състоянието на еврейския въпрос и взетите мерки в Сло-
вашко

Братислава, 18 март 1943 г.

Министерство на  Шифрована телеграма
Външните работи и на Изповеданията

От Царската легация в Братислава ........................................ изх. № 26
За Министерството на външните работи  ............................. вх. № 517
Изпратена на 18 Март 1943 год.  ........................................в … ч. … м.
Получена на 19 Март 1943 год.    ........................................в … ч. … м.

На № 256.
Няма никаква промяна. Не са взети никакви мерки, нито предстои 

ново изселване, въпреки неотдавнашното изявление на министра на въ-
трешните работи, че ще бъдат изселени и останалите евреи.

Стратиев

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 10. Оригинал. Машинопис.
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209.  информация от димитър Шишманов, главен секретар на Ми-
нистерството на външните работи и на изповеданията, до ми-
нистъра на вътрешните работи и народното здраве, относно 
състоянието на еврейския въпрос и взетите мерки в италия, ру-
мъния, Хърватско, Унгария и Словашко

София, 22 март 1943 г.

Изх. № 300
22 март 1943

До Господин Министра на вътрешните
работи и на народното здраве

Господин Министре,
По нареждане на Господин Министър-председателя чест имам да Ви 

съобща следните донесения на Царските легации в Рим, Будапеща, Бу-
курещ, Братислава и Загреб относно сегашното положение на еврейския 
въпрос и какви мерки са били взети от респективните правителства по 
отношение изселването на евреите в Полша.

Италия:
Италия не само че няма да пристъпи към изселване на италианските 

евреи в Полша, но възнамерява даже да прибере в страната италианските 
евреи, живущи в Западна Европа: Франция, Белгия и пр. По отношение на 
евреите, чужди поданици, намиращи се в Италия, правителството запазва 
свобода на действие за всеки отделен случай.

Ромъния:
Ромънското правителство е смекчило напоследък изобщо държането 

си по отношение на евреите, а освен това същото личи и от двете наредби-
закон (обнародвани в държавния вестник от 3 и 10 март тази година) които 
внасят големи различия между разните категории евреи. По сведения на 
Легацията ни, плана за изселването на евреи в Полша е изоставен.

По отношение на евреите чужди поданици, живущи в Ромъния, няма 
промяна в положението. На 23 септемврий 1941 година са били дадени 
инструкции на всички компетентни ромънски власти в смисъл, че под ус-
ловие на взаимност и в рамките на съществуващите спогодби, никакви 
различия, основани върху расовия произход, да не се правят при прила-
гане на законите по отношение на чуждите поданици. На практика, обаче, 
отношението на властите към евреите чужди поданици е в зависимост от 
степента на застъпничеството на легациите.

Независимата Хърватска държава:
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Хърватското правителство не е променило становището си по отно-
шение на евреите. След новото зарегистрирване на евреите предстои из-
селването на около 2000 души в Полша. Хърватското правителство прави 
усилия да бъдат задържани в Хърватско лекарите и специалистите евреи, 
като крайно необходими за страната, както и покръстените преди две го-
дини женени за християни, които имат деца. Повечето от хърватските ев-
реи са забягнали в Италия, друга част е била изселена миналата година в 
Германия. И сега, обаче, в Хърватско има чисти евреи, от смесени бракове 
и покръстени около 5,000 души.

Чуждите поданици евреи се третират еднакво с хърватските евреи. 
Когато имат редовни паспорти или за тях се застъпват чужди легации, 
тогава не ги безпокоят.

Унгария:
Становището на Унгарското правителство по еврейския въпрос е не-

променено. На практика се забелязва тенденцията да не се бърза с при-
лагане на противоеврейските мерки. Не се вземат мерки за изселване на 
евреите в Полша.

Словашко:
Няма никакви промени. Не са взети никакви мерки, нито дори пред-

стои ново изселване.
Евреите чужди поданици се третират като чуждите поданици не евреи 

и към тях не се прилага нито една от наредбите, които засягат местните 
евреи.

Главен Секретар,
Пълномощен Министър: (п) Д. Шишманов

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 3–4. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Обречени и спасени…, 366–367; Комисарство по еврейските 
въпроси…, 30–31.
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210.  инструкция от дирекцията на полицията до Министерството 
на вън шните работи и на изповеданията относно визови ограни-
чения за завръщането на евреи в България

София, 13 февруари 1939 г.

Поверително

Дирекция на полицията
Отдел Административна полиция
№ ІV 2992
13.ІІ.1939 год.
София

До Министерството на Външните 
Работи и на Изповеданията
Дирекция консулска стопанска
Тук

Дирекцията на полицията уведомява Почитаемото Министерство, че 
е на мнение да не се дава виза на никакви евреи за връщането им в Бълга-
рия, а какви мерки трябва да се вземат за недопущането им, това е право 
и задължение само на Министерството на Външните работи и на Изпове-
данията.

Справка и писмо № 20389-31-І-/38 на Министерството на Външните 
работи и на Изповеданията Политическа Дирекция.

Началник Административната полиция: [подпис] Ст. Драганов
Началник отделение адресно

паспортно и контрола чужденци: [подпис] Ат. Малинков

[печат ] М.В.Р.Н.З. Дирекция на полицията
[печат] Дирекция консулско-стопанска, 7364-40-15.ІІ.39, дело 10, 

пре писка 10, основен № 7364-40-V.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 1775, л. 12. Оригинал. Машинопис.
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211.  Сведение от Българската легация в Букурещ до Министерство-
то на външните работи и на изповеданията относно българския 
поданик от еврейски произход давид Мойсеев

Букурещ, 4 август 1941 г.

Българска Царска Легация
№ 3142

Препис
Букурещ, 4 август 1941 г.
До Министерството на Външните Работи 
и на Изповеданията
Политическа Дирекция
София

На окр. № 8625-24-І от 10.V.т.г.
В изпълнение на окръжното под отсрещния номер, Царската Легация 

в Букурещ има чест да съобщи на Почитаемото Министерство следните 
данни, събрани от нея за българския поданик от еврейски произход Давид 
Яков Мойсеев:

Роден на 27 август 1875 година в София; имал паспорт издаден в Со-
фия през 1915 година, сега няма такъв! напустнал България през 1921 
година, като минал границата със стария си паспорт; бил тенекеджия, сега 
не работи; напустнал България, тъй като нямал работа; има съпруга Це-
цилия 55 години и син Якоб – 12-годишен; и през двете войни се явявал, 
след което отново заминал.

І Легационен Секретар: (п) Аврамов
За верността на преписа:

Легационен Секретар [подпис] Люб. Пиперов
(печат)

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1080, л. 8. Препис. Машинопис.
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212.  Сведение от Българската царска легация в Букурещ до Минис-
терството на външните работи и на изповеданията относно бъл-
гарския поданик от еврейски произход аврам Бехар

Букурещ, 4 август 1941 г.

Българска Царска Легация
3147

Препис
Букурещ, 4 август 1941 г.
До Министерството на Външните Работи 
и на Изповеданията
Политическа Дирекция
София

На окр. № 8625-24-І от 10.V. т.г.
В изпълнение на окръжното под отсрещния номер, Царската Легация 

в Букурещ има чест да съобщи на Почитаемото Министерство следните 
данни, събрани от нея за българския поданик от еврейски произход Аврам 
Бехар:

Роден през октомврий 1886 година в гр. Русе; имал паспорт издаден 
през 1924 година в Русе; напустнал България през 1924 година с последно 
местожителство Русе, улица „Дърводелска“ с редовна виза търговец ча-
дърджия; напустнал България, тъй като жена му била родена в Ромъния и 
не искала да остане в България; има съпруга Малка – 47 години (почина-
ла) и дъщери: Леа – 25 год. (омъжена за ромънски поданик), Виза – 23 год. 
(вдовица), Сара – 20 год. и Аурина – 18 години.

Легационен Секретар: (п) Аврамов

За верността на преписа:
Легационен Секретар [подпис] Люб. Пиперов

(печат)

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1080, л. 24. Препис. Машинопис.
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213.  Списък на български поданици израилтяни, живущи в Будапеща
Будапеща, 17 септември 1941 г.

СПИСЪК
на българските поданици-израилтяни живущи в Будапеща

№
 п

о 
ре

д

Име и 
презиме

Дата и място 
на раждането

№ и дата на 
паспорта му и 
учреждението, 
което му е 
издало

Кога е напуснал  
България, с каква  
виза и последния  
му адрес в Бъл- 
гария

Професия 
понастоящем и 
преди да напусне 
България

Защо е 
напуснал 
България 
и целта на 
настоящето 
му 
пребиваване 
н странство

Членове на 
семейството му 
и възраст

Забележка

1 Сами Мор 
Кьостенбаум

24.V.888
София

№ 14335/563 
от 3.VІІІ.1939 
от Легацията в 
Будапеща

През 1912 с ре- 
довна виза София –  
не помни адреса

технически 
работник
електротехник

за прехрана
за прехрана

съпруга Фани – 
1891 син Микша 
– 1920 син 
Йосиф – 1925

2 Симеон 
Давид 
Соломонов 
Тарантов 
(покръстен 
на 
16.ХІІ.1940 – 
Будапеща)

8.ІХ..902 № 5835/14
4.І.939 от 
Легацията в 
Будапеща

През м. VІІ.1918 г.  
без паспорт,  
като моряк при  
Австр. парах.  
д-во Русе –  
Божкова махала

общ работник в 
магазин
моряк

за да търси 
по добра 
работа за 
прехрана

не женен

3 Яко Бохор 
Каталан

5.V.888 № 3201/474
от 15.ХІІ.938 
от Легацията в 
Будапеща

През 1912 с  
редовна виза
Казанлък  
ул. Хр. Ботев

производител 
захарни изделия
без работа

да търси 
работа
за прехрана

съпруга Илона – 
1905 син Георги 
1924

Подал 
декларация в 
Будапеща по 
закона за защита  
на нацията

Будапеща, 17 септемврий 1941
І легац. секретар: (п) Саев
За верността на преписа: Легационен Секретар: (п)

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1080, л. 192. Препис. Машинопис.
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213.  Списък на български поданици израилтяни, живущи в Будапеща
Будапеща, 17 септември 1941 г.

СПИСЪК
на българските поданици-израилтяни живущи в Будапеща

№
 п

о 
ре

д

Име и 
презиме

Дата и място 
на раждането

№ и дата на 
паспорта му и 
учреждението, 
което му е 
издало

Кога е напуснал  
България, с каква  
виза и последния  
му адрес в Бъл- 
гария

Професия 
понастоящем и 
преди да напусне 
България

Защо е 
напуснал 
България 
и целта на 
настоящето 
му 
пребиваване 
н странство

Членове на 
семейството му 
и възраст

Забележка

1 Сами Мор 
Кьостенбаум

24.V.888
София

№ 14335/563 
от 3.VІІІ.1939 
от Легацията в 
Будапеща

През 1912 с ре- 
довна виза София –  
не помни адреса

технически 
работник
електротехник

за прехрана
за прехрана

съпруга Фани – 
1891 син Микша 
– 1920 син 
Йосиф – 1925

2 Симеон 
Давид 
Соломонов 
Тарантов 
(покръстен 
на 
16.ХІІ.1940 – 
Будапеща)

8.ІХ..902 № 5835/14
4.І.939 от 
Легацията в 
Будапеща

През м. VІІ.1918 г.  
без паспорт,  
като моряк при  
Австр. парах.  
д-во Русе –  
Божкова махала

общ работник в 
магазин
моряк

за да търси 
по добра 
работа за 
прехрана

не женен

3 Яко Бохор 
Каталан

5.V.888 № 3201/474
от 15.ХІІ.938 
от Легацията в 
Будапеща

През 1912 с  
редовна виза
Казанлък  
ул. Хр. Ботев

производител 
захарни изделия
без работа

да търси 
работа
за прехрана

съпруга Илона – 
1905 син Георги 
1924

Подал 
декларация в 
Будапеща по 
закона за защита  
на нацията

Будапеща, 17 септемврий 1941
І легац. секретар: (п) Саев
За верността на преписа: Легационен Секретар: (п)

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1080, л. 192. Препис. Машинопис.
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 214.  Запитване от Българската легация във Виши относно позиция-
та, която да заеме във връзка с молбите за репатриране на ев-
реи, български поданици, и относно сведения за позицията по 
въпроса на легациите на други държави

Виши, 4 октомври 1941 г.

Виши, 4.Х. 1943 г.

БЪЛГАРСКА ЦАРСКА ЛЕГАЦИЯ Господин САВА КИРОВ
във Франция Министър на външните работи 
 и на Изповеданията

ТА № 117
Към № 112

Господин Министре,

В тъй наречената свободна зона1 се намират, до колкото сведенията 
на Легацията се простират, около 40–50 израелитяни-български подани-
ци. Повечето то тях живеят в Марсилия и Ница. Няколко има и в Лион и 
в някои други градове. Неколкократно се даде от френските власти срок 
на тези израелитяни да съобщят дали да бъдат репатрирани. Повечето от 
тях, изглежда пред неизвестността на бъдещата си участ тук, заявили че 
желаят да бъдат репатрирани. Понеже тези лица до сега не бяха обезпоко-
явани, те не бяха направили никакви конкретни постъпки за репатриране. 
Тези, особено, които се намират в окупираната от италиянските войски 
област и бяха, общо взето, добре третирани, а понякога даже и протежи-
рани от италиянските власти, и не мислеха да напуснат страната. След 
като напуснаха, обаче, италиянските войски Франция, положението им се 
промени. Не само тяхното положение, но въобще положението на всички 
израелити – чужди поданици – в свободната зона се през последно време 
чувствително влоши. Германските власти ги прибират и, до колкото може 
да се разбере, една част депортират някъде в Галиция, а друга част ще 
включат в организацията „Тодт“2, която работи във Франция.

В Легацията се получават много съобщения за арестувани вече бъл-
гарски поданици евреи и молби за застъпничество. Във Външното Минис-
терство ми казаха, че за да може да успеят постъпките за освобождаването 
на тези от задържаните евреи, необходимо е Легацията да поеме задълже-
нието за тяхното репатриране.
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Естествено, при днешното положение на нещата, Легацията не би мо-
гла добросъвестно да поеме подобно задължение. На първо място защото 
на нея не е известно при заетото вече от нас становище по еврейския въ-
прос, до колко компетентните власти ще погледнат благосклонно на за-
връщането в България на няколко десетки евреи. На второ място, защото 
на Легацията не е известно дали ще може да се получи германска транзит-
на виза за евентуално завръщащите се в България евреи.

За сведение съобщаваме следното. Италиянците репатрираха всич-
ки свои поданици евреи. Същото направиха швейцарците, португалците и 
испанците. Турците репатрираха по-голямата част от своите евреи. Сега 
организират и репатрирането на останалите. Само румъните и ние не бях-
ме сторили нищо в това направление. Напоследък румъните измениха 
своето незаинтересовано становище. Румънският министър е заявил и на 
френските и на германските власти, че Румъния предпочита да прибере в 
страната си задържаните във Франция евреи, защото и в Румъния се чув-
ствувала липса на работна ръка.

Като давам всички тези сведения, моля учтиво, ако се намери за умес-
тно, да ми се съобщи какво становище би трябвало да заеме Легацията 
по отношение на находящите се във Франция български поданици евреи, 
подложени напоследък на изключителни мерки.

Моля Ви, Господин Министре, да приемете уверенията в отличната 
ми към Вас почит. 

[подпис] Балабанов

[резолюция на ръка] Не е получено в Пол.[итическата] Дир.[екция] 
[подпис]

[резолюция на ръка] г. […]. С препис до Консулски въпроси – да бъде 
питан. 29.Х.43. [подпис]

[печат] ПОЛИТИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ. №  36652-13-I. 25.Х.1943. 
Дело Прав. 1.II. Основен № 8625 24-I/42. 

[на ръка] Вх. № 34576.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1184, л. 249. Оригинал. Машинопис.

1 Неокупираната от Германия част от Франция, намираща се под управлението на 
правителството на маршал Петен със столица в гр. Виши. 

2 Германска цивилна и военна инженерна група, занимаваща се с голям брой инже-
нерни проекти преди и по време на войната. Действа в Германия и в окупираните тери-
тории от Франция до Съветския съюз, като след 1942 г. използва принудителния труд на 
около 1.4 млн. работници. 
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 215.  Запитване от Българското консулство в Париж относно позици-
ята, която да заеме при задържането във Франция на български 
поданици евреи и сведения за позицията по въпроса на консул-
ствата на други държави

Париж, 1 декември 1941 г.

Париж, 1 декември 1941 г.

Българско Царско Консулство
№ 1838 До Министерството на
 Външните работи и на Изповеданията
  ДИРЕКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКА 

СОФИЯ

Имам честта да доложа на Почитаемата Политическа Дирекция след-
ното:

Преди два-три месеца, по нареждане на германските окупационни 
власти, френската полиция предприе масови арести на евреи живущи в 
по-гъсто населените бедни парижки квартали. Между арестуваните по-
паднаха много евреи-чужди поданици. Понеже в тия квартали живеят и 
повечето български поданици-евреи, арестувани бяха 15–20 души измеж-
ду тях. Повече от арестуваните имат редовни български книжа (паспорт, 
уволнителен билет, лична карта и пр.) и не се обвиняват конкретно в нищо. 

Следвайки примера на чуждите консулски представители, по време 
на арестуването на тези български поданици-евреи, запитах германски-
те власти какви са причините за прилагането на тази полицейска мярка 
спрямо нашите поданици. Отговори ми се, че се касае за обща предпазна 
мярка, приложима без оглед на поданството на арестуваните. 

При това положение, всякакви по-нататъшни постъпки бяха излиш-
ни, тъй като нареждането идваше от страна на германското военно ко-
мандване в окупираната зона. 

Напоследък, обаче, се научавам, че испанският, турският, италиян-
ският и други консули в Париж по нареждане на респективното правител-
ство правят все по-настоятелни постъпки за освобождаването на аресту-
ваните техни поданици-евреи.

Узнавам допълнително, че дори представители на турското и испан-
ското Консулства са ходили в концентрационния лагер в Дранси, където 
са интернирани тия няколко хиляди души евреи, за да съставят подробен 
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списък на арестуваните турски или испански поданици. По настояване на 
двете Консулства дори някои болни измежду арестуваните били освобо-
дени.

Всички тия грижи на чуждите консулства карат близките на арестува-
ните български поданици-евреи да идват непрестанно в Консулството, да 
искат застъпничество на Българското Правителство, дори да роптаят сре-
щу това, което наричат „незаинтересуваност“ на Консулството за съдбата 
на редовни български поданици.

Като донасям горното до знание на Почитаемата Политическа Дирек-
ция, моля най-учтиво да ми се дадат упътвания за да знам как да действам, 
особено когато се касае за болни лица, бивши бойци от войните, инвали-
ди – разбира се при условие, че са познати като благонадеждни български 
граждани.

Заведующ Царското Консулство
ЛЕГАЦИОНЕН СЕКРЕТАР: [подпис]

Вл. Кутиков

[печат] Consulat Général de Bulgarie. Paris.
[печат] ПОЛИТИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ. № 31998-13. Дата 13.XII.41. 

Дело Прав. Основен № 8625 24-I/41.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1148, л. 13. Оригинал. Машинопис.
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216.  доклад от Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до 
иван Вл. Попов, министър на външните работи и на изповеда-
нията, относно евреи, български поданици, в румъния

Букурещ, 9 април 1942 г.

Légation Royale de Bulgarie  Bucarest, le 9 Април 1942

До Господин
Иван Вл. Попов
Министър на Външните Работи
и на Изповеданията
София

Господин Министре,
В Ромъния се намират известен брой евреи, които минават за българ-

ски поданици. В болшинството си те произхождат от България, където са 
били редовни български поданици, обаче след преселването си в Ромъния, 
те не са вече подържали връзки с България и, с редки изключения, не са се 
грижили да подновяват редовно българските си паспорти. Като така, Лега-
цията нямаше точни сведения за техния брой. Една приблизителна идея за 
това тя можа да добие, когато през февруари 1941 г. тя, съгласно Закона за 
защита на нацията, оповести чрез вестниците, че всички евреи български 
поданици са длъжни да подадат декларации за своята самоличност и за 
имотите, които притежават в България и в странство.

На тая покана се отзоваха около 30 души евреи, глави на семейства, 
като подадоха исканите декларации, които се препратиха в Министерство-
то, Консулско-Стопанска Дирекция. Съгласно Закона за еднократния да-
нък, тия евреи следваше да подадат и декларации за облагане с тоя данък. 
Това никой от тях не стори, едни поради незнание, други вероятно по не-
желание, а трети защото Легацията не бе в състояние да им даде отговор 
на запитването дали след като изпълнят това задължение, постановлени-
ята по чл. 15 и 16 от новия закон за българското поданство няма да се 
прилага по отношение на тях.

От друга страна, тъй като лишаването от българско поданство въз 
основа на тия членове не става автоматически, а по усмотрение на Минис-
терството на Правосъдието, което до сега не е съобщило още решението 
си по 62-та случая, които Легацията посочи с писма №№ 3087-3149 от 
4.VІІІ.1941 г., Легацията не можеше да стори друго, освен да счита тия 
евреи като български поданици.
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Като така, когато в Ромъния започнаха да се прилагат изключителни 
мерки срещу евреите, Легацията се обърна към ромънското Министер-
ство на Външните Работи със запитване дали ромънското правителство 
възнамерява да прилага тия мерки и по отношение на евреите български 
поданици. На 13 октомврий 1941 год. М-вото на Външните Работи отго-
вори с вербална нота № 75213, че изрични инструкции са били дадени на 
всички компетентни власти, щото при условие на взаимност и в рамките 
на съществуващите спогодби, никаква разлика (discrimination), базирана 
върху етническия произход да не се прави при прилагане на законите вър-
ху чуждите поданици.

При това положение Легацията счете, че може да се застъпи пред по-
лицейските и административните власти в някои маловажни случаи, които 
можаха да се уредят без особени трудности. Тя отбягна, обаче, да се обръ-
ща с подобни застъпничества пред Министерството на Външните Работи 
и не се е позовавала никога на въпроса за взаимност.

Един по-сериозен случай се яви през февруари т.г., когато Центъра за 
романизиране поиска да конфискува къщата на зъболекаря Исак Филкен-
щайн, единствения изправен български поданик евреин, който от 25 годи-
ни редовно подновява българския си паспорт и проявява при всеки случай 
своите български чувства. Позовавайки се на постановленията на самия 
ромънски закон за отчуждаване на еврейските имоти от 28 март 1941 г., 
Легацията се обърна към Центъра за ромънизиране с молба да се отмени 
мярката насочена срещу къщата на г. Филкенщайн. Понеже никакъв от-
говор не се получи, Легацията направи преди месец устно запитване, на 
което се отговори, че въпросът бил отнесен на разрешение до Министер-
ството на Външните Работи.

Какво становище ще вземе по това Министерството, не се знае, обаче 
може да се предположи, че то ще възрази, че взаимността не се съблюдава 
от наша страна по отношение имотите в България на евреи ромънски по-
даници. Това долавям от думите на г. Давидеску, главния секретар на Ми-
нистерството на Външните Работи, който при един телефонен разговор, 
който имах с него относно правото на пребиваване на г. Едуард Сасонов, 
ми каза: „Изглежда, че вие считате за евреи само евреите ромънски пода-
ници“. Отговорих му, че по тоя въпрос е неудобно да се спори по телефо-
на, но че стоя на негово разположение, когато той ще поиска да разисква-
ме по него. Той каза, че наскоро щял да ме повика, за да говорим по това.

При това обяснение, ще имам, естествено, грижата да изтъкна, че у 
нас не се конфискуват еврейските имоти, а се отчуждават само известни 
от тях, и то срещу справедливо обезщетение. В случай, обаче, че ще счете-
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те за нуждно да изтъкна и някои други обстоятелства, ще Ви бъда призна-
телен ако наредите да ми се дадат надлежни инструкции по това.

Благоволете да приемете, Господин Министре, уверенията в отлична-
та ми към Вас почит.

[подпис] Ст. Петров

[на ръка] Оригиналът е даден на г. М-р Председателя, 6.ІV.42. [под-
пис] Д. Шишманов и Докладвано на г. Секретар [подпис].

[печат] Политическа дирекция (Приложения), № 14504-9, 29.ІV.1942. 
[подпис] 

[печат] Дирекция Консулско-стопанска (Приложения 1) № 14504-4-
ІІ, 18.ІV.1942, Дело 4, Преписка 4, Основен № 14504-4-ІІ. 

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 830, л. 82–84. Оригинал. Машинопис.

217.  Запитване от Българското консулство в Париж до Министерст-
вото на външните работи и на изповеданията относно интерни-
рания български поданик от еврейски произход жак нахмиас

Париж, 15 април 1942 г.

Consulat Royal de Bulgarie
17, rue Vézelay (VIIIe)
№ 520

Paris, le 15 април 1942 год.
До Министерството на Външните 
работи и на Изповеданията
Политическа Дирекция
София

Имам честта да доложа на Почитаемото Министерство следния слу-
чай:

В концентрационния лагер Компиен е интерниран от 18 април 1941 
год. лицето Жак Нахмиас, банков чиновник, родено на 20 април 1895 год. 
в гр. Битоля. До сега лицето е имало югославянско поданство.

Тъй като в паспорта на лицето като местожителство фигурира гр. 
Скопие, където и днес живее баща му, Ашер Нахмиас (адрес ул. Генерал 
Тошев № 61), съпругата на интернирания се яви в Консулството и поис-
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ка защитата на българските власти, понеже цялото семейство подържало 
винаги много добри връзки с българските среди в Скопие, въпреки непри-
ятностите които имало поради това със сръбската власт.

Обясних на г-жа Нахмиас, че тук на свое усмотрение не мога да пред-
приема нищо, но че мога да се отнеса до България, да изложа случая и 
да поискам инструкции за евентуални по-нататъшни постъпки в полза на 
съпруга ѝ.

Донасям горното с учтива молба да ми се съобщи дали Консулство-
то би могло да се застъпи поне по неофициален ред за това интернирано 
лице.

Заведущ Царското Консулство
Легационен Секретар: [подпис]

[резолюция на ръка] Докладвано на г. Гл. Секретар. Да не се правят 
постъпки [подпис].

[печат] Политическа дирекция, №16/15-13, 4.V.42

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1082, л. 152. Оригинал. Машинопис.

218.  Отговор на Министерството на външните работи и на изповеда-
нията на запитването по повод интернирания български пода-
ник от еврейски произход жак нахмиас

София, 3 май 1942 г.

До Българското Генерално Консулство
Париж

На № 520 от 15.ІV.1942 г.
По повод запитването под насрещния номер относно интернирания 

Жак Нахмиас от Битоля, Министерството на Външните Работи и на Изпо-
веданията съобщава на Легацията, че трябва да се въздържа от каквито и 
да са постъпки в полза на казаното лице.

По нареждане на Главния Секретар.
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За Политически директор
Легационен съветник: [подпис]

[на ръка] Свършена.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1082, л. 153. Оригинал. Машинопис.

219.  Писмо на Министерството на външните работи и на изповеда-
нията до Министерството на правосъдието относно български 
поданик от еврейски произход, пребиваващ в румъния

София, 1 юни 1942 г.

Министерство
на Външните Работи и
на Изповеданията
Политическа Дирекция
№ 19644-9-І
София, 1 юний 1942 г.

До Министерството на 
правосъдието
Граждански отдел
Тук

В изпълнение на чл.чл. 15 и 16 от действащия Закон за българско-
то поданство, Политическата дирекция на Министерството предписа с 
окръжно № 8625-24-І от 10 май 1941 г. до българските царски легации, 
генерални консулства и консулства в чужбина, да му изпратят подробни 
сведения по установен от самата Дирекция образец относно пребивава-
щите в чужбина български поданици от небългарски произход, за да може 
евентуално спрямо тях да се приложи предвиденото от Закона предписа-
ние за изгубване на българското поданство.

В изпълнение на казаното окръжно, Царската легация в Букурещ с 
писмо № 3145 от 4.VІІІ.941, вх. № 19641-7 от 15.VІІІ.941 изпрати искани-
те сведения за българския поданик Самуил Сам. […] по народност евреин.

Министерството на Външните работи и на Изповеданията изпрати 
по принадлежност на Министерството на Правосъдието, за съответно от 
негова страна разпореждане, оригинала на цитираното по-горе писмо, от 
което заверен препис остава в неговата архива.
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Приложение: едно.

Политически директор: [подпис]
Пълномощен министър:

[на ръка] Висяща [подпис]

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1080, л. 1. Оригинал. Машинопис.

220.  доклад на Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до 
Богдан Филов, министър-председател и министър на външните 
работи и на изповеданията, относно положението на българите 
в румъния

Букурещ, 25 юни 1942 г.

Légation Royale de Bulgarie  Bucarest, le 25 юний 1942
№ 168 Т.А.

До Господин
Проф. Богдан Филов
Министър-Председател и
Министър на Външните Работи
и на Изповеданията
София

Господин Министър-Председател,
Двама българи, дошли от с. Исерлий, Бесарабия, ми донесоха пресни 

сведения за положението на българите в тая област. – „Третират ни, ка-
заха те, наравно с евреите“. Покрай познатите вече оплаквания относно 
ангариите, реквизициите, изключването от участие в търгове, непозволя-
ването да вършат търговия, недаването достъп до кредитните учрежде-
ния, те наблегнаха особено на следните ромънски прояви. В българските 
села, където не се позволява на лица от неромънски етнически произход 
да отварят дюкяни, селяните образували потребителни кооперации. Сега 
ромънските власти посегнали и на тях, като искали членовете им да бъдат 
от ромънски произход. От друга страна, говорило се, че децата на българи 
не щели да бъдат допуснати в училищата през идущата учебна година. 
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Паралелно с това, акцията за принудителното ромънизиране на имената 
взимала вече широки размери и българите, като виждали че няма вече за 
тях възможност за сносен живот, се поддавали на нея. Двама свидетели 
посочват, че дядото на известно лице е бил ромънин, името от българско 
става ромънско и промяната се публикува в Мониторул Офичиял, както 
това може вече да се констатира. Прицел на това насилствено поромънч-
ване стават обикновено по-събудените и по-имотните българи.

Вестта, че наскоро ще има български генерален консул, който ще се 
грижи за Бесарабия, внесе известно ободрение в духовете на тия бесараб-
чани, които навестяват Легацията. За улеснение и ускорение работата на 
консула, задължих някои бесарабчани да ме снабдят в най-скоро време с 
имената на благонадеждни българи във всяко българско село, към които 
нашия консул ще може да се обърне, когато ще предприеме обиколките си.

Благоволете да приемете, Господин Министър-Председателю, увере-
нията в отличната ми към Вас почит.

[подпиc] Ст.Петров

[пeчат] Политическа дирекция, № 21796-9-І, 29.VІ.1942.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 830, л. 151. Оригинал. Машинопис.
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221.  доклад на Стоян Петров, пълномощен министър в Букурещ, до 
Богдан Филов, министър-председател и министър на външните 
работи и на изповеданията, относно български поданици от ев-
рейски произход в румъния

Букурещ, 19 октомври 1942 г.

Légation Royale de Bulgarie   Bucarest, le 19.Х.1942
№ 285 Т.А.

До Господин
Професор Богдан Филов
Министър-Председател и
Министър на Външните Работи
и на Изповеданията
София

Господин Министър-Председателю,
Една от най-деликатните задачи с която има да се справи Легацията и 

по която именно тя не притежава директиви от страна на Министерството, 
е тая с находящите се в Ромъния български поданици от еврейски произ-
ход.

Основното положение по тоя въпрос представляват членове 15 и 16 
от новия Закон за българското поданство, съгласно които онези евреи, 
български поданици, които са се изселили от Царството, губят българско-
то поданство, с факта на изселването, макар и да притежават български 
паспорт и да не са напустнали страната с изселническа виза на паспортите 
си.

Категоричността на тоя текст се обезсилва обаче донейде с реше-
нието взето от Съветът за българското поданство при Министерството 
на Правосъдието, одобрено от г. Министра на Правосъдието и което бе 
съобщено на Легацията за съблюдение и изпълнение с Окръжно на Ми-
нистерството на Външните работи и на Изповеданията № 8625-24-І от 10 
Май 1941 г.

Това решение постановява: 1º че изгубването поданството от страна 
на подобни евреи се счита от деня, в който се констатира изселването им 
и че установяването на този факт следва да се направи във всеки отделен 
случай по отделно от Министерството на Правосъдието, след като бъдат 
събрани необходимите сведения, и 2º че до произнасянето на Министра 
на Правосъдието всички тези лица следва да се считат за български пода-
ници.
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В изпълнение на това решение на Съвета за поданството, Министер-
ството на Външните работи и на Изповеданията възложи на Легацията 
със същото окръжно №  8625-24-І да събере и достави пълни сведения 
касателно българските поданици от не-български произход находящи се в 
Ромъния, които са се изселили от България или пребивават в Ромъния от 
известно време.

Това нареждане на Министерството Легацията изпълни, като с писма 
№№ 3097-3149 от 4.VІІІ.1941 г. тя изпрати сведения за 62 души български 
поданици евреи. Досега обаче Легацията не е получила никакво съобще-
ние от което да се вижда, че Министерството на Правосъдието се е произ-
несло по тия случаи, като е установило факта на изселването, влачещ със 
себе си изгубването на българското поданство.

Прочее, съгласно последната алинея на гореспоменатото решение 
на Съвета за поданството, на Легацията се налагаше да продължава да 
счита тия лица като български поданици. При все това обаче, тя прояви 
предпазливост като с писмо № 1650 от 3.VІ.1941 г. запита Министерство-
то дали следва да подновява паспортите на лицата евреи, считани още за 
български поданици съгласно поменатото окръжно. Също така, с доклад 
№ 83 Т.А. до г. Министра на Външните Работи и на Изповеданията, Пъл-
номощния Министър, като изложи обстойно въпроса с евреите български 
поданици в Романия, поиска инструкции за становището което Легацията 
трябва да възприеме по тяхно отношение. Отговор обаче не се получи, 
нито на едното нито на другото от тия две запитвания.

При това положение Легацията, за да не се изложи на упрека, че не 
се застъпва за правата и интересите на лица, които решението на Съве-
та за поданството ѝ предписваше да продължава да счита за български 
поданици, разсъди, че може да се застъпва пред полицейските и админи-
стративните власти в някои маловажни случаи, които можеха да се уредят 
без особена трудност, а също така и да издава в някои наложителни слу-
чаи удостоверения, че известни лица евреи са били български поданици 
и че няма данни какво те са изгубили това българско поданство. В някои 
случаи обаче, тя не се обърна с подобни постъпки до Министерството на 
Външните работи и не е заемала открита позиция по въпроса за положе-
нието на българските евреи в Ромъния.

Това предпазливо държане на Легацията не попречи обаче, да се го-
вори в Министерството и другаде, че Легацията давала закрила на евреи, 
и да се теглят от това неблагоприятни за нея заключения.
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При това положение, имам чест да Ви помоля, Господин Министър-
Председателю, да благоволите да наредите да ни се дадат категорични ин-
струкции по следните точки:

1. Следва ли Легацията, докато се произнесе Министерството на Пра-
восъдието, да счита българските евреи в Ромъния като български подани-
ци или не?

2. В утвърдителен случай, следва ли Легацията а) да подновява пас-
портите или; б) да иска от ромънските власти да ги третират в съобразие 
с клаузата на най-облагоприятстваната нация, която се съдържа в търгов-
ската спогодба от 27 Октомврий 1930 г. между България и Ромъния, която 
е в сила?

3. В отрицателен случай, следва ли при едно отнемане на имотите 
на тия български евреи от страна на ромънските власти, да се позволи 
тия имоти да станат собственост на Ромънската Държава или трябва да се 
иска да станат те собственост на Българската Държава.

Благоволете да приемете, Господин Министър-Председателю, увере-
нията в отличната ми към Вас почит.

[подпис] Ст. Петров

[на ръка] По въпроса е писано писмо в Легацията на 23.Х.42.
[печат] Политическа дирекция № 32727-9-I. 21.Х.1942.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 830, л. 217r/v-218. Оригинал. Машинопис.
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222.  Шифрована телеграма от Българската легация във Виши до Ми-
нистерството на външните работи и на изповеданията, София, 
със запитване относно евреи, български поданици, във Франция

Виши, 29 март 1943 г.

Министерство 
на Външните работи
Шифрована телеграма
От Царската Легация във Виши
За Министерството на Външните Работи
Изпратена на 29 Март 1943 под изх. № 37
Получена на 30 Март 1943 под вх. № 607

Французките власти в свободната зона дават на всички евреи чужди 
поданици, включително българските поданици, срок до 31 Март да отгово-
рят дали желаят да бъдат репатрирани или да останат във Франция. От на-
правената справка се установи, че французките власти не поемат никаква 
отговорност за тези, които решат да останат във Франция. Италиянците, 
португалците и швейцарците са посъветвали своите поданици да заявят, 
че искат да бъдат репатрирани и са заявили на французкото правителство, 
че са съгласни тези поданици да се завърнат в страните си.

Ромъните се интересуват за сега само за отделни случаи на богати 
евреи. Испанците, които протежират всички находящи се във Франция ев-
реи испански поданици, са поискали да се продължи срока в който евре-
ите техни поданици трябва да вземат решение, като се съгласили, макар 
и неохотно, да приемат в Испания своите евреи, след като се установи 
по безспорен начин тяхното испанско поданство. Нашите поданици евреи 
отрупват легацията със запитвания какво да правят. Моля дайте ми нужд-
ните нареждания по въпроса.

Балабанов

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 488, л. 86. Оригинал. Машинопис.
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223  доклад на българския пълномощeн министър във Франция ни-
кола Балабанов до Министерството на външните работи и на 
изповеданията относно критичното положение на евреи, българ-
ски поданици, пребиваващи във Франция

Виши, 7 април 1943 г.

Българска Царска Легация
във Франция
№ 46 Т.А.

До министерството на външните 
работи и на изповеданията
Отдел за шифъра и архивите
София

Поверително

Към № 37 Т.А.
По искането на германските власти френските власти в свободната 

зона са запитали всички чужденци-евреи, дали желаят да бъдат репатрира-
ни или желаят да останат във Франция. Срок да отговорят им е бил даден 
до 31 март. Веднага Легацията бе отрупана с писма от разни евреи бъл-
гарски поданици, запитващи, какво да ги посъветва тя. Последната естест-
вено не даде никакъв съвет и предостави на всекиго да отговори, както 
намери за добре.

За по-точно осведомление легацията се отнесе до Министерството на 
външните работи. От там ѝ се обясни, че това става по искането на гер-
манците. На тези, които желаят да бъдат репатрирани, френските власти 
щели да им дадат всички улеснения. За тези, обаче, които решат да останат 
във Франция, властите не поемат никаква отговорност. Какво ще стане 
по-нататък с тях било неизвестно. Според откъслечни сведения, с които 
разполага легацията, изглежда, че в окупираната зона имало доста евреи-
чужденци, между които и българи, депортирани.

Всички тези мерки се взимат, няма съмнение, по искането на герман-
ските власти. Френските власти скланят да изпълнят тези мерки, като се 
надяват, че може би ще успеят да спасят френските евреи. Първоначално 
се пристъпи към депортирането на евреите-апатриди. Сега са на дневен 
ред евреите-чужденци. Дали евреите-французи ще избегнат същата участ?

От събраните сведения от другите легации се установи следното: ита-
лиянците прибират всички свои поданици евреи и ще ги изпратят в Италия. 
Испанците и португалците ще направят същото, но след предварителна 
строга анкета върху поданството на всяко отделно лице. Турците отдавна 
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са взели мерки за репатриране на своите поданици евреи. Унгарците също 
ще образуват от евреите – изправни унгарски поданици – две групи, които 
колективно ще репатрират в Унгария. Ромъните се интересуват само от 
отделни случаи, предимно богати евреи.

Само ние като че напълно ще се дезинтересираме от нашите евреи. 
Между евреите-български поданици е настъпила паника. Повечето от тях 
са заявили, че желаят да бъдат репатрирани. Тези, които са в Ница и Кан, 
въобще в зоната, окупирана от италиянските войски, са сравнително по-
спокойни, защото до сега италиянците са се отнасяли много меко с тях и 
са ги често взимали под свое покровителство.

Горното съобщавам за сведение.

Пълномощен Министър: [подпис] Балабанов
[печат] Вх. № 746. Получено на 21.ІV.1943.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 2r/v. Оригинал. Машинопис.

 224.  Становище на Комисарството за еврейските въпроси, че е неце-
лесъобразно евреи, български поданици, да бъдат репатрирани 
от Франция в България

София, 4 ноември 1943 г. 

Министерство на вътрешните До Министерството
работи и народното здраве На Външните работи и изповеданията
КОМИСАРСТВО ЗА  (Политическа Дирекция)
ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ ТУК

Относно: Завръщането на лица 
от еврейски произход в България

Ваш знак Ваше съобщение Наше съобщение
36652-13-I от 29.Х.43 от 4 ноември 1943

Комисарството за еврейските въпроси има чест да уведоми Минис-
терството на външните работи и изповеданията, по повод донесението 
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на Царския пълномощен министър във Виши, относно репатрирането на 
лицата от еврейски произход, български поданици, живущи в свободната 
зона във Франция, че засега е невъзможно да даде съгласието си за връща-
не на тези лица в България. 

КОМИСАР: [подпис]
Хр. Стоманяков

[на ръка] Бързо [подпис] 
[печат] ПОЛИТИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ. №  37946-30-I. 8.ХI.1943. 

Дело Прав. 1.II. Основен № 8625 24-I/941. 
[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е.1184, л. 252. Оригинал. Машинопис.

№ 2.2.4. Чужди евреи в България

225.  информация на дирекцията на полицията за статута на евреите 
в редица европейски страни и становище относно притока на 
евреи в България и необходимостта от неговото ограничаване

София, 14 септември 1938 г.

М.В.Р.Н.З.
Дирекция на Полицията
Отдел административен
№ ІV-19296
14.ІХ.1938 год.
София

Поверително

До Министерството на
Външните работи и на Изповеданията
консулско-стопанска дирекция
Тук

Дирекция на полицията уведомява почитаемото Министерство за: от 
досието, което се води относно положението на евреите в другите евро-
пейски държави е видно, че почти на всякъде са взети строги мерки, за да 
се предотврати прииждането на нови еврей в тия държави. Така например 
Швейцарското правителство е взело решение да не се допускат евреи-бе-
жанци да влизат в Швейцария; Финландското министерство на външните 
работи е забранило издаване визи за влизане в пределите на Финландия 
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на чужденци от еврейски произход; в Унгария е гласуван специален закон 
против евреите; Югославското правителство тоже е забранило приижда-
нето на нови еврей; турският печат иска чрез ред статии да се вземат се-
риозни мерки срещу еврейството в Турция; Полша отдавна е забранила 
прииждането на нови еврей, а освен това се констатира систематическото 
провеждане на една политика, която цели постепенното намаляване броя 
на живущите постоянно в Полша еврей; в Англия са били осъждани евреи 
за това, че са се опитали по незаконен начин да се установят на местожи-
телство; известни са мерките, които Италиянското правителство взе напо-
следък срещу евреите – италиянски поданици; пресата отбелязва гонение 
и погроми над евреите в С.С.С.Р., специално Украйна; радио-Букурещ 
оповести решението на ромънското правителство да затвори границите си 
за всички евреи, независимо от това какви поданици са те.

В България не съществува антисемитско движение и живущите по-
стоянно тук евреи се ползват от пълна свобода и са равноправни граждани 
като всички останали българи. Това положение на еврейството в България 
се знае и цени извънредно много от живущите в другите държави евреи. 
Поради това обстоятелство, желанието на ония евреи, които не могат да 
останат по-вече в свойте държави, е твърде голямо да дойдат в България и 
се настанят постоянно в пределите ѝ.

Дирекция на полицията ежедневно се натъква на случай новодошли 
евреи – особенно унгарски, полски и чехски поданици – да правят всевъз-
можни постъпки да останат на местожителство в Царството. Така също 
почти всички евреи – произходящи от Германия, Австрия и Ромъния – 
влезли със специално временно разрешение от Почитаемото Министер-
ство, се стараят всячески да останат за постоянно в България. Известни 
са случайте с лицата Юлиус Балог, Виктор Зилберман и Георг Зилберман, 
които дори се опитаха да станат български поданици. Желанието на евреи 
от всички крайща на Европа да прииждат в България е твърде голямо.

Като съобщава горното, Дирекция на Полицията е на мнение, че е до-
шло крайно време да се вземат спрямо всички евреи, независимо от това, 
какви поданици са, същите мерки каквито са взети спрямо евреите, про-
изходящи от Австрия, Германия и Ромъния, т.е. никой евреин, носител на 
чуждестранен паспорт, да не може да влезе в пределите на страната, без 
да е получил предварително разрешение за това, като тия разрешения се 
дават в крайно изключителни и доказано необходими случай. Това е една 
превантивна мярка, която ще осуети настаняването на нови евреи в пре-
делите на Царството, напливът на които е вече твърде чувствителен. Тая 
ограничителна мярка спрямо прииждането на евреите се налага и поради 
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това, че при системното и строго нейно провеждане, ще се запази Бълга-
рия от тая категория чужденци, които никъде не са желателни. Допускане-
то на евреи да идват свободно от другите държави в България, неминуемо 
ще ни доведе до положението на масови експулсии, което в никакъв слу-
чай не е желателно и на всяка цена трябва да бъде избегнато. Дирекция на 
полицията има положителни сведения, произходящи от еврейски среди, 
че самото българско еврейство е против прииждането на евреи от други 
държави в България, тъй като то много основателно се опасява, че по-
край новодошлите евреи ще бъде поставено и то (българското еврейство) 
в едно деликатно положение.

ДИРЕКТОР НА ПОЛИЦИЯТА: [подпис]
Гр. Ив. Преславски

НАЧАЛНИК АДМИНИСТРАТИВНА ПОЛИЦИЯ: [подпис]
Ст. Драганов

ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 928, л. 75r/v. Оригинал. Машинопис.

226.  Циркулярно писмо на Министерството на вътрешните работи и 
народното здраве относно визови ограничения за евреи, чужди 
поданици

София, 20 април 1939 г.

М.В.Р.Н.З.
Дирекция на полицията
Администр. полиция
№ IV-7574 
20.IV.1939 г.
София

До г.г. Обл. полиц. началници
До г.г. Полиц. коменданти
До г.г. Окол. полиц. началници
До г.г. Н-ците на пасп. бюра в
Ц а р с т в о т о

Министерството на Външните Работи и на Изповеданията е наредило 
до Царските легации и консулства в странство с окръжно № 396-39-ІІ Е.О. 
от 4.ІV.1939 г., да не дават визи за влизане в България или за транзитното 
ѝ преминаване, без предварителното разрешение на Министерството на 
следните лица: 
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1. Евреи – ромънски поданици;
2. Евреи – германски поданици, носители на паспорти с отличителния 

знак „J“.
Забележка: на евреите – германски поданици, чиито паспорти не са 

снабдени с отличителния знак „J“, даването визи е безусловно забранено.
3. Евреи – полски поданици, снабдени с паспорти от полските кон-

сулства в чужбина преди 30.X.1938 г., но не щемпелувани от същите кон-
сулства;

4. Евреи – италиански поданици, получили италианско поданство 
след 1.І.1919 г. и

5. Евреи – бивши чехословашки поданици.
С горното окръжно Министерството на Външните Работи и на Изпо-

веданията отменя всички издадени до сега от него окръжни предписания 
по материята.

Горното окръжно се прилага и по отношение на курортните и турис-
тически визи.

Началник Административната полиция: Ст. Драганов
Началник отделение адресно

паспортно и контрола чужденци: Ат. Малинков

[резолюция на ръка] К. Д. 25.ІV.39 [подпис].
[печат] М.В.Р.Н.З. Дирекция на полицията
[печат] Дирекция консулско-стопанска №12768-40, 24.ІV..1939, 

Дело 10, преписка 20, Основен № 396-39-ІI-.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 1775, л. 10. Оригинал. Машинопис.
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227.  Отговор на Министерството на външните работи и на изпове-
данията до английската легация в София относно недопускане 
на българска територия или транзитирането на евреи от Средна 
европа

София, 1 септември 1939 г.

№ 21731-40-ІІ  До Английската Кралска Легация
1.ІХ.39  Тук

В отговор на писмото под № 78 от 15 август 1939 г., Министерството 
на външните работи и на изповеданията има чест да съобщи на Кралската 
Английска Легация, че Българското правителство е взело последователно 
редица мерки, за да не допуща в своята територия идването или транзи-
тирането на евреи от Средна Европа, без предварително разрешение от 
Министерството [подчертано на ръка]. Такъв бе случаят с евреите от 
Германия, бивша Австрия, бивша Чехословакия, а също и с тези, идещи 
от Ромъния и Полша. Напоследък бе наредено също да не се дават никакви 
визи и на евреи от Унгария, без предварително разрешение от Министер-
ството.

Министерството е давало в много редки случаи разрешение за идва-
не на евреи от тия страни и то само когато важни стопански интереси са 
налагали това, и когато връщането им в тези страни е било гарантирано.

В подкрепа на тази политика на Правителството е и фактът, известен 
на Почитаемата Легация, че два парахода, натоварени с евреи – чужди 
поданици, които бяха акостирали на пристанището в Русе, бяха заставени, 
въпреки всички направени от тях усилия, да напуснат пристанището.

Министерството смята, че Българското правителство, с тези си 
действия, продиктувани от интереса на страната, е същевременно указва-
ло своето сътрудничество на Английското Кралско правителство по въ-
проса, предмет на горецитираното писмо. Министерството се ползва от 
случая, за да изкаже на Английската Кралска Легация уверенията в своята 
почит.

[на ръка] по вх. № 21732-40-ІІ, 24.VІІІ.39.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 1775, л. 19. Оригинал. Машинопис.



458   2. депортацията: Узряване на замисъла и решения

228.  Писмо на дирекцията на полицията до Министерството на 
външните работи и на изповеданията със становище за осво-
бождаване от „чуждия елемент“

София, 5 септември 1940 г.

Дирекция на полицията
Отдел Административна полиция

№ ІV 20021
5 септемврий 1940 год.
гр. София

До Министерството на Външните 
работи и на изповеданията
Консулско-стопанска дирекция
Тук

На № 17547-16-ІІ от 24.VІІІ.1940 год.
Дирекцията на полицията уведомява почитаемото Министерство, че 

последната е на мнение какво че Българската държава има всичкия инте-
рес да се освободи от чуждия елемент и щом той веднаж е напуснал преде-
лите на Царството, трябва да му се отказва каквото и да било съдействие.

Началник на Административната полиция:[подпис]
Ат. Малинков

Началник отделение адресно
паспортно и контрола чужденци: [подпис]

Б. Инджев
[печат] М.В.Р.Н.З. Дирекция на полицията.
[печат] Дирекция Консулско-стопанска, вх. № 19349-40-ІІ. 6.ІХ.1940. 

Дело 10. Преписка 10. Основен № 17547-16-ІІ.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 1779, л. 10. Оригинал. Машинопис.
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229.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповедани-
ята до Комисарството за еврейските въпроси относно вербална 
нота на испанската легация в София във връзка с прилагането 
на антиеврейското законодателство спрямо испански поданици

София, 10 септември 1942 г.

Министерство на Външните работи и на Изпове-
данията
Дирекция Консулско-Стопанска
№ 28617-27-ІІ
София, 10.ІХ.1942 г.

Комисарството за 
Еврейските въпроси 
Тук

Тукашната Испанска легация се е обърнала към Министерството на 
външните работи и на изповеданията със следната вербална нота:

„Испанската легация има честта да направи на Царското Министер-
ство на външните работи и на изповеданията следното съобщение във 
връзка с новия закон за лицата от еврейски произход, обнародван в Дър-
жавен [вестник] от 29.VІІІ.1942 г.

Тъй като в Испания не съществува специален закон засягащ испанци-
те от еврейски произход, а още по-малко чужденците живущи в Испания, 
Испанската легация не схваща съображенията, поради които испанските 
поданици в България, които съгласно испанската конституция се смятат 
за испанци, независимо от народността и вероизповеданието им, би тряб-
вало да бъдат подложени в България на един специален закон, който няма 
никакво юридическо приложение в Испания.

Освен това, на Испанската легация е известно, че в други балкански 
столици, гдето са гласували закони против лицата от еврейски произход, 
чуждите поданици дори и да са от еврейски произход или вероизповеда-
ние, винаги и във всички случаи са били изключвани.

Като се има предвид, че прилагането на споменатия закон сигурно би 
имало неприятни отражения и би предизвикало тежки последици в много 
испански семейства в България, Легацията има намерението да докладва 
за въпроса на своето правителство в Мадрид, а освен това, имайки вяра 
в твърде добрите отношения които винаги са съществували между двете 
страни, тя би искала да бъде спряно прилагането на специалния закон за 
всички испански поданици, живущи в България, докато получи отговора 
от Мадрид.
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Испанската легация обича да се надява, че нейното гледище ще бъде 
одобрено от почитаемото Царско министерство на външните работи и на 
изповеданията и че искания от нея срок ще ѝ бъде даден, поради което в 
очакване на благоприятен отговор тя се ползва от случая и пр.“

Като съобщава горното, Министерството на външните работи и на 
изповеданията моли да бъде уведомено, какъв отговор следва да даде на 
Испанската легация, както по съществото на въпроса, така и по въпроса за 
искания от нея срок за отлагане на прилагането на новите постановления 
спрямо испанските поданици от еврейски произход.

Директор,
Пълномощен Министър: [подпис] Н. Пецев

10.ІХ.42

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 4. Оригинал. Машинопис.

230.  Вербална нота на италианската легация до Министерството на 
външните работи и на изповеданията във връзка с прилагането 
на антиеврейското законодателство спрямо италиански пода-
ници

София, 14 септември 1942 г.

Кралска Италианска легация
4234

Служебен превод от френски
До Царското министерство на 
външните работи и на изповеданията
Тук

ВЕРБАЛНА НОТА
Позовавайки се на вербалната си нота № 4186 от 10 септемврий т.г., 

Кралската италианска легация има честта да привлече вниманието на Цар-
ското министерство на външните работи върху следното:

Италианското правителство от няколко години насам вече е възпри-
ело едно антиеврейско законодателство, което, макар и да се вдъхновява 
от същите начала и от същите съображения за национална и расова за-
щита, които оправдават последните български закони против евреите, все 
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пак нямат строгия характер на мерките, възприети от българското прави-
телство.

Във всеки случай италианското законодателство предвижда за живу-
щите в Италия чуждестранни евреи едно изключително третиране, съглас-
но което те не са подложени на никакви ограничения от имотен характер и 
са освободени от всякакъв вид задължителен труд.

Освен това, Италианското правителство смята интересите на своите 
граждани в чужбина, дори и на тия от еврейски произход, за стопански 
италиански интереси в чужбина и възнамерява като такива да ги закриля.

Това гледище на Италианското правителство вече е било възприе-
то дори и от Германското правителство и от Френското правителство. И 
наистина, на италианските евреи, живущи в страните, окупирани от гер-
манските въоръжени сили, в това число и Солун, както и във Франция и 
в Тунис, е признато едно специално положение, по силата на което те са 
освободени от задължението да носят знак за произхода си и са изключени 
от възприетите спрямо местните евреи мерки за изселване и за конфиска-
ция на имотите.

Имайки предвид гореизложеното, Кралската италианска легация 
моли Царското министерство на външните работи да благоволи да даде 
необходимите разпореждания, щото, върху базата на принципа на взаим-
ността възприетите в България мерки против евреите да бъдат отменени 
по отношение на италианските граждани от еврейски произход в съгласие 
с третирането на българските евреи в Италия.

Кралската италианска легация смята, че Българското правителство не 
ще срещне мъчнотии за да признае това специално положение за итали-
анските граждани от еврейски произход, както впрочем са го направили 
вече Германското и Френското правителства, толкова повече, че броят на 
живущите в България италиански евреи, чийто списък се прилага е огра-
ничен.

В очакване на бърз отговор по тоя въпрос, Кралската италианска ле-
гация се ползва от случая, за да изкаже отново на Царското министерство 
на външните работи отличната си почит.

София, 14 септември 1942 г.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 32r/v. Оригинал. Машинопис.
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231.  Служебна бележка от димитър Шишманов, главен секретар на 
Министерството на външните работи и на изповеданията, от-
носно решението на Министерския съвет за мерките спрямо ев-
реите, чужди поданици

София, 26 ноември 1942 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

На 26 ноември 1942 год. г-н Министър Председателът ми съобщи, че 
Министерският съвет се е занимал на 25. того с въпроса за прилагането 
на мерките, взети спрямо евреите – български поданици, върху евреите – 
чужди поданици, и е взел решение да не се прави в това отношение разли-
ка между евреи – български или чужди поданици. Министерският съвет е 
взел освен това решение да улесни заминаването на ония евреи – чужди 
поданици, които биха били изискани от техните правителства.

Господин Министър Председателът ме натовари да съобщя това уст-
но на ония Пълномощни Министри, които напоследък направиха постъп-
ки в полза на евреите – поданици на страната, която те представляват.

Това нареждане изпълних на 26. того преди пладне, като съобщих 
всичко гореизложено на испанския и италиански Пълномощни Министри 
[подчертано на ръка]. Граф Маджистрати пожела да знае дали ще му се 
направи писмено съобщение по въпроса. Отговорих му, че моето устно 
съобщение е официално и че то няма да бъде последвано от някаква нота.

София, 26 ноемврий 1942 год.
Главен Секретар: [подпис] Д. Шишманов

[резолюция на ръка] К. Д. Прочетено на г.г.чиновниците.
Конс. Стоп. дирекция за сведение.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 155. Оригинал. Машинопис.
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232.  Служебна бележка от димитър Шишманов, главен секретар на 
Министерството на външните работи и на изповеданията, от-
носно съгласието на правителството да бъде разрешено на от-
делни евреи, български поданици, да заминат за Турция и Па-
лестина

София, 1 април 1943 г.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

На 1 април 1943 год. ме посети съветникът при Германската Легация 
г. Морман, който ме запита какво становище има Правителството по зами-
наването на евреи, български поданици, за Турция и Палестина.

Съгласно предварително получена инструкция от г. Министър Пред-
седателя, съобщих на г. Морман, че българското Правителство си запазва 
правото в единични случаи да разрешава подобни заминавания.

София, 1 април 1943 год.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: [подпис]

Д. Шишманов

[на ръка] Докладвано, 1.ІV.43 [подпис] Д. Шишманов.

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 30, л. 1. Оригинал. Машинопис.

233.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеда-
нията до Министерството на войната относно статута на унгар-
ски поданици от еврейски произход

София, 19 май 1943 г.

До Министерството на Войната 
Щаб на войската
Тук

По Вх. № 20506-39-I
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Тукашната Унгарска Легация, с нота от 15 май т.г. съобщава на Ми-
нистерството на Външните Работи и на Изповеданията, че Унгарските 
поданици, от еврейски произход Ладислас Вайда и Фердинанд Щерн са 
повикани от военните власти в София на трудова повинност. Понеже го-
респоменатите лица са унгарски поданици, Легацията моли Министер-
ството да интервенира пред компетентните власти повикването им да бъде 
отменено.

Предавайки горното, Министерството моли Щаба на войската да се 
занимае с повдигнатия от Унгарската Легация въпрос и му яви своевре-
менно отговора си за съответно от негова страна уведомление на Унгар-
ската Легация.

За Политически директор
Легационен съветник: [подпис]

Хр. Минков

[на ръка] Висяща, 19.V.943. [подпис] Д. Шишманов

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1246, л. 3. Оригинал. Машинопис.

234.  Писмо от Министерството на външните работи и на изпове-
данията до Министерство на вътрешните работи и народното 
здраве във връзка с вербална нота на Унгарската легация

София, 28 май 1943 г.

До Министерството
на Вътрешните Работи 
и Народното Здраве
Тук

По вх № 21354-39-І/28.V.943.
Министерството на Външните Работи и на Изповеданията има чест 

да доведе до знанието на Министерството на Вътрешните Работи и Народ-
ното Здраве съдържанието на вербалната нота от 25 май т.г. на Унгарска-
та легация в София, както следва:
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„Кралската Унгарска Легация е уведомена, че, съгласно чл. 29 от На-
редбата за евреите, Комисарството по еврейските въпроси е пристъпило 
към изселването в провинцията на евреите от София.

По нареждане на своето правителство тази Легация има честта да яви 
на Министерството на Външните Работи и на Изповеданията, че Унгар-
ското правителство се надява какво тази мярка не ще засегне няколкото ун-
гарски семейства от еврейски произход живущи в София, толкова повече, 
че Германското правителство е постъпило по същия начин спрямо унгар-
ските евреи живущи в Германия или в окупираните територии. Унгарската 
Легация си позволява да яви също така на почитаемото Министерство, 
че по мнението на Унгарското правителство имуществата, принадлежащи 
на унгарски поданици от еврейски произход, които желаят да се завърнат 
в Унгария, съставляват част от унгарския национален патримониум и че 
тяхното пренасяне в Унгария би следвало да стане възможно“.

Като предава горното Министерството моли Министерството на Въ-
трешните Работи и Народното Здраве да му яви отговора, който то следва 
да даде на Унгарската Легация.

За Политически директор
Легационен съветник: [подпис]

Хр. Минков

[на ръка] Висяща, 28.V.943.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1246, л. 4. Оригинал. Машинопис.
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235.  Писмо на Комисарството за еврейските въпроси до Министер-
ството на външните работи и на изповеданията относно вербал-
на нота на Унгарската легация

София, 8 юни 1943 г. 

До Министерството на
Външните работи и на
Изповеданията
Политическа дирекция 
Тук

8 юни 1943

По повод запитването на Унгарската легация, във връзка с изселва-
нето на еврейското население от София в провинцията, Комисарството 
за еврейските въпроси уведомява Министерството на външните работи 
и на изповеданията, че съгласно наредбата на Министерския съвет от 
26.VІІІ.1942 г. (Д.в., брой 192/1942 г.) от гр. София се изселват всички 
лица от еврейски произход. Комисарството смята, че при една обща мяр-
ка, която засяга всички евреи, не може лицата от еврейски произход чужди 
поданици да се третират по-добре от българските такива.

Унгарските поданици от еврейски произход могат за сега да останат в 
София, но същите в един кратък срок ще трябва да напустнат пределите на 
Царството, в противен случай ще бъдат изселени в провинцията.

Относно пренасянето в Унгария на имуществата, принадлежащи на 
унгарски поданици от еврейски произход, Комисарството не би правило 
възражения от гледището на Закона за защита на нацията и наредбите. 
Въп росът, обаче, засяга и Закона за търговия с външни платежни сред-
ства, който не е от компетентността на Комисарството.

Комисар: [подпис] Ал. Белев
(А. Белев)

[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси.

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1246, л. 9. Оригинал. Машинопис. Върху бланка на Ко-
мисарството за еврейските въпроси. 
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236.  Писмо от Министерството на външните работи и на изповеда-
нията до Министерството на войната относно вербална нота на 
Унгарската легация за освобождаването от трудова повинност 
на унгарски поданици от еврейски произход

София, 22 юни 1943 г.

До Министерството на Войната 
Щаб на Войската
Тук

22788-39-I. 22.VI.943
Тукашната Унгарска Легация с вербални ноти от 22 май т.г. и 9 юний 

т.г., съобщава на Министерството на Външните Работи и на Изповедания-
та, че ежедневният печат е обнародвал една наредба относно новия режим 
за временната трудова повиност, според която германските и италиански-
те поданици се освобождават от нея. По този повод, Унгарската Легация 
изтъква, че консулската Спогодба сключена между бивша Австро-Унга-
рия и България в 1911 г. и възстановена в сила между България и Унгария 
в 1927 г., съдържа клаузата за най-облагоприятстваната нация и на това 
основание моли щото унгарските поданици от еврейски произход да бъдат 
третирани в случая наравно с германските и италианските поданици, т.е. 
да бъдат освободени от временна трудова повиност.

Като излага горното, Министерството моли Щаба на Войската да се 
занимае с горния въпрос и му яви отговора, който то следва да даде на 
Унгарската Легация.

За Началник отделение
Легационен секректар: [подпис] Д. Кара…

[на ръка] Висяща. 22.VI.943 [подпис] …
По нареждане на г. Директора […] и г. Генерал Янчулев. Като на-

стоях, че г. М-р Филов желае да се уважи молбата на Унгарската легация 
г-н ген. Янчулев обеща отговор в този смисъл, неотложно [подпис] … 
17.8.1943. 

Няма отговор. 21.VIII.43.
Говорено повторно по телефона с М-вото на Войната за искане ус-

корение. Генерал Янчулев отсъствал до 23.8.43. Капитан Игнатов, негов 
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помощник не знаел нищо по въпроса и отлага да провери дали е изпратен 
отговор [подпис] … 21.8.43.

Говорено по телефона с Генерал Янчулев, който съобщи, че отсъст-
вал няколко дни и бил дал нареждане на полковник […] да даде отговор. 
Полковник Д […] ми каза, че наистина бил получил нареждане от Ген. 
Янчулев, но искал пак да поговори с него. Обеща да даде отговор в смисъл 
какъвто иска Унгарската Легация, като обаче се подчерта, че евреите не се 
освобождават. 23.8.43. [подпис] 

ЦДА, ф. 176К, оп. 8, а.е. 1246, л. 12. Оригинал. Машинопис.

2.3. Стратегия

 237.  Мотиви към законопроекта за бързо уреждане на неотложни 
въпроси в „новите земи“

София, 24 март 1941 г.

МОТИВИ
За законопроекта за бързо уреждане на неотложни въпроси  

в освободените земи

Г-да народни представители,
На всички Ви е известно колко многобройни и усложнени са въпро-

сите, които възникнаха при присъединяването на освободените през 1941 
година земи към Царството и колко трудно е тяхното цялостно обхващане, 
за да се дойде до едно трайно и окончателно уреждане по законодателен 
ред. По необходимост в областта на тези материи трябва да се действа с 
бързи мерки с цел да се постигне по-скоро правилното уреждане на въпро-
сите. Ето защо е необходимо да бъде възложено на Министерския съвет 
да действа по посочения път. Законопроектът, който Ви предлагам цели 
именно това, като предвижда мерките на Министерския съвет да бъдат в 
последствие одобрявани от Народното събрание, а да имат само временна 
законна сила, в границите посочени от закона.
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Моля, г-да народни представители, да приемете и гласувате законо-
проекта.

Гр. София, март 1942 година

Министър-председател и Министър на народното просвещение:  
Б. Филов

[печат] Народно събрание. Получено: 24 март 1942 г. Вх. № 2840.

ЦДА, ф. 173К, оп. 6, а.е. 1733, л. 3. Печат.

 238.  Закон за бързо на уреждане на неотложни въпроси в новоприсъ-
единените през 1941 г. земи

София, 2 април 1942 г.

УКАЗ
№ 5

НИЕ БОРИС ІІІ
с божия милост и народната воля

ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ

Обявяваме на всички Наши поданици, че ХХV-то обикновено Народ-
но събрание, през третата си редовна сесия, в 61-то заседание на 27 март 
1942 г. гласува и прие,

Ние утвърдихме и утвърждаваме следния 

ЗАКОН
за бързо уреждане неотложни въпроси в освободените земи

Чл. 1. Възлага се на Министерския съвет да урежда с общи наредби 
или отделни разпореждания следните въпроси в освободените през 1941 
година земи:

1) по заселванията и оземляванията;
2) по набавяне жилища на заселниците, включително и чрез строеж;
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3) по отпускане заеми на преселниците и по тяхното превозване;
4)  по определяне, установяване и уреждане на свободните и безсто-

панствени имущества;
5)  по ревизия на отчуждените от чуждата власт имущества на различ-

ни основания;
6) по комасиране на земята;
7)  по запазване на свободните и безстопанствени имущества от раз-

грабване, укриване и симулативни прехвърляния;
8)  по разпределение на свободните и безстопанствени имущества 

между публично-правни тела, общополезни организации и нуж-
даещи се граждански с или без заплащане;

9) по уреждане недвижимата собственост;
10)  по облекчение задълженията на физически и юридически лица;
11)  по настаняване на работа безработните умствени и физически ра-

ботници с право да бъдат задължени публично-правните тела и 
частните работодатели да ги приемат на работа;

12)  по уреждане правото на занаят, търговия, индустрия и свободни 
професии;

13)  по уреждане цензовете на лицата назначавани на служби или уп-
ражняващи професии;

14) по отпускане помощи на крайно нуждаещи се;
15)  по уреждане на продоволствието и отпускане на временни доба-

въчни възнаграждения на държавните служители, както и разре-
шаването на нуждните за това кредити;

16)  по всякакви други въпроси възникнали в освободените през 1941 
година земи, чието уреждане не търпи отлагане.

Чл. 2. Наредбите и разпорежданията на Министерския съвет по този 
закон подлежат на одобрение от Народното събрание. До одобрението им 
те имат сила на закон. Тази разпоредба се отнася и до издадените до вли-
зането на този закон в сила наредби и разпореждания на Министерския 
съвет по материите на закона. 

Настоящия закон да се облече с държавния печат, да се обнародва в 
„Държавен вестник“ и да се постави в действие.

Изпълнението на този указ възлагаме на Нашия Председател на Ми-
нистерския съвет и Министър на народното просвещение.

Издаден в София на 30 март 1942 г.

Обнародван в ДВ, LХІV, бр. 72, 2 април 1942 г.
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239.  доклад на александър Белев, юрисконсулт в Министерството 
на вътрешните работи и народното здраве, относно задачите, 
произтичащи от Закона за възлагане на Министерския съвет да 
взима всички мерки за уреждане на еврейския въпрос

София, юли 1942 г. 

До Господин
Министъра на вътрешните
Работи и народното здраве
ТУК

ДОКЛАД1

от АЛЕКСАНДЪР БЕЛЕВ, юрисконсулт при Министерството2 

I. Законът2 за пълномощията на Министерския съвет е вече гласуван 
от Народното събрание. Правителството поема задължението да уреди ев-
рейския въпрос у нас и свързаните с него въпроси. Радикалното уреждане 
на еврейския въпрос у нас би било изселването на евреите и едновременно 
конфискуване на имуществата им. Изселването на евреите, може би ще 
бъде възможно след приключване на войната или заемане от съюзните 
сили на територии на Изток или в Африка. Засега възможности за изсел-
ването на евреите липсват, освен ако Германия се съгласи да ги приеме в 
Галиция или другаде в Русия. Междувременно, докато се създадат усло-
вия за изселването на евреите, налага се да се засили надзорът по провеж-
дането на тези мерки.

[…]3 
V. Евреите няма защо да запазят каквато и да било недвижима соб-

ственост. При режима на който са подложени излишна сантименталност 
се явява запазването на собственост върху жилището. Отнемането на не-
движима собственост ще ги подготви към изселването им.

Изплащането на иззетите имущества трябва да стане с бонове, които 
се внасят в блокираната сметка на собственика в БНБ или друга местна 
банка. Многогодишното изплащане на боновете е излишно и вредно при 
пълното отнемане на възможността за упражняване на занятие и при фак-
тическото отнемане и на движимото имущество. Дългогодишното изпла-
щане ще бъде във вреда на българските кредитори.

[…] 



472   2. депортацията: Узряване на замисъла и решения

Х. Чл. 24 от ЗЗН дава право на Министерския съвет да постановява 
изселвания на евреи от квартали и населени места. Считам, че еврейството 
представлява опасност на първо място в столицата, поради своята числе-
ност и възможност да влияе върху обществения и стопанския живот чрез 
връзките си с ръководството на този живот в София. Изселването на ев-
реите от София в провинцията ще увеличи броя на евреите в провинцията 
и може би ще създаде там известни трудности. Но те са далеч по-малки 
и евреите ще бъдат много по-безопасни отколкото в София. Държавният 
интерес несъмнено налага изселването им от София, въпреки че местните 
интереси ще бъдат засегнати от това. С това ще се облекчи в значителна 
степен жилищната криза у нас.

При изселването на евреите от София на първо място ще бъдат изсе-
лени евреите, останали без занятие, а по-сетне ще се премине и към други 
категории. Съразмерно с намаляването на еврейското население в София 
ще се изселят и евреи с право на занятие. 

[…]3 

ЮРИСКОНСУЛТ:
Ал. Белев

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 122. Машинопис.
Публикувано в: Лица на времето, 1/1996, 217–226; Обречени и спасени…, 283–
292 (изцяло); Комисарство по еврейските въпроси…, 8–17 (изцяло).

1 Поместени са само пасажите от доклада, които имат пряко отношение към перс-
пективата за изселване на евреите. Както се вижда, на този етап депортирането им вън 
от страната се разглежда като желателна, но все още хипотетична възможност, зависеща 
от добрата воля на Германия. Акцентът е върху вътрешните изселвания. В наредбата от 
29 август 1942 г. вече са предвидени изселвания както в страната, така и извън нея (вж. 
документ № 241).

2 Законът е приет от Народното събрание на 26 юни 1942 г. В доклада си Белев 
формулира всички основни принципи, върху които се опира наредбата за прилагането на 
закона, обнародвана на 29 август 1942 г. Доколкото нейното изготвяне е изисквало време, 
най-вероятно е Белев да е завършил концептуалния си доклад между началото и средата 
на юли. 

3 Пропуснатите текстове се отнасят до множеството други въпроси, разработени в 
наредбата (вж. бел. 2 към документ № 241).
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 240.  Закон за възлагане на Министерския съвет да взема всички 
мерки за уреждане на еврейския въпрос

София, 9 юли 1942 г.

УКАЗ
№ 52

НИЕ БОРИС ІІІ
с божия милост и народна воля

ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ

Обявяваме на всички Наши поданици, че ХХV-то обикновено Народ-
но събрание, през четвъртата му извънредна сесия, в 7-то заседание, дър-
жано на 28 юни 1942 г, гласува и прие, Ние утвърдихме и утвърждаваме 
следния 

ЗАКОН
за възлагане на Министерския съвет да взема всички 
мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните

с него въпроси

Чл. 1 Възлага се на Министерския съвет да взема всички мерки и да 
издава общи наредби или отделни разпореждания за уреждане на еврей-
ския въпрос и свързаните с него въпроси, с оглед да се засилят и направят 
по-целесъобразни и по-резултатни ограниченията и мерките за лицата от 
еврейски произход и техните подставени лица и укриватели.

Чл. 2. С наредбите и разпорежданията на Минстерския съвет по този 
закон, може да се изменя или допълва закона за защита на нацията, закона 
за еднократния данък върху имуществата на лица от еврейски произход 
и глава втора от закона против спекулата с недвижими имоти, а също и 
други закони, ако това е необходимо за уреждане на еврейския въпрос и 
свързаните с него въпроси.

Чл. 3. Наредбите и разпорежданията на Министерския съвет по този 
закон, подлежат на одобрение от Народното събрание. До одобрението им 
те имат силата на закон.

Тази разпоредба се отнася и до издадените, до влизането в сила на 
закона, наредби и разпореждания на Министерския съвет по материите на 
закона.
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Заповядваме настоящия закон да се облече с държавния печат, да се 
обнародва в „Държавен вестник“ и да се тури в действие.

ДВ, LХІV, бр. 148, 9 юли 1942 г.
Публикувано в: Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, с. 29 (фак-
симиле).

241.  наредба, издадена въз основа на Закона за възлагане на Минис-
терския съвет да взима всички мерки за уреждане на еврейския 
въпрос и свързаните с него въпроси: членове, визиращи депор-
тирането на евреите от „новите земи“ и от „старите предели“

29 август, 1942 г.

Министерство на вътрешните работи и народното здраве
Постановление на Министерския съвет

№ 4567
За Министерството на вътрешните работи и народното здраве

НАРЕДБА
ИЗДАДЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МИ-

НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ВЗЕМА ВСИЧКИ МЕРКИ ЗА УРЕЖДАНЕ 
НА ЕВРЕЙСКИЯ ВЪПРОС И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ВЪПРОСИ1 

Глава І
За управлението на еврейските въпроси

[…]2 
Чл. 7. Еврейските общини са под ведомството на Комисарството за 

еврейските въпроси.
Еврейските общини се управляват от консистории, съставени от 

председател и четири до шест члена евреи, назначени всички от Комиса-
ря за еврейските въпроси. При всяка консистория има делегат назначен 
от Комисаря за еврейските въпроси. Делегатът може да бъде длъжностно 
лице. В София има централна консистория, съставена от председател и 
шест члена евреи и делегат, назначени по ред показан по-горе.
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Нарежданията на делегата са задължителни за консисторията; същите 
могат да бъдат обжалвани от консисторията пред делегата при централна-
та консистория, съответно пред Комисаря за еврейските въпроси.

Еврейските общини се определят и действат по правилници и наред-
би, изработени от съвета за еврейските въпроси.

Еврейските общини имат за задача да подготвят изселването на ев-
рейското население. Всички еврейски начинания с идеална цел: синагоги, 
училища, благотворителни и социални мероприятия за евреи и пр. мина-
ват към еврейските общини и се намират под техен надзор, ръководство и 
отговорност.

[…]2 

Глава ІV.
По местожителството и изселването на евреите.

[…]2 

Чл. 29. Евреите от София подлежат на изселване в провинцията или 
извън Царството. Във всеки случай до 1 ноемврий 1942 година трябва да 
бъдат изселени от София всички евреи, които са прекратили занятието 
си, съгласно Закона за защита на нацията и тази наредба и нямат друго 
занятие.

[…]2 

Глава V
По професионалната стопанска дейност на лицата от еврейски произход

[…] 
Чл. 36. Евреите, които съгласно тази наредба не могат да продължат 

упражняването на занятието си, са длъжни да ликвидират или прехвърлят 
предприятието си, капитала си или участието си до 1 септемврий 1942 г., 
ако задълженията за прекратяване занятието е съществувало по досега 
действащите закони и наредби, или в двумесечен срок от влизането на 
тази наредба в сила, ако задълженията за прекратяване на занятието се 
установяват с нея.

Участията на евреи, които нямат право на търговия и индустрия, в 
търговски и индустриални дружества, изразено в акции и дялове, се ликви-
дират, като акциите или дяловете се депозират от собствениците им в Бъл-
гарската народна банка в двуседмичен срок от влизането на тази наредба в 
сила. Комисарството продава акциите или дяловете, като получените суми 
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внася в блокираните сметки на собствениците, след като се отдели съот-
ветния процент за сметка на фонда „Еврейски общини“.

Евреи от освободените земи са длъжни без изключение да ликвиди-
рат упражняваната от тях свободна професия, търговия или индустрия в 
двуседмичен срок от влизането в сила на тази наредба, ако не са сторили 
това досега.

Държавен вестник, LXIV, бр. 192, 29 август 1942 г.
Публикувано в: Обречени и спасени…, 294–309 (изцяло); Антиеврейското зако-
нодателство…, 170–191 (изцяло).

1 Тричленният закон е приет на 28 юни 1942 г. (Вж. предходния документ.) Наред-
бата е приета на заседание на Министерския съвет на 26 август 1942 г., Протокол № 111, 
т. LXX. Решението е между решения по точки относно изкупуването на царевицата и 
назначение в Министерството на земеделието и държавните имоти (ЦДА, ф. 284К, оп. 1, 
а.е. 7967, л. 22). Наредбата засяга съществено антиеврейското законодателство: учредява 
КЕВ; дава по-разширително определение на „еврейския произход“; въвежда задължител-
ното носене на жълта звезда и други атрибути за „разграничаване на евреите“; ограничава 
допустимата жилищна площ за еврейските семейства и дава ход на изселването им от 
техните жилища в София и изобщо от града; въвежда директен контрол върху избора и 
дейността на консисториите при еврейските общини; драстично ограничава стопанската 
дейност на евреите и уточнява процедурите за ликвидиране на техните предприятия. 

2 Поместени са единствено текстовете, свързани с депортирането на евреите от „но-
вите земи“ и от „старите предели“, както и тези, забраняващи им стопанска дейност в 
„новите земи“. 

242.  Паметна бележка от комисаря за еврейските въпроси алексан-
дър Белев до Министерството на външните работи и на изпове-
данията относно необходимите мерки за решаване на еврейския 
въпрос

София, 30 октомври 1942 г.

Паметна бележка

Еврейският въпрос бе у нас предимно стопански въпрос. В ръцете 
на евреите беше съсредоточена несъразмерна част от търговския и ин-
дустриалния капитал и търговския и индустриален оборот. В много бран-
шове тази част достигаше до 90 и повече процента. Едно незначително 
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инородно малцинство – 0,6% от населението на страната – беше обсебило 
почти половината от търговията и индустрията. В годините след войните 
евреите започнаха да взимат по-дейно участие и в политическия живот на 
страната, както със задоволство констатираше еврейската Енциклопедия 
Юдаика, издадена през 1928 година. Истинското политическо влияние на 
евреите у нас беше много по-голямо, от колкото може да се съди по пря-
кото им участие в политическия живот. Капиталовата мощ и връзките им 
създаваха влияние, което се чувства и днес. Засили се през последните 
години и участието на евреите в културния живот на страната, особено 
в живописта и музиката. Но пак косвеното влияние на евреите, дължимо 
на капиталовата им мощ в страната и в чужбина, беше много по-силно, 
от колкото прякото им участие в културния живот. Разполагащи с много 
средства, те имаха възможност да налагат вкусовете си в столицата, а с 
това и в цялата страна. Най-сетне еврейският въпрос беше и расов въпрос 
у нас, колкото това да не беше ясно на нашето общество. Достатъчно е да 
се знае, че през 1940 година, например, броя на евреите встъпили в смесен 
брак достигна 25% от общия брой на встъпилите в брак евреи през тази 
година.

Със закона за защита на нацията се постави началото на едно ради-
кално разрешаване на еврейския въпрос у нас. В наредбата от 29 август 
1942 се посочи формулата за това радикално разрешаване, като се оп-
редели в чл. 7 задачата на еврейските общини: да подготвят изселването 
на евреите от страната. В основата на цялата система, установена с на-
редбата, за ликвидиране на еврейското имущество и еврейското влияние, 
лежи предположението, че евреите ще останат в страната най-много още 
4–5 години, и за това се цели средствата, които остават на разположение 
на евреите, да им стигнат за издръжка за тези четири или пет години до 
тяхното изселване. Ако евреите останат и след това в страната, държавата 
несъмнено би се намерила в голямо затруднение, тъй като издръжката на 
евреите би легнала изцяло върху нея. Въпросът за изселването на евреите 
от страната, следователно, е поставен и трябва да се потвърдят начините и 
средствата за неговото разрешаване.

Доброволното изселване няма да даде резултат. Ще се изселят добро-
волно по-голямата част от евреите чужди поданици от старите предели на 
страната; но техният брой е едва 1/30 от общия брой на евреите в страна-
та. Броят на другите евреи, които биха се изселили доброволно ще бъде 
малък. Явно е, че изселването трябва да стане принудително и организи-
рано. То ще може да стане само в рамките на цялостното разрешаване на 
еврейския в Европа. Със съдействието на Германия, обаче, това изселване 
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би могло да започне и по-рано, като се насочи към източно европейската 
област, подобно на започналото изселване на евреите в Протектората и 
Словашко.

Еврейското население в страната беше достигнало към 1935 г. около 
52,000 души. Започналото изселване на евреите чужди поданици и изсел-
ването на по-големи групи за Палестина намали броя на евреите в стра-
ната в края на 1940 година на 48,000 души кръгло. Този брой се увеличи 
с около 500 евреи от Добруджа, 8600 евреи в Македония и Моравско, и 
4650 евреи в Беломорието, или общо с около 13,750 души. Бързото изсел-
ване на това еврейско население ще ни освободи от разлагащото влияние 
на провежданата от тях пропаганда, ще ни освободи от корупцията, която 
те насаждат при стремежа си да разходват сами средствата си, ще ни осво-
боди и от опасността да се нагодят към новото си положение и да потър-
сят начини за запазване на влиянието си чрез връзки и подставени лица. 
Бързото изселване ще ни даде възможност да освободим по-скоро София, 
Скопие, Пловдив и Битоля от сравнително големия процент на еврейско-
то им население. Чрез вътрешни мерки това не би могло да се постигне, 
тъй като всеки опит за масово заселване на евреите във вътрешността ще 
срещне противодействието на местното население, а образуване на лагери 
при нашите условия ще срещне непреодолими трудности. Не би могло да 
се постигне много нещо и с работните групи, тъй като те ще погълнат само 
мъжкото население.

Изселването от страната в източните области със съдействието на 
Германия ще бъде разрешение на въпроса, само ако изселването става по 
семейства, а не на работна ръка, и ако се изселват и лица, които могат да 
бъдат общи работници, а не само някои специалисти. В противен случай 
от изселването страната би имала повече вреда отколкото полза.

Изселването трябва да засегне на първо място евреите от Македония 
и Беломорието, които са около 13,000 души. На второ място ще дойдат 
евреите от София и Пловдив, които са към 33,000 души. На трето място 
ще дойдат останалите евреи от старите предели около 16,000 души.

До провеждането на изселването работоспособното еврейско насе-
ление би трябвало да се задържи в работните групи непрекъснато и през 
зимата. Обекти за работа могат да се намерят.

30 октомврий 1942 година
[подпис] 

Ал. Белев
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ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 256, л. 44–45. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Обречени и спасени…, 313–315; Комисарство по еврейските 
въпроси…, 19–21.

243.  Писмо от Областната дирекция на Министерството на вътреш-
ните работи и народното здраве в Скопие до Министерство на 
външните работи и на изповеданията относно експулсирането 
на част от евреите в Скопие

Скопие, 13 февруари 1943 г.

Министерство
на
Вътрешните работи и 
Народното здраве
Областна дирекция
№ 1395
Скопие, 13.ІІ.1943 год.

Поверително
До Министерството на външните работи и 
на изповеданията
(Политическа дирекция)
Препис до Министерството на 
Вътрешните работи и Народното здраве
(Централно управление)
София

Областната дирекция в Скопие има чест да съобщи на Министерство-
то на външните работи и на изповеданията следното:

В разговор с Представителя на Министерството, германският гене-
рален консул в Скопие г. Вите е изтъкнал, че според сведенията с които 
разполага, във връзка с развоя на войната голяма част от евреите в Ско-
пие (възлизащи на около 6000 души1) са станали нежелателни проводници 
на засилената противникова пропаганда, още повече че между тях имало 
и бивши агенти на „Интелижанс сървис“. Като проводници на тази про-
паганда те влияят зле върху спокойствието на населението, като се има 
предвид, че всред него има доста други инородни елементи. Освен това ев-
реите са зловредни и със спекулациите на черната борса. Г. Вите изказва 
желание доколкото е възможно еврейския елемент от Скопие да бъде екс-
пулсиран. Горното той е довел до знанието и на германския пълномощен 
министър в София г. Бекерле при последното си пребиваване в столицата.

Във връзка с това областната дирекция моли Министерството на 
външните работи и на изповеданията да направи необходимите постъпки 
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пред съответните германски власти, които да дадат съгласието си за екс-
пулсирането на част от тия евреи, които се считат за най-опасни, в Сърбия.

Областен директор: [подпис]
Представител на 

Министерството: [подпис]
[печат] Областна дирекция, гр. Скопие.

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 487, л. 4. Оригинал. Машинопис.

1 Броят на евреите в Скопие е около 4000 д.

244.  доклад от александър Белев, комисар за еврейските въпроси, 
до министъра на вътрешните работи и народното здраве относ-
но лишаването от българско поданство на изселените лица от 
еврейски произход 

София, 20 февруари 1943 г.

До Господина
Министра на вътрешните работи
и народното здраве

ДОКЛАД
от АЛЕКСАНДЪР БЕЛЕВ, Комисар за еврейските въпроси

Относно: лишаването от българско 
поданство всички лица от еврейски
произход, които бъдат изселени 
вън от пределите на страната, ако до тогава 
са имали българско поданство.

Господин Министре,
Съгласно постигнатото споразумение с германските власти всички 

евреи, които бъдат изселени и им бъдат предадени загубват българското 
поданство и българската власт престава да се интересува за тях.
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Ето защо съгласно разпоредбите по чл. 15 алинея последна от закона 
за българското поданство, всички изселени евреи следва да бъдат лишени 
от българско поданство, ако до тогава са имали такова.

Ето защо, моля да занимаете Министерския съвет с въпроса, за да 
бъдат лишени от българско поданство евреите, които ще бъдат изселени.

София, 20 февруарий 1943 година

Комисар: [подпис] Ал. Белев
(Ал. Белев)

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 215. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи. с. 31.

245.  Споразумение, подписано от александър Белев, комисар за еврей-
ските въпроси, и СС-Хауптщурмфюрер Теодор данекер, за изсел-
ване на най-първо 20 000 евреи в германските източни области

София, 22 февруари 1943 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ
по изселването на най-първо 20.000 еврей от новите български земи  

Тракия и Македония1 в германските източни области
постигнато между

Българския Комисар по еврейските въпроси, г-н Александър Белев,  
от една страна, и

Германския пълномощник, капитан от защитните отряди (СС-Хаупт-
щурмфюрер) Теодор Данекер, от друга страна

1) След потвърждаването чрез Министерския съвет, в новите българ-
ски земи Тракия и Македония ще се готвят 20.000 еврей – без разлика на 
възрастта и пола – за изселване.

Германския Райх е готов, да приеме тези еврей в източните си об-
ласти.
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2) Изходните гари, числата и броя на влаковете се установят както 
следва:

а) в Скопие  .........5.000 с  5  влакове
б) в Битоля  .........  3.000 “ 3 “
в) в Пирот  ...........2.000 “ 2 “
г) в Г. Джумая  ....3.000 “ 3 “
д) в Дупница  .......3.000 “ 3 “
е) в Радомир  .......4.000 “ 4 “
Тъй като цялостното настаняване на последните 12.000 еврей в лаге-

ри е възможно само до 15./ІV.943 год., то Германския пълномощник ще 
издейства, тия 12 влакове – колкото това ще бъде възможно по технически 
причини – да бъдат готови за заминаване във времето от края на м. март 
до 15 април 943 година.

Средоточените в гр. Скопие и Битоля еврей ще се изселват тогава 
след 15.ІV.943 год.

3) Българският Комисарият по еврейските въпроси като орган на Ми-
нистерството на вътрешните работи и народното здраве поема спрямо Гер-
манския Райх гаранцията, че ще бъдат изпълнени следните основни условия:

а) Посволено е нареждането изключително на еврей в транспортите.
б) Живущите в смесени бракове еврей не се допускат.
в) В случай че изселващите еврей не са още лишени от поданство, то 

това трябва да стане при напускането им българска територия.
г) Еврей със заразни болести не се допускат.
д) Еврейте немогат да носят със себе си нито оръжия, отрови, нито 

девизи, благородни метали и пр.
4) За всеки транспорт ще се приготви един списък на лицата влизащи 

в транспорта, който списък трябва да задържа името, презимената, дата и 
месторождението, последното местожителство и занята на еврейте, в три 
ексемпляра.

Два ексемпляра се предават на германския придружаващ транспорта, 
а един на Германския пълномощник в София.

Българското правителство дава на разположение нуждните хранител-
ни припаси за по 15 дена, считани от деня на тръгването на влака, както и 
нуждното число водни бъчви.

5) Въпроса на охраната на транспортите ще се реши още. Евентуал-
но една германска охранителна команда ще приеме транспортите вече на 
изходната гара.

6) а) Размера на едно платимо от страна на България обезщетение, 
което ще се изчисли според изселващите се глави, ще се реши със специ-
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ално споразумение. Своевременното прокарване на транспортите с това 
не ще се засяга.

б) Разноските по транспорта от изходната гара до местоназначени-
ето са в тяжест на България.

7) Българските Държавни Железници и Германските Държавни Же-
лезници ще се споразумят пряко по разписанието на влаковете както и 
даването на разположение транспортните средства.

8) В никой случай Българското правителство няма да иска връщането 
на езселени еврей.

9) Настоящето споразумение ще се изготви в по два ексемпляра на 
български и немски език, като всеки от тия ексемпляри важи като оригинал.

ст. София, 22 февруарий 1943 год.
[подпис] Ал. Белев

[подпис] Т. Данекер

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8518, л. 1–3. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи. 14–15; Същият. Хитлеристкият на-
тиск…, 64–65; Борбата на българския народ…, 160–161; Оцеляването…, 204–
205; Обречени и спасени…, 340–342.

1 Задраскано на ръка с мастилото, с което е положен подписът на Александър Белев.
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246.  доклад от александър Белев, комисар за еврейските въпроси, 
до министъра на вътрешните работи и народното здраве относ-
но необходимото съдействие от военните власти при изселване-
то на евреите от Беломорието и Македония

София, 22 февруари 1943 г.

До Господина
Министъра на вътрешните работи и
народното здраве

ДОКЛАД
от Александър Белев, комисар за еврейските въпроси

Господин Министре,
Във връзка с изселването на евреите от Беломорието и Македония и 

съсредоточаването им в лагери необходимо е да се осигури съдействието 
на военните власти:

а) превозване с камиони на 1800 евреи (мъже, жени и деца) и съот-
ветния багаж не повече от 50 кгр. на глава (завивки, дрехи и храна) от гр. 
Кавала до гр. Г. Джумая или поне до гр. Драма;

б) превозване при същите условия на 400 евреи от гр. Самоков до гр. 
Дупница;

в) охрана на лагерите, тъй като полицията е останала в много малък 
състав (напр. в Дупница 15 души) и не ще може да се справи сама с зада-
чата;

г) охрана на влаковете – поисках от немските власти да поемат ох-
раната от нашата гара, но ако това не ще може да стане, ще трябва да се 
осигури охрана от 1 офицер и 20 войника за всеки влак от отправните гари 
до границата.

Говорих с г. Ген. Русев, който смята исканията за технически изпъл-
ними, но намира, че е необходимо съгласието на военния Министър, за 
което моля от моя страна за Вашето съдействие.

Комисар: [подпис] А. Белев
(Ал. Белев)

22.ІІ.1943 год.
София

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 118. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 22–23.
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247.  доклад от Петър Габровски, министър на вътрешните работи 
и народното здраве, до Богдан Филов, председател на Минис-
терския съвет, относно лишаването от българско поданство на 
изселените евреи

София, 24 февруари 1943 г.1 

Министерство на 
Вътрешните работи и Народното здраве
февруарий 1943 год. 
София

До Господина
Председателя на 
Министерския Съвет
Тук

ДОКЛАД
от ПЕТЪР ГАБРОВСКИ,

Министър на вътрешните работи и народното здраве

Относно: лишаването от българско поданство всички лица от 
еврейски произход, които бъдат изселени вън от пределите на страната, 
ако до тогава са имали българско поданство.

На основание: чл. 1 от закона за възлагане на Министерския съвет 
да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с 
него въпроси и чл. 15 от закона за българското поданство.

Господин Председателю,
Съгласно постигнатото споразумение с германските власти всички 

евреи, които бъдат изселени и им бъдат предадени загубват българското 
поданство и българската власт престава да се интересува за тях.

Ето защо, съгласно разпоредбите на чл. 15 алинея последна от закона 
за българското поданство, всички изселени евреи следва да бъдат лишени 
от българско поданство, ако до тогава са имали такова.

Като Ви докладвам горното, моля Ви, Господине Председателю, да 
занимаете Почитаемия Министерски съвет с въпроса, който, ако одобри, 
да приеме следното

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
Лишават се от българско поданство всички лица от еврейски произ-

ход, които бъдат изселени вън от пределите на страната, ако до тогава са 
имали българско поданство.
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Засяга: Министерството на 
вътрешните работи и народното здраве –
Комисарство за еврейските въпроси и
Министерство на правосъдието.

Министър: [подпис] П. Габровски

[печат] Одобрено Министър-председател [подпис] Б. Филов 24.ІІ.1943.

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 22. Оригинал. Машинопис. 
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, с. 32.

1 Датирано по съдържанието на други документи.

248.  доклад от Петър Габровски, министър на вътрешните работи и 
народното здраве, до Богдан Филов, председател на Министер-
ския съвет, относно реквизиране на частни сгради и ползване на 
държавни сгради за организиране на лагери за подлежащите на 
изселване лица от еврейски произход

София, 24 февруари 1943 г.1 

Министерство на Вътрешните 
работи и Народното здраве
№
София, февруарий 1943 год.

До Господина
Председателя на Министерския Съвет
Тук

ДОКЛАД
от ПЕТЪР ГАБРОВСКИ

Министър на вътрешните работи и народното здраве

Относно: реквизирване на частни сгради и помещения и ползване на 
държавни и общински такива, чрез околийските реквизиционни комисии, 
необходими за организирване на лагери, в които ще се настанят лица от 
еврейски произход, подлежащи на изселване.
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На основание: чл. 1 от закона за възлагане на Министерския съвет 
да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и §§ 302-325 от 
правилника за прилагане закона за реквизицията.

Господин Председателю,
За да бъдат организирани лагерите, в които ще бъдат настанени времен-

но евреите, подлежащи на изселване, необходимо е да се реквизират частни 
сгради и помещения или пък да се изискат за ползване държавни и общински 
такива, като това стане по реда на §§ 302–325 от правилника за прилагане 
закона за реквизицията, което да се възложи на околийските реквизиционни 
комисии, в населените места, посочени от Комисарството за еврейските въ-
проси. Реквизициите ще се извършват при поискване от последното.

Като Ви докладвам горното, моля Ви, Господине Председателю, да 
занимаете Почитаемия Министерски съвет с въпроса, който, ако одобри, 
да приеме следното

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Възлага се на околийските реквизиционни комисии в населените мес-

та, посочени от Комисарството за еврейските въпроси, да реквизират – по 
реда на §§ 302–325 от правилника за прилагане закона за реквизицията – 
на частни сгради и помещения и изисква ползване на държавни и общин-
ски такива, необходими за организирване на лагери, в които ще се наста-
няват лица от еврейски произход.

 
Засяга: Министерството на
вътрешните работи и народното
здраве – Комисарството за 
еврейските въпроси и
Министерството на войната –
Главната реквизиционна комисия.

Министър: [подпис] П. Габровски
 
[печат] Одобрено, Министър Председател 24.ІІ.1943. [подпис] Б. Фи-

лов

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 77–78. Оригинал. Машинопис. 
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 29–30.

1 Датирано по съдържанието на дрлуги документи.
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249.  доклад от Петър Габровски, министър на вътрешните работи и 
народното здраве, до председателя на Министерския съвет от-
носно отчуждаване на недвижимите имоти на изселените лица 
от еврейски произход 

София, 24 февруари 1943 г.1

Министерство
на Вътрешните работи и 
Народното
здраве
№
март 1943 година
София

До Господина
Председателя на Министерския Съвет
Тук

ДОКЛАД
от ПЕТЪР ГАБРОВСКИ

Министър на вътрешните работи и народното здраве

Относно: 1) отчуждаването в полза на държавата недвижимите имоти 
на всички лица от еврейски произход, които са изселени вън от пределите 
на страната и заплащането им с поименни неотчуждаеми облигации с 3% 
годишна лихва, платими в 20 годишен срок.

2) продажбата на движимите имоти и събиране вземанията на същите 
лица и

3) преотстъпване от фонда „Еврейски общини“ на местната община, 
недвижимите имоти, които са били собственост на местната еврейска 
община, която се закрива поради изселването на евреите.

На основание: чл. 1 от закона за възлагане на Министерския съвет да 
взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него 
въпроси.

Господин Председателю,
Недвижимите имоти на всички лица от еврейски произход, които бъ-

дат изселени вън от пределите на страната, следва да бъдат отчуждени в 
полза на държавата и заплатени с поименни неотчуждаеми облигации с 
3% годишна лихва и платими в 20 годишен срок по цена равна на по-мал-
ката стойност измежду обявената по чл. 26 от закона за защита на нацията 
и тази по чл. 5 от закона за еднократния данък. Ако имота е обременен с 
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ипотека, същата следва имота и държавата замества ипотекарния длъж-
ник.

Движимите вещи на същите лица от еврейски произход следва да бъ-
дат продадени от Комисарството за еврейските въпроси по реда на спе-
циална наредба издадена от същото, а сумите се внесат по блокираната 
сметка на собственика-евреин, като в случай че последният не е известен, 
сумите се внесат по сметката на фонда „Еврейски общини“. Вземанията 
на изселените евреи следва да бъдат събрани от Комисарството за еврей-
ските въпроси по реда на § 11 от правилника за приложение закона за 
защита на нацията и сумите се внесат по блокираната сметка на собстве-
ника-евреин.

Намирам също така за целесъобразно да бъдат преотстъпени от фон-
да „Еврейски общини“ в полза на местната община всички недвижими 
имоти, които са били собственост на съответната еврейска община, която 
се закрива поради изселването на евреите от тази община, като ако пре-
отстъпеният недвижим имот е обременен с ипотека, същата следва имо-
та, общината замества ипотекарния длъжник и заплаща дължимите суми в 
уговорения в ипотечния договор срокове.

Като Ви докладвам горното, моля Ви, Господине Председателю, да 
занимаете Почитаемия Министерски съвет с въпроса, който, ако одобри, 
да приеме следното

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1) Недвижимите имоти на всички лица от еврейски произход, които 

бъдат изселени вън от пределите на страната се отчуждават в полза на 
държавата.

Това отчуждение се извършва по доклад на Министерството на фи-
нансите, на правосъдието и на търговията, промишлеността и труда, с по-
становление на Министерския съвет, срещу заплащане с поименни неот-
чуждаеми облигации с 3% годишна лихва, платими в 20 годишен срок, по 
цена равна на по-малката стойност измежду обявената по чл. 26 от закона 
за защита на нацията и тая по чл. 5 от закона за еднократния данък на ли-
цата от еврейски произход. Постановлението на Министерския съвет за 
това отчуждаване не подлежи на обжалване.

Ако отчужденият имот подлежи на ипотека, същата следва имота и 
държавата замества ипотекарния длъжник, като заплаща дължимите суми 
на уговорените в ипотечния договор срокове. Дължимата сума на ипоте-
ката, която преминава върху държавата, се спада от цената на имота и за 
нея облигации не се издават.
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2) Движимите вещи на всички лица от еврейски произход, които бъ-
дат изселени вън от пределите на страната се продават от Комисарството 
за еврейските въпроси по реда указан в специална наредба, издадена от 
последното и получените суми се внасят по блокираната сметка на соб-
ственика-евреин. Ако собственика не е известен – сумите се внасят по 
сметката на фонда „Еврейски общини“.

Вземанията на същите лица от еврейски произход се събират от Ко-
мисарството за еврейските въпроси по реда на параграф 11 от правилника 
за прилагане на закона за защита на нацията и получените суми се внасят 
по блокираната сметка на собственика-евреин.

3) Преотстъпват се от фонда „Еврейски общини“ в полза на местна-
та община всички недвижими имоти, които са били собственост на съот-
ветната местна еврейска община, която се закрива поради изселването на 
евреите от тази общин Ако преотстъпеният недвижим имот е обременен 
с ипотека, същата следва имот, общината замества ипотекарния длъжник 
и заплаща дължимите суми на уговорените в ипотечния договор срокове. 

МИНИСТЪР:

Засяга: Министерството на вътрешите работи и народното здраве – 
Комисарство за еврейските въпроси

Министерство на финансите и
Министерство на земеделието и държавните имоти.

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 109r/v. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 36–38.

1 Датирано по съдържанието на други документи.
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250.  доклад от Петър Габровски, министър на вътрешните работи и 
народното здраве, до председателя на Министерския съвет от-
носно освобождаване на мобилизираните в трудови лагери ев-
реи с оглед на тяхното депортиране

София, около 24 февруари 1943 г.1 

МИНИСТЕРСТВО
НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И 
НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
№
март 1943 година
София

ДО ГОСПОДИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ТУК

ДОКЛАД
от ПЕТЪР ГАБРОВСКИ 

Министър на вътрешните работи и народното здраве

Относно: освобождаването на мобилизираните в еврейските трудови 
групи, по искане на Комисарството за еврейските въпроси, лица от 
еврейски произход, подлежащи на настаняване временно в лагери и след 
това на изселване вън от пределите на страната.

На основание: чл. 1 от закона за възлагане на Министерския съвет 
да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с 
него въпроси.

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
Явяват се случаи, при които някои от членовете на еврейските семей-

ства в Беломорието, Македония или старите предели на страната, подле-
жащи на настаняване временно в лагери и изселване вън от пределите на 
страната, са мобилизирани в еврейските трудови групи. За да може това 
семейство да бъде изселено, необходимо е онзи от семейството, който е 
мобилизиран в трудовата група, да бъде освободен и заедно с всички ос-
танали членове от същото да бъде изселен. Мобилизираните лица, които 
следва да бъдат освободени за тази цел, ще бъдат посочени от Комисар-
ството за еврейските въпроси и това освобождаване ще става по искане на 
комисарството.
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Като Ви докладвам горното, моля Ви, Господин Председателю, да за-
нимаете Почитаемия Министерски съвет с въпроса, който, ако одобри, да 
приеме следното

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Освобождават се, по искане на Комисарството за еврейските въпро-

си, всички подлежащи на настаняване в лагери лица от еврейски произход, 
които са или бъдат мобилизирани в еврейските трудови групи.

Засяга: Министерството на
вътрешните работи и народното здраве – МИНИСТЪР:
Комисарството за еврейските въпроси
Министерството на благоустройството и
Министерството на войната 

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 122, л. 13–16. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 40–41.

1 Докладна с неопределена дата „март 1943 година“. Въз основа на съдържанието на 
други документи може да се приеме, че документът е изготвен около 24 февруари.

251.  Протокол № 32 от заседанието на Министерския съвет, на което 
се приемат постановленията, свързани с организиране депорти-
рането на евреите 

София, 2 март 1943 г.

ПРОТОКОЛ 
№ 32

Заседание на Министерския съвет, 2 март 1943 година
Заседанието се отвори в 18 часа

Присъстваха:
Г. Г. Професор БОГДАН ФИЛОВ, председател на Министерския съ-

вет, министър на външните работи и на изповеданията; ПЕТЪР ГАБРОВ-
СКИ, Министър на вътрешните работи и народното здраве; Професор 
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БОРИС ЙОЦОВ, Министър на народното просвещение; ДОБРИ БОЖИ-
ЛОВ, Министър на финансите; Генерал Лейтенант Никола Михов, Ми-
нистър на войната; НИКОЛА ЗАХАРИЕВ, Министър на търговията, про-
мишлеността и труда; Инжинер ХРИСТО ПЕТРОВ, Министър на земеде-
лието и държавните имоти; Инжеинер ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ, Министър 
на обществените сгради, пътищата и благоустройството и Инженер ВА-
СИЛ РАДОСЛАВОВ, Министър на железниците, пощите и телеграфите

[…]1 
113. Устният доклад на г. Министра на вътрешните работи и народ-

ното здраве;
Постановиха:
На основание чл.чл. 15, 16 и 17 от Закона за гражданската мобилиза-

ция, одобрява се следното:
1. Мобилизират се граждански всички чиновници и служащи без раз-

лика на пол – временни и постоянни при Комисарството на еврейските 
въпроси, със срок до 31 май 1943 година.

2. Освобождават се от временно обучение и от повикване в случай на 
военна мобилизация до 31 май 1943 година, всички лица поменати в п. 1 и 
подлежащи на такова повикване и обучение.

3. Граждански мобилизираните лица за нарушение на задълженията 
си, относно които са граждански мобилизирани се наказват по закона за 
гражданската мобилизация, освен ако за извършеното от тях нарушение 
не е предвидено по-тежко наказание по други закони.

114. Устният доклад на г. Министра на вътрешните работи и народ-
ното здраве;

Постановиха:
На основание чл. 1 от Закона за възлагане на Министерския съвет да 

вземе всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него 
въпроси, одобрява се следното:

Възлага се на Главната дирекция на железниците да превози, без за-
плащане с нарочни влакове или поединично с отделни вагони, всички лица 
от еврейски произход живущи в Македония, Беломорието или старите 
предели на страната, подлежащи на настаняване в лагери, до местата оп-
ределени от Комисарството за еврейските въпроси.

Движението на нарочните влакове и отпускането на вагоните при по-
единичното превозване да става в сроковете и при условията, посочени от 
Комисарството за еврейските въпроси.
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115. Устният доклад на г. Министра на вътрешните работи и народ-
ното здраве;

Постановиха:
На основание чл. 1 от Закона за възлагане на Министерския съвет да 

взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него 
въпроси, одобрява се следното:

Възлага се на околийските реквизиционни комисии в населените мес-
та посочени от Комисарството за еврейските въпроси, да реквизират – 
по реда на §§ 302–325 от правилника за прилагане закона за реквизиция-
та – на частни сгради и помещения и изисква за ползване на държавни и 
общински такива, необходими за организиране на лагери, в които ще се 
настаняват лицата от еврейски произход.

116. Устният доклад на г. Министра на вътрешните работи и народ-
ното здраве;

Постановиха:
На основание чл. 1 от Закона за възлагане на Министерския съвет 

да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с 
него въпроси и чл. 15 от Закона за българското поданство, одобрява се 
следното:

Лишават се от българско поданство всички лица от еврейски произ-
ход, които бъдат изселени вън от пределите на страната, ако до тогава са 
имали българско поданство.

117. Устният доклад на г. Министра на вътрешните работи и народ-
ното здраве;

Постановиха:
На основание чл. 1 от Закона за възлагане на Министерския съвет 

да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с 
него въпроси и чл. 15 от Закона за гражданската мобилизация, одобрява 
се следното:

1. Мобилизират се гражданските лица, които бъдат посочени от деле-
гатите на Комисаря за еврейските въпроси в градовете от където се изсел-
ват лицата от еврейски произход, в качеството им на пазачи на движимите 
и недвижими имоти, собственост на изселените евреи, до ликвидацията на 
тези имоти.

2. На пазачите се заплаща възнаграждение от сумите на фонда „Ев-
рейски общини“ в размер, определен със заповед на Комисаря за еврей-
ските въпроси.
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3. Граждански мобилизираните лица за нарушение на задълженията 
си, относно които са граждански мобилизирани, се наказват по Закона за 
гражданската мобилизация, освен ако за извършеното от тях нарушение 
не е предвидено по-тежко наказание по други закони.

[…] 

126. Устният доклад на г. Министра на вътрешните работи и народ-
ното здраве;

Постановиха:
На основание чл. 1 от Закона за възлагане на Министерския съвет да 

взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него 
въпроси, одобрява се следното:

1. Недвижимите имоти на всички лица от еврейски произход, които 
бъдат изселени вън от пределите на страната, се отчуждават в полза на 
държавата.

Това отчуждаване се извършва по доклад на Министрите на финан-
сите, на правосъдието и на търговията, промишлеността и труда, с поста-
новление на Министерския съвет, срещу заплащане с поименни неотчуж-
даеми облигации с 3% годишна лихва, платими в 20 годишен срок, по цена 
равна на по-малката стойност измежду обявената по чл. 26 от закона за 
защита на нацията и тази по чл. 5 от закона за еднократния данък на лицата 
от еврейски произход. Постановлението на Министерския съвет за това 
отчуждаване не подлежи на никакво обжалване.

Ако отчужденият имот е обременен с ипотека, същата следва имота и 
държавата замества ипотекарния длъжник, като заплаща дължимите суми 
на уговорените в ипотечния договор срокове. Дължимата сума по ипоте-
ката, която преминава върху държавата, се спада от цената на имота и за 
нея облигации не се издават.

2. Движимите вещи на всички лица от еврейски произход, които бъ-
дат изселени вън от пределите на страната се продават от Комисарството 
за еврейските въпроси по реда указан в специална наредба, издадена от 
последното и получените суми се внасят по блокираната сметка на соб-
ственика евреин. Ако собственика не е известен – сумите се внасят по 
сметката на фонда „Еврейски общини“.

Вземанията на същите лица от еврейски произход се събират от Ко-
мисарството за еврейските въпроси по реда на § 11 от правилника за при-
лагане закона за защита на нацията и получените суми се внасят по блоки-
раната сметка на собственика-евреин.

3. Преотстъпват се от фонда „Еврейски общини“ в полза на местната 
община всички недвижими имоти, които са били собственост на съответ-
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ната местна еврейска община, която се закрива поради изселването на ев-
реите от тази община. Ако преотстъпеният недвижим имот е обременен с 
ипотека, същата следва имота, общината замества ипотекарния длъжник 
и заплаща дължимите суми на уговорените в ипотечния договор срокове.

127. Устният доклад на г. Министра на вътрешните работи и народ-
ното здраве;

Постановиха:
На основание чл. 1 от Закона за възлагане на Министерския съвет да 

взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него 
въпроси, одобрява се следното:

Възлага се на Комисаря за еврейските въпроси да изсели от предели-
те на страната в споразумение с германските власти до 20,000 души евреи, 
заселени в новоосвободените земи.

Заседанието се затвори в 1 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,
МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И НА ИЗПОВЕДАНИЯТА: 

[подпис]
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НАРОДНОТО ЗДРАВЕ: 

[подпис]
МИНИСТЪР НА НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ: 

[подпис]
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

[подпис]
МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА: 

[подпис]
МИНИСТЪР НА ТЪРГОВИЯТА, ПРОМИШЛЕНОСТТА И ТРУДА: 

[подпис]
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ДЪРЖАВНИТЕ ИМОТИ: 

[подпис]
МИНИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ, ПЪТИЩАТА 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО: 
[подпис]

МИНИСТЪР НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, ПОЩИТЕ И ТЕЛЕГРАФИТЕ: 
[подпис]
ВЯРНО

КАНЦЕЛАРИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: [подпис]
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ЦДА, ф. 284К, оп. 1, а.е. 8105, л. 32v-33r/v, 36r/v, 37. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 23–24, 35–36; Борбата на българския 
народ…, 162–164; Оцеляването…, 207–209.

1 Пропуснатите точки от дневния ред непосредствено преди и след приведените по-
становления се отнасят до решения на правителството за цените на различни медикамен-
ти, дейността на Министерството на земеделието и държавните имоти, отпуските и възна-
гражденията на държавните служители и бюджета на Дирекция национална пропаганда, 
Закона за взаимоспомагателната каса на служителите при Министерството на народното 
просвещение.

252.  доклад от александър Белев, комисар за еврейските въпроси, 
до министъра на вътрешните работи и народното здраве относ-
но освобождаването на евреите в трудовите лагери с цел изсел-
ването им от страната

София, преди 5 март 1943 г.1 

До Господина
Министра на вътрешните работи и
народното здраве
Тук

ДОКЛАД
от АЛЕКСАНДЪР БЕЛЕВ

Комисар за еврейските въпроси

Относно: освобождаването на мобилизираните в еврейските трудови 
групи и на граждански мобилизираните към държавни, общински и 
автономни учреждения и към частни предприятия евреи, които са или 
бъдат мобилизирани и които подлежат да бъдат настанени временно в 
лагери до изселването им вън от пределите на страната.

Господин Министре,
Явяват се случаи, при които някои от членовете на еврейските семей-

ства в Беломорието, Македония или старите предели на страната, подле-
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жащи на настаняване временно в лагери и изселване вън от пределите на 
страната, са мобилизирани в еврейските трудови групи или граждански 
мобилизирани към някое държавно, общинско или автономно учреждение 
или към частно предприятие. За да може това семейство да бъде изселе-
но, необходимо е онзи от семейството, който е мобилизиран в трудовата 
група или пък е граждански мобилизиран, да бъде освободен и заедно с 
всички останали членове от същото, да бъде изселен. Мобилизираните и 
граждански мобилизираните лица, които следва да бъдат освободени за 
тази цел, ще бъдат посочени от Комисарството за еврейските въпроси и 
това освобождаване следва да става по искане на комисарството.

Като Ви докладвам горното, моля да занимаете Министерския съвет с 
горното и се разреши освобождаването на всички лица, които бъдат посо-
чени от комисарството и са понастоящем или бъдат мобилизирани групи 
или пък са граждански мобилизирани към някое държавно, общинско или 
автономно учреждение или пък към частно предприятие. По този начин 
ще може успешно да се проведе изселването на подлежащите на изселване 
евреи. 

София, март 1943 година

Комисар: [подпис] Ал. Белев
(Ал. Белев)

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 112–113. Копие. Машинопис. 
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 40–41.

1 Съответното постановление на Министерския съвет е прието на 5 март 1943 г. (т. 
XXXI в протокол № 77).
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253.  Заявление от Борислав Тасев за постъпване на работа в Коми-
сарството за еврейските въпроси

София, 14 септември 1942 г.

До Господина
Комисаря по еврейските въпроси
при Министерството на В.Р.Н. 
Здраве
Тук

ЗАЯВЛЕНИЕ
от Борислав Николов Тасев, живущ в

София, ул. „Мария Луиза“ № 149

Господин Комисар,
Научавам се, че при повереното Ви Комисарство има вакантна служ-

ба за групов началник.
Завършил съм средно образование и съм артилериски запасен пору-

чик. От 4 години съм криминален разузнавач при Дирекцията на Полици-
ята.

Предвид желанието и здравото национално чувство и разбиране за 
ликвидиране еврейството у нас, моля да бъда назначен.

Документите ще представя при поискане.

гр. София, 14.ІХ.942 г.    С почит: [подпис] Б. Тасев
[резолюция на ръка]: Да. [подпис] А. Белев
[на ръка] Класира се с о.м.з. 4000 лв.
към 2.Х.942 г. Председател: [подпис] Я. Калицин Членове: 1. [под-

пис] 2. [подпис] М. Павлова
[на ръка] Получих обратно зрелостното свидетелство и уволнителния 

билет. 12.Х.943 г. Получил: [подпис] Бор. Н. Тасев

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 18, л. 56. Оригинал. Машинопис.
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254.  Телеграма от държавния подсекретар М. Лутер до Германската 
легация в София за пристигането на Теодор данекер в София

Берлин, 20 януари 1943 г.

К207563
Берлин, 20 януари 1943 г.

Телеграма
До Германската легация  София
№ 115

Изготвил: Държавен подсекретар Лутер
Легационен съветник Радемахер
Относно: Данекер

Съветникът по еврейските въпроси хауптщурмфюрерът от СС Дане-
кер пристига в четвъртък 21.І. в 21 часа и 14 мин.

Забележка:
Допълнителни сведения бяха дадени по телефона от Главната служба 

за сигурност на Райха. Следва потвърждение.

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 23, л. 4. Превод от немски език. Машинопис.
Публикувано (в различен превод) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
с. 52.
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255.  доклад от александър Белев, комисар за еврейските въпроси, 
до министъра на вътрешните работи и народното здраве относ-
но изселването на евреите от Македония и Беломорието

София, 4 февруари 1943 г.

До Господина Министра на
вътрешните работи и народното здраве

ДОКЛАД
от Александър Белев,

Комисар за еврейските въпроси
Относно изселването на евреите

от Македония и Беломорието

Господин Министре,
1. На 2.ІІ.1943 г., дойде при мене г. Даннегер [подчертано на ръка] 

придружен от полицейското аташе при германската легация. Даннегер се 
представи като упълномощен от германските власти да уговори изселва-
нето на евреите от Македония и Беломорието. Според него:

а) Райхът е готов да даде съдействие на съюзниците си за цялостното 
разрешаване на еврейския въпрос като приеме еврейското им население. 
Конкретно, Райхът е готов да приеме еврейското население от Македония 
и Беломорието, както и нежелателните евреи от старите предели, в брой 
посочен от Комисарството.

б) Броят на евреите, които ще се изселват трябва да бъде предвари-
телно установен, за да се вземат от тяхна страна необходимите мерки.

в) Изселването трябва да започне от началото на Март като месечно 
могат да се изселват 10000–20000 души, равни на 10–20 специални изсел-
нически влакове. 

г) Изселващите се евреи трябва да бъдат предадени в предварително 
определени гари.

д) Събирането на евреите в концентрационни лагери и довеждането 
им до съответните гари е в тяжест на Комисарството.

е) От предаването на евреите на германските власти те загубват бъл-
гарското си поданство, ако са имали такова, и българската власт престава 
да се интересува за тях.

ж) Евреите, които се изселват, могат да вземат със себе си най-много 
50–60 кгр. (и то само дрехи, завивки и храна за пътя, който ще трае 10–15 
дни) на човек. Девизи и валута няма да се вземат.
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з) Разписанието на специалните влакове, които ще дойдат от Райха, 
ще се уговори направо между германските и българските железници.

и) Евреите трябва предварително да бъдат съсредоточени в лагери 
близо до отправните гари, за да бъдат натоварени на влаковете щом прис-
тигнат. Ще трябва да се прави сметка, че евреите ще трябва да престоят в 
лагерите 10–15 дни, а може би и месец.

к) Не е желателно евреите (евентуално и гърците), които ще бъдат 
вдигнати от Беломорието, да минат през турска или гръцка територия. За 
това те ще трябва да бъдат съсредоточени и предадени на някоя нормална 
гара в старите предели. 

л) Вдигането на евреите от всяко населено място трябва да стане по 
възможност наведнъж, за да се избегнат бягствата и отиването в чети.

Даннегер ми заяви, че според него въпроса бил уреден по принцип 
между Вас и Г. Бекерле [подчертано на ръка].

Отговорих, че не съм посветен в тези преговори и ще докладвам за 
разговора на Вас, като смятам, че веднъж съгласието на правителството 
дадено ще можем бърже да уредим въпросите между нас. Обещах да по-
търся Даннегер веднага след срещата ми с Вас.

2. Ако се започва изселването на евреите добре е то да обхване и 
евреите от старите предели. След изселването на евреите от Македония 
и Беломорието, българските евреи ще живеят винаги под страх, че всеки 
момент могат да бъдат изселени, и ще реагират съответно. При това поло-
жение те могат да ни създадат много неприятности във всяко отношение.

3. Ако се възприеме изселването на евреите само от Македония и 
Беломорието, ще следва все пак да се вземат известни предпазни мерки 
по отношение на евреите от старите предели. На първо място трябва не-
забавно да се вземат в трудови групи всички мъже от 18 год. нагоре до 48 
год., като в трудовите групи бъдат поставени под строг надзор, за да се 
осуетят бягствата.

4. За провеждане на изселването от Македония и Беломорието ще 
бъде необходимо:

а) Да се създадат лагери около Скопие и Битоля за евреите от тези 
градове. Могат да се предвидят лагери и около Щип и Пирот за евреите от 
тези градове. Вдигането на евреите ще стане от най-близките до лагерите 
гари.

Приблизителния брой на евреите в Скопие е към 4.000, в Битоля към 
3.000, в Щип към 800, в Пирот към 300. В останалите градове на Маке-
дония евреите са малко: най-много във Велес – около 50 семейства и в 
Гевгели – около 30 души. Евреите от тези градове ще бъдат съсредоточе-
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ни в лагерите около Битоля и Скопие. Приблизителния брой на евреите в 
Беломорието е към 6.000.

Евреите от Беломорието ще трябва да бъдат съсредоточени в лагери 
в старите предели: към Радомир би било може би най-удобно. Този лагер 
ще трябва да бъде сравнително най-голям и трябва да побира 8.000 най-
малко.

б) След установяване местата на лагерите ще следва да се пристъпи 
към построяване и организиране на лагерите с оглед да бъдат готови до 
началото на Март. Ако в съответните места има готови постройки, удобни 
за целта, ще може да бъдат използвани, ако има възможност да се осигури 
надзора над събраните в тях евреи. Ако такива постройки няма ще трябва 
да се построят лагери от дъсчени бараки. Ще трябва следователно да се 
осигурят:

мястото: сухо, наклонено, с вода, достатъчно просторно; 
дървения материал; 
охраната на лагерите от полицията или войската; 
здравна служба за предпазване от епидемии; 
кухни и хранителни продукти за евреите и персонала на лагерите; 
хранителни продукти запас за 10–15 дни пътуване; 
работната ръка за постройката на лагера (евентуално от еврейските 

работни групи); 
финансирането на лагерите ще стане със средствата на Фонда „Ев-

рейски общини“.
За целта ще трябва да се осигури съдействието на трудовите войски, 

на Главното комисарство по снабдяването, на Дирекцията на полицията, 
на Главната Дирекция на народното здраве, на службата за обществените 
бедствия, на Дирекцията на железниците, на Дирекцията на пощите и на 
Щаба на войската.

в) От делегатите на Комисарството ще се поискат незабавно списъ-
ци на евреите по семейства в съответните общини, с означение на името, 
пола, възрастта и професията.

г) Вдигането на евреите от градовете където са малко на брой трябва 
да стане наведнъж и без предизвестие, като се осигури за съответния ден 
пълното съдействие на полицията, и ако е нуждно, и на войската.

Вдигането на евреите от градовете където са повече на брой може да 
стане постепенно под формата на принудително изселване в други градове 
или лагери.

д) За транспорта на евреите до лагерите ще трябва да се осигурят 
превозни средства. В повечето случаи превозването ще стане по железни-
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ците. Камионен превоз ще бъде необходим за евреите от Кавала поне до 
Драма. Евреите в Кавала са над 2000 души.

е) Ще бъде необходимо Министерския Съвет да реши: безплатния 
превоз на евреите по БДЖ и отпущане на вагоните по искане на Комисар-
ството; 

отпущането на необходимите хранителни продукти за лагерите и пъ-
туването на евреите; 

отпущането на местата за лагерите, ако са държавни или общински и 
завземането на частни места, ако е необходимо; 

отпущането на материалите за постройката на лагерите; 
лишаването от българско поданство на евреите, които бъдат изселе-

ни; осигуряването на съдействието на полицията и евентуално на войската 
по искане на Комисарството във връзка с изселването на евреите; 

конфискуването на имуществата на изселените евреи.
ж) Комисарството ще следва да издаде наредби: 
за отчетността на лагерите; 
за управлението и ликвидирането на имуществата на изселените евреи.
5. Надзора и ръководството на изселването трябва да принадлежи на 

Комисарството.
6. Ако не се реши изселването на евреите и от старите предели все 

пак ще може да се използва случая за отстранение на нежелателните евреи 
от тези предели. За това броя на евреите, чието изселване ще трябва да се 
уговори, трябва да се посочи по-висок, например 20.000 души.

7. Изселването трябва да се запази в тайна. Постройката на лагерите 
трябва да се извърши, без да се обяснява за какво ще служат. При вдигане-
то на евреите от градовете не следва да им се съобщава, че ще се изселват 
в чужбина, а ще им се обяснява, че се преселват в други части на страната 
и че до намиране места, ще стоят в лагери.

8. Концентрирането в лагерите трябва да бъде извършено най-късно 
в началото на Март за Македония и най-късно до края на Март за Бело-
морието.

Комисар: [подпис] Ал. Белев 
(Ал. Белев)

София, 4 Февруарий 1943 год.

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 188–192. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 8–11; Обречени и спасени…, 331–334.
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256.  доклад от Ярослав Калицин, началник на административното 
отделение при Комисарството за еврейските въпроси, до коми-
саря относно предстоящото „вдигане“ на евреите от Беломори-
ето

София, 16 февруари 1943 г. 

ДО ГОСПОДИНА КОМИСАРЯ
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
Тук

ДОКЛАД
от Ярослав Калицин,

началник на административното отделение при Комисарството

Господин Комисар,
Във връзка с изпълнение задачата за вдигане на еврейското население 

от Беломорието и съсредоточаване в няколко пункта на старите предели 
на Царството, необходимо е точно да се установи: 1) пунктовете, в които 
ще се извърши съсредоточаването на еврейското население и 2) начина за 
превозване на евреите от Беломорието до определените пунктове.

А. Построяването само на един лагер, в който да се настанят всички 
Беломорски евреи, ще отнеме много време, главно поради трудностите 
при снабдяването с дървен строителен материял. Това налага да се опре-
делят поне три пункта за съсредоточаване, които да са удобни и с оглед 
на бъдащето изтегляне. За такива предлагам: 1) Радомир; 2) Дупница и 
3)  Г. Джумая.

І. Пункт Радомир – в него съсредоточаването може да се извърши 
както следва:

а) да се влезе незабавно във връзка с Щаба на войската и с минис-
терството на Благоустройството, за да се изискат за временно ползване 
готовите бараки на 7-ма труд. дружина – Радомир. Последната ще излезе 
да лагерува не по-рано от края на м. май, а и да има по-ранни задачи, по-
следните биха могли да се забавят до тогава. От взимането на бараките 
ще може да се уреди и използването на самите трудоваци за постройка на 
лагера, който ще събира не по-малко от 2.000 души. Лагера да се построи 
край ж.п. спирка Батановци, до с. Лясковец, на избраното от инспектора 
Йончев място. С построяването на лагера трудоваците от 7-ма трудова 
дружина биха могли да се използват и за охрана на същия.



508 3. „вдигане“ и депортиране

б) веднага да се проучат възможностите за използване на складовете 
и други големи здания на гара Радомир, където биха могли да се поставят 
на лагерни начала също около 2.000 евреи. И в този случай 7-ма трудо-
ва дружина би могла да се използва за приготвяне на помещенията и за 
охрана. За да се издейства и осигури съдействието на дружината. Коми-
сарството може да предложи да поеме разноските на издръжката на трудо-
ваците, които ще бъдат дадени на разположение и евентуално да заплати 
наем за бараките.

ІІ. Пункт Дупница. В него съсредоточаването би могло да се извърши 
като се влезе във връзка и изискат за временно ползване бараките на ж.п. 
секция и на околийското инжинерство. Смятам, че при Дупница биха мог-
ли да се поставят на лагерни начала към 2.000 евреи.

ІІІ. Пункт Горна-Джумая. В него съсредоточаването би могло да се 
извърши в бараките на ж.п. секция по постройка на линията Горна-Джу-
мая – Кочане – Покровник, както и в бараките на Околийското инжинер-
ство. Ще трябва комисарството да се наложи за временно спиране, до края 
на м. май, работите по постройката на въпросната ж.п. линия. Общо при 
Горна Джумая биха могли да се поставят на лагерни начала към 4.000 
евреи.

Точното установяване на пунктовете, в които ще стане съсредоточа-
ването и началния срок от който същото би могло да се извърши, може да 
стане само след предварително обхождане на посочените места.

Б. След окончателното установяване на пунктовете за съсредоточава-
не, трябва да се определи: евреите от отделните населени места в Беломо-
рието, как ще се превозват и в кои пунктове ще се изпращат.

Превозването ще се извърши с влакове и камиони. Последното е не-
избежно специялно за евреите от гр. Кавала, които са около 2.000 души. 
Ако се реши вдигането им в един ден, ще бъдат необходими 100 камиона 
или към 70 отобуса. Неудобно би било евреите от Кавала да се превозват 
на части до гр. Драма, освен че много от тях ще успеят да се пръснат, но 
ще се затрудни и вдигането на евреите от Драма, Ксанти, Сяр и пр. Много 
неудобно ще бъде прехвърлянето при Демир Хисар от нормални влакове 
на теснолинейни и обратно при Симитли. Това би наложило при тези две 
гари да се формират престойни пунктове по за 1.000 до 2.000 души.

За да се извърши превозването с отобуси, ще трябва да стане на час-
ти, тъй като не би могло да се реквизират или наемат 70 такива.

За да не се затрудни вдигането на евреите от населените места разпо-
ложени непосредствено до ж.п. линии и превозването им с влакове, смя-
там, че евреите от гр. Кавала трябва да се вдигнат в един ден, което може 



3.1. оператИвнИ решенИя 509

да се извърши само с военни коли. Такива могат да се искат от Щаба на 
войската, който да предпише „учебно пътуване“ под разпореждане на Ко-
мисарството. С вземането на тези коли ще се разреши и въпроса за охра-
ната по време на пътуването, както и осигуряването на наложителната за 
случая санитарна помощ. В случай, че щаба на войската се съгласи да даде 
камиони, но в по-малък брой, ще трябва да се реквизират всички свобод-
ни омнибуси на рейсовете, които са спрени или намалени. Ще трябва да 
се използват в такъв случай и колите на отдела за обществени грижи при 
Министерството В.Р. и Н. Здраве.

Превозването на евреите от населените места, край които минават 
ж.п. линии да се извърши с влакове, обаче с ж.п. администрация ще тряб-
ва да се уговорят всички подробности по разписанието на нормалните и 
теснолинейни влакове. Превозването ще трябва да се извърши със специ-
ялни влакове за да може, чрез лека охрана да се осуетят бягствата и да се 
избегне отчетността с различни бланкови билети, които сигурно ще бъдат 
предложени. За да имаме съдействието на министерството на железници-
те, едно нарочно постановление на мин. съвет ще бъде наложително.

Смятам, че от Дирекция на железниците ще държат за пълно заплаща-
не на разходите по пущаните специялни влакове. 

Всички тези въпроси са специялни за евреите от Беломорието. Общи-
те въпроси, които са важими и за еврейското население в Македония, ще 
обмисля и докладвам за непродължително време.

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ
(Я. Калицин)

София, 16.ІІ.43 г.

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 137, л. 53–55. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 12–14.
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257.  Общи упътвания за провеждането на акцията по депортирането 
на евреите

София, между 16 и 23 февруари 1943 г.1 

ОБЩИ УПЪТВАНИЯ

Представителят на комисарството отсяда в учреждението, в което 
служи делегата при еврейската община. Ако последният не е длъжностно 
лице или въобще няма такъв, представителят намира подходяща за работа 
стая в околийското управление или общината. Връзка с комисарството 
представителят поддържа чрез длъжностното лице, което има общото ръ-
ководство по изселването за дадена област, ако такова се определи. До 
същото лице представителите отнасят всички въпроси, които налагат ин-
тервенция пред по-висши органи, предимно от други ведомства, както и 
въпросите, които не могат да решат сами. За хода на работата представи-
телите правят на общия ръководител, по възможност, ежедневни телефон-
ни доклади2. 

По-важните задачи, с които ще трябва да се справят представителите 
на комисарството във връзка с изселването на еврейското население, се 
свежда до:

І. Точно установяване на семействата и лицата, които ще се изселят 
от всеки град. Вдигането ще става по предварително изготвени списъци, 
по които ще става и приемането на евреите в лагерите. Списъците трябва 
да съдържат името на главата на семейството, местожителството, от което 
се вдигат с точно указание на улицата и номера, родството с главата на 
семейството и професията. Всеки представител трябва да има по няколко 
копия от списъците. 

ІІ. Подбор на помещенията, които ще послужат за лагери, в които 
еврейското население ще бъде поставено под охрана до датата на изсел-
ването. Избраните помещения трябва да се приспособяват за целта, като 
се уреди снабдяването с вода, да има осветление, малко отопление, да се 
уредят клозети, а където помещенията са циментови – да се поставят дъс-
ки или слама. Най-подходящи помещения, в които може да се извърши 
временно настаняване на евреите, на лагерни начала, са тютюневите скла-
дове и училищата.

ІІІ. Организиране вдигане на евреите за лагерите. Това ще се извър-
ши на части или изведнаж, според условията във всеки град. Във всеки 
случай, трябва да се избягват уличните сцени. Прибирането в лагерите би 
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могло да се извърши и чрез пустнати от общината повиквателни карти, 
които мъжете евреи от 17 до 55 години ще бъдат прибрани в някоя казар-
ма, като бъдат задължени да вземат със себе си облекло, завивки и храна 
за няколко дни. Вечерта мъжете да бъдат отведени в лагерите, а сутринта 
рано да се пустнат ударни групи от полицай и чиновници, за прибиране 
на жените и децата. Всяка група ще може за един ден да се справи най-
малко с 30 семейства. На жените ще се обяснява, че ще бъдат отведени 
при мъжете им, за да бъдат настанени заедно с тях в старите предели на 
Царството.

Независимо от начина, по който ще бъдат прибрани в лагерите, всич-
ки трябва да бъдат щателно проверени за оръжие, скъпоценности и пари. 
На всяко лице се разрешава да носи със себе си до 50 кгр. багаж, който 
може да бъде само: дрехи, бельо, завивки, постилки и по един кухненски 
прибор (чиния, чаша, канче, лъжица, вилица и кухненски нож). За лица 
под 15 години багажът не може да бъде повече от 20 кгр. В разрешеното 
тегло багаж е и храната, която лицата вземат със себе си за няколко дни. 
Обискът се извършва след напускане на жилищата, които се заключват и 
запечатват от комисиите. Всичко, което е забранено и се залови в евреите 
при обиска, се изземва с протокол съставен в два екземпляра, единият от 
които, заедно с иззетите вещи и пари се предава на делегата (ако няма та-
къв – на представителя на комисарството), а другият – на кмета на населе-
ното място. Иззетите пари (изземват се всички, които се намерят в евреите 
при обиска в лагера) делегата внася в Б.н. банка, на името на Комисаря, 
иззетите скъпоценности се депозират по същия начин на хранение, а из-
зетото оръжие се предава на шефа на местната полиция срещу разписка. 
Изземателният протокол заедно с разписките делегата изпраща в комисар-
ството. Вторият брой от протокола кметът също изпраща в комисарство-
то. На следния ден от прибирането на евреите в лагерите, представителят 
на комисарството, в споразумение с шефовете на различните служби в 
населеното място назначава достатъчен брой комисии от по 3 длъжностни 
лица, за описване на имуществото във всяко жилище. Комисиите разпе-
чатват, в присътствието на полицай, пломбите и описват цялото движимо 
имущество на всеки евреин. Намерената в жилището храна подлежаща 
на развала, се оставя незабавно на разположение на кмета на населеното 
място, за раздаване на бедните. Намерените в жилищата суми и скъпоцен-
ности се внасят в Б.н. банка по блокирана сметка на името на собственика. 
Разписките за влога се прикачват към протокола, в който са описани. По-
следната се съставя в два броя, единият от които се предава на делегата, а 
другият – на кмета. След описването на имуществото, жилищата наново се 
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пломбират от комисията. Всички ключове, с надписи на името на евреите 
и улицата и номера, се предават на делегата, който ги съхранява до полу-
чаване нареждане за начина на ликвидирането с имуществото.

ІV. Организация на престоя в лагерите:
а) снабдяване въобще (храна, осветление, отопление и пр.). Предста-

вителят на комисарството ще има съдействието на местния комисар по 
снабдяването, както и на кмета и околийския управител. На представители 
ще се преведат достатъчно средства за издръжка на лагерите. Отчетник на 
сумите ще бъде самия представител. По въпроса ще се дадат допълнител-
ни нареждания.

б) хигиена и медицинска помощ. Във всеки град, в който се създават ла-
гери, се изпращат необходимото число лекари-евреи, които ще се поставят 
в лагерите заедно със семействата си и ще придружават евреите от лагера 
до окончателното им изселване. И лекарите трябва да се подложат на обиск, 
който засяга всички евреи. Общият санитарен надзор по лагерите и пресел-
ването въобще, принадлежи на Главната дирекция на народното здраве, и

в) външна и вътрешна охрана. Външната охрана ще се провежда от 
полицията и ако се наложи – ще се подпомогне от войската. И двата вида 
охрана ще се организира според условията в населеното място съответно 
от големината на лагера. За вътрешната охрана на всеки лагер ще трябва 
да се определи по един полицай, който ще може да бъде вътрешен комен-
дант на лагера. За по-голям вътрешен ред може да се определят евреи де-
сетници, които да са отговорни за останалите 9 семейства. Общ комендант 
на лагера (лагерите) във всеки град е представителя на комисарството, 
който е отговорен и за изселването. Ако не се даде някакъв правилник за 
вътрешния ред в лагерите, представителите ще решават въпросите с оглед 
на местните условия, като ще се допитват и до ръководителя на изселва-
нето в областта.

V. Вдигане от лагерите и превозване по Б.Д.Ж. По въпроса нарежда-
ния ще се дават допълнително.

ЦДА, ф. 666К, оп. 1, а.е. 2, л. 55–57. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 47–49; Оцеляването…, 206–207 (мно-
го кратка извадка).

1 Упътването е съставено след първите проучвателни мисии на представители на 
КЕВ, осъществени в средата на февруари и преди изпращането на отговорниците на ко-
мисарството по места, което става на 23 февруари 1943 г. Някои от разпоредбите в този 
начален вариант впоследствие са променени. 

2 Всички подчертавания са на ръка.
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258.  План за изселването вън от Царството евреите от Тракия и Ма-
кедония и на известен брой от „старите предели“, всичко 20 000 
души 

София, непосредствено след 22 февруари 1943 г.1 

І. ЗАДАЧА
Да се изселят вън от Царството всички евреи от Тракия и Македония 

и известен брой евреи от старите предели, всичко 20.000 души, до края 
на м. май 1943 год. най-късно, съгласно със споразумението с Германия.

ІІ ОБЩ ПЛАН
1. Подлежат на изселване:
а) От Македония около 8.000
б) От Тракия около 6.000
в) От старите предели около 6.000

2. Предаването ще стане:
а) В Скопие – 5.000 с влакове 5
б) В Битоля – 3.000 “ “ 3
в) В Пирот – 2.000 “ “ 2
г) В Г. Джумая – 3.000 “ “ 3
д) В Дупница – 3.000 “ “ 3
е) В Радомир – 4.000 “ “ 4

3. Изселващите се евреи ще бъдат съсредоточени предварително в ла-
гери. Това съсредоточаване трябва да се извърши най-късно до началото 
на м. март за Тракия, до средата на м. март за евреите от старите предели 
и до края на м. март за евреите от Македония.

От лагерите в Тракия евреите ще бъдат превозени до етапните лагери 
по линията Г. Джумая-Дупница-Радомир до средата на м. март.

Предаването ще започне в средата (в края на м. март) и ще продължи 
до средата на м. май.

Предаването ще стане от лагерите посочени в ІІ.2. Евреите ще бъдат 
вдигнати от тези влакове с немски влакове.

ІІІ. ЛАГЕРИ
1. Построяване на лагери от бараки би било желателно, но не ще 

може да стане, поради липса на материали и малкото време, с което се 
разполага.
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2. Подходящи помещения могат да бъдат за времето до началото или 
средата на м. април само тютюневите складове. През това време тези скла-
дове са праздни повечето.

За времето след средата на м. април единствено подходящи помеще-
ния ще бъдат училищата. При това използването им през това време ще 
съвпадне до голяма степен с великденската ваканция.

3. Лагери-палатки ще трябва да се построят в Демир-Хисар и Симит-
ли, където ще става претоварването на и от дековилката на евреите от 
Тракия.

4. Лагери в складове и училища ще се направят в: Скопие; Битоля; 
Пирот; Кавала; Серес; Драма; Ксанти; Гюмюрджина; Г. Джумая; Дупница 
и Радомир (всичко 11).

5. Лагерите имат коменданти, които се грижат за тяхното обзавеж-
дане, правилно функциониране, охраняване, здравословно състояние и 
снабдяване. Комендантите се подпомагат от местните делегати и местните 
административни и полицейски власти, които се задължават да им дават 
всяко съдействие.

6. Обзавеждането става с местни средства.
7. Лагерите трябва да бъдат редовно снабдявани с вода и осветление. 

В складовете трябва да има и достатъчно, но не голямо, отопление. Скла-
довете и училищата трябва да имат достатъчно клозети.

8. Постелки, завивки, съдове носят самите евреи.
9. Снабдяването с хранителни продукти се извършва централно, със 

съдействието на местните власти, които организират кухните.
10. Освен текущото снабдяване трябва да се извърши и запасяване с 

храни за евреите за пътя след вдигането от лагерите за 10 дни приблизи-
телно.

11. Снабдяването става по оклад. 
12. В здравно отношение лагерите са под надзора на местната сани-

тарна власт. Където е възможно се образуват вътрешни лазарети. За ин-
фекциозни болести се използват местните болници. Към всеки лагер се 
придават лекари-евреи, по двама на всеки хиляда души. Общият надзор 
в санитарно отношение принадлежи на Дирекцията на народното здраве.

13. Охраната се поема от полицията, или, ако трябва, от войската. 
Евреите трябва да бъдат напълно изолирани в лагерите.

ІV. ВДИГАНЕ ЗА ЛАГЕРИТЕ
1. Вдигането за лагерите става според местните условия на части или 

изведнъж.
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2. Евреите могат да вземат със себе си само завивки и дрехи, както и 
необходимите съдове, не повече от 30–40 кгр. на глава за възрастните и 
20 кгр. за децата.

3. При вдигането присъства представител на общинската власт, на 
данъчната власт, на полицията и на комисарството, които запечатват и 
заключват оставените помещения.

4. Евреите от Битолска област се съсредоточават своевременно в Би-
толя.

Евреите от Скопска област в Скопие съответно.
Евреите от Беломорието се съсредоточават в лагерите в най-близкия 

град (Сяр, Драма, Кавала, Ксанти и Гюмюрджина съответно).
Евреите от старите предели в този лагер (Г. Джумая, Дупница, Радо-

мир и Пирот), от които е предстояще в най-късо време вдигането. Във все-
ки случай евреите от местата, където има лагери, се съсредоточават там.

5. Вдигането става по предварително изготвени списъци и по цели 
семейства.

По същите списъци (копия) става приемането в лагерите. 
Списъците съдържат името на главата на семейството и на членовете 

му, дата на раждането им, месторождението им, местожителството от кое-
то се вдигат, родството с главата на семейството, професията.

6. При вдигането на части, желателно е евреите да се превозват от 
местожителството до лагера, за да се избегнат процесиите и уличните сце-
ни. Във всеки случай трябва да се организира превозването на багажа.

7. Ако вдигането става от град където няма лагер, евреите се отправят 
направо за гарата. Вдигането става след като се осигури специален под 
охрана вагон (или вагони), или под форма на задължително преместване 
местожителството в съответния град със свободно пътуване.

8. Запечатаното имущество на евреите се продава съгласно специал-
на наредба.

9. При приемането в лагерите се извършва проверка на багажа.
10. По възможност преди приемането в лагерите се извършва обез-

въшчаване и предварителен санитарен преглед.
11. Не се вдигат само болните от заразни болести и тежко болните на 

легло, като се пренасят в болници и лазарети, а членовете на семействата 
(с изключение най-много на един) се вдигат.

V. ВДИГАНЕ ОТ ЛАГЕРИТЕ
1. Предаването на евреите става по списък на немски и български, 

какъвто трябва своевременно да се изготви.
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2. Евреите могат да взимат (за децата 20 кгр.) само до 40 кгр. на глава 
дрехи, завивки и съдове и до 10 кгр. храна.

3. Отиването до гарата от лагерите става под строй или с превозни 
средства.

Багажът по възможност се превозва.
4. Запасът за 10 дни може да се предаде като общо количество на 

влаковия комендант, който ще се грижи за приготвянето на храната, ако 
има условия за това, или се дава на всеки евреин в съответно количество 
с оглед да стигне за 10 дни.

5. За евреите от Беломорието се налага превозване от местните ла-
гери в лагерите в Г. Джумая, Дупница или Радомир. При това превозване 
трябва да им се осигури храна.

6. Лекарите-евреи (по двама към всеки влак) придружават изселва-
щите се.

7. Преди предаването се прави общо претърсване на евреите и бага жа 
им.

8. От момента на предаването на евреите българската власт престава 
да се интересува от тях.

9. Пристигането на влаковете трябва да се съобщава своевременно – 
няколко дни по-рано, за да може да се организира предаването.

10. Пристигащите влакове се насочват към съответните лагерни гари 
по предварително определен план.

11. Разписанието на немските влакове се уговаря направо между тях-
ната и нашата ж.п. администрация.

12. Евреите изселници се превозват по нашите влакове безплатно и 
без удостоверение, ако пътуват под охрана и групово, или с удостовере-
ние, ако пътуват единично.

VІ. ИЗСЕЛВАНЕ ОТ МАКЕДОНИЯ
1. Ръководи се от началника отделение Захари Велков.
Изселване от Скопска област – ръководи се от нач. служба Драганов.
Изселване от Битолска област – ръководи се от инспектор Стоименов 
2. Влаковете за Македония се насочват последни. С оглед на това 

концентрацията в Македония може да започне и завърши по-късно (в края 
на м. март).

3. В Скопие се създават лагери за 5.000 души. Евентуално за 4.000 
(скопските евреи) като евреите от Щип и пр. се съсредоточават, след като 
замине първият влак от Скопие.
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4. Все с оглед на късното започване на изселването от Скопие и Би-
толя, складове там не ще могат да се използват.

5. В Битоля се създават лагери за 3.000 души.
6. Ако поради липса на помещения не може да се образуват лагери за 

4.000, съответно 3.000 души, ще трябва вдигането за лагерите да става на 
части. Ще са необходими тогава в Скопие и Битоля помещения за лагеру-
ване на 1.000 души поне съответно.

7. Може да се уговори изселването от Битоля да предшества това от 
Скопие или обратно. В зависимост от това ще се определи датата за кон-
центрирането в лагерите, която може да мине към края на м. април дори.

VІІ. ИЗСЕЛВАНЕ ОТ БЕЛОМОРИЕТО
1. Ръководи се от нач. отд. Ярослав Калицин (Ксанти).
В помощ: инспектора Йончев (Драма, Кавала, Серес)
 “  Добревски (Гюмюрджина, Ксанти)
евентуално Алтънов (за Драма)
       “            Дечо Попов (за Серес, Демир-Хисар)
В помощ Овчаров (Демир-Хисар).
2. Превозването от местните лагери в етапните лагери става на групи 

по 200 души (200–400 души дневно).
За целта към всеки влак се прикачат 4 вагона (открити товарни) или 

се образува специална композиция с 8–10 вагона.
По теснолинейната линия се пущат два влака дневно; всеки влак за 

200 души. Превозването трябва да започне от 5 март най-късно. По вла-
ковете за Г. Джумая-Радомир се прикачват по 4 вагона или се образува 
нарочна композиция, която се движи ежедневно през 15 дни.

3. От Кавала до Драма евреите се превозват с камиони. Ако превозът 
им стане с камиони до Г. Джумая или Дупница, или Радомир, намалява се 
на един тесноколейния влак и съответно се намаляват вагоните по влако-
вете на нормалните линии.

4. Превозването на евреите ще започне от Гюмюрджина или Серес.
5. В Демир-Хисар и Симитли ще има лагери от палатки – със съдей-

ствието на Червения кръст. 
6. Насочването към етапните лагери става по предварително уговоре-

но с Б.Д.Ж. разписание.
7. Концентрирането става в складове. Ще свърши към 15–20 март.

VІІІ. ИЗСЕЛВАНЕ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ
1. Ръководи се от началника отделение Ив. Гьошев.
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В помощ инспектора Илиев (София, Пирот), евентуално Ганев 
(Г. Джумая, Симитли), гр. началник Тасев (Симитли), Казанджиев (Радо-
мир), Ив. Попов (Дупница), Киряков (Пирот).

2. Изселват се изцяло: Самоков, Горна-Джумая и Дупница. Изселват 
се от София 3.500 души.

3. Изселването от София с нощни разии2. 
4. Необходимо е да се уговорят специални влакове.
5. Евентуално свободно изселване насочено към Радомир и пр. и вди-

гане след това от там.

ІХ. ИЗСЕЛВАНЕ ОТ ДРУГИ ОБЛАСТИ:
1. Ръководи: Захари Велков и Яр. Калицин
2. Изселват се около 1.000–2.000 души.
3. Частично съсредоточаване – в Радомир и пр. 
Разии в Пловдив, Русе, Пазарджик, Ямбол, Бургас, Хасково, Варна, 

Видин, Лом.
4. Изселването по донесение, кои са видните богати и дейни евреи. 
Донесението чрез делегатите.
5. Общо изселване от Сливен, Казанлък и от Плевенска област.

Х. СТОПАНСКО РЪКОВОДСТВО НА ИЗСЕЛВАНЕТО:
Ръководи началник отделение Иван Гьошев3. 

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 167–172. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 16–23.

1 Датирано по съдържанието на други документи.
2 Разия – насилствено събиране на хора от различни места в охраняемо простран-

ство с цел по-нататъшния им трансфер или депортиране.
3 В публикувания от Н. Гринберг документ се съдържат още две точки (№ XI и XII). 

В т. XI се изреждат институциите, чието съдействие ще е необходимо за провеждане на 
акцията. Посочени са поименно 7 ведомства – МВРНЗ, Дирекция на полицията, Главно-
то комисарство по снабдяването, БДЖ, Червен кръст, Дирекция на народното здраве, 
Дирекция на трудовата повинност. На т. XII Гринберг дава само заглавието, като тя се 
отнася за връзката при границата с немските влакове. 
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259.  Заповед от П. Луков, началник отделение в Комисарството за 
еврейските въпроси, до делегатите на комисарството във Ви-
дин, Лом, Берковица и пр. за изготвяне списък на богатите, по-
видните и обществено проявените евреи в съответните селища 
във връзка с тяхното депортиране от страната 

София, непосредствено след 22 февруари 1943 г.1 

ТВ. БЪРЗО ЛИЧНО-СТРОГО-ПОВЕРИТЕЛНО

До Господина
Делегата на Комисаря на
еврейските въпроси
в гр.гр. Видин, Лом, Берковица,
Фердинанд, Враца, Плевен, Русе,
Разград, Шумен, Добрич, Провадия,
Варна, Бургас, Ямбол, Кърджали,
Хасково, Пловдив, Пазарджик,
Казанлък, Стара-Загора и Нова Загора

В срок от 24 часа от получаване на настоящето, представете в коми-
сарството списък на всички евреи от града Ви, които са богати, по-видни 
и обществено проявени.

В списъка да се включат и лицата – евреи, които са се проявявали и 
се проявяват като водачи на еврейството, поддръжници на еврейския дух 
между местното еврейско население или пък са проявявали противодър-
жавни идеи и чувства.

За всекиго по отделно да се укаже какво занятие е имал и кога го е 
прекратил, или пък какво занятие има сега, ако упражнява такова, а така 
също от колко члена се състои семейството му, със сведение за пол и 
възраст.

В списъка да не се включват лицата, които имат признати права по 
чл. 33, ал. І от Закона за защита на нацията, чуждите поданици и евреите, 
които са сключили смесени бракове, когато лицето с което е сключен бра-
ка е от арийски произход. Ще се включват, обаче и евреите, на които са 
признати права по чл. 33 ал. ІІ от Закона за защита на нацията.

Началник отделение:
(П. Луков)
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ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 58, л. 62. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, с. 170; Оцеляването…, с. 206.

1 Датирано по съдържанието на документа. 

260.  инструкции до представителите на Комисарството за еврейски-
те въпроси по места относно организацията на изхранването на 
евреите, които предстои да бъдат депортирани

София, между 22 февруари и 4 март 1943 г.1 

ИНСТРУКЦИИ ПО УРЕЖДАНЕТО НА КУХНИ ЗА ИЗХРАНВАНЕТО 
НА ЕВРЕИТЕ, НАСТАНЕНИ ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ ЛАГЕРИ

1. Представителя на Комисарството за еврейските въпроси назнача-
ва домакин, на когото първата задача е да уреди кухня за изхранване на 
евреите.

2. В едно населено място може да се създадат по-вече от една кухня, 
в зависимост от помещенията, в които са настанени евреите. 

3. На всяка кухня се назначава по един готвач из средата на евреите, 
а ако няма подходящ, изисква се такъв от съответното браншово сдруже-
ние.

4. Прибори за готвене се вземат за временно употребление от общин-
ските или училищни трапезарии.

5. Ежедневното меню се изработва от домакиня по дажба, която е 
приложена към настоящата инструкция и в пълна зависимост от налични-
те продукти. Ежедневно се съставя протокол по тук приложения образец.

ДАЖБА ЗА ЕДНО ЯДЕНЕ
1. Сол  на едно лице – грама – 7.–
2. Пипер “ “  6.–
3. Картофи “ “ 350. –
4. Мазнини “ “  15.–
5. Лук “ “  5.–
6. Месо “ “ 150.–
7. Ориз “ “  50.–
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8. Брашно “ “  5.–
9. Фиде “ “ 20.–
10. Макарони “ “ “ 100.–
11. Фасул “ “ 150.–
12. Леща “ “ 100.–

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 70, л. 4. Копие. Машинопис.

1 Датирано по съдържанието на документа. 

261.  инструкции от александър Белев до бургаския полицейски на-
чалник относно „вдигането“ на евреите

София, между 22 февруари и началото на март 1943 г.

Лично – Строго поверително!
До Господина
Областния Полицейски началник

ГР. БУРГАС

1. Посочените в приложените списъци еврейски семейства да бъдат 
изпратени, съгласно приложеното разписание под охрана за лагера в гр. 
Радомир.

2. Всеки евреин може да вземе най-много 40 кгр. багаж – постилки, 
завивки, дрехи и съдове (за децата до 20 кгр.), както и храна до 10 кгр.

3. Жилищата на вдигнатите семейства се запечатват в присъствието 
на представител на българската община. Запечатаните жилища се отпечат-
ват от комисия, в която да влязат представители на полицията, общината, 
данъчната власт, агрономството и Б. Н. Банка, като комисията извършва 
опис на оставеното имущество.

4. Продуктите, подлежащи на развала, птици и пр. се предават на бъл-
гарската община срещу разписка.

5. Вдигането на посочените в списъка семейства трябва да стане след 
предизвестие от не по-вече от 1 час. При вдигане да се внимава да не се 
създават улични зрелища.

6. Да се вземат мерки за запазване от разграбване на оставените жи-
лища.
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7. Не се вдигат: а) евреи, намиращи се в брак с неевреи и б) евреи 
италиански, испански, унгарски, турски, ромънски, швейцарски и френски 
поданици.

КОМИСАР:
(Ал. Белев)

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 122, л. 6. Копие. Машинопис.

262.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегатите 
при еврейските общини и околийските управители в Софийска 
и Врачанска област във връзка с планираното депортиране на 
евреите от страната

София, 23 февруари 1943 г.

Министерство на вътрешните работи 
и народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси

БЪРЗО  СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО

До г.г. делегатите
при еврейските общини и
г.г. Околийските управители
в Софийската и Врачанска
области

Наше съобщение  Наш знак 
от 23.ІІ.1943  5727

Изпратете в срок от 5 дни в Комисарството списъци на лицата от еврей-
ски произход, живущи в околията Ви, които да съдържат следните данни:

1) Име, презиме и фамилно име на главата на семейството, дата на 
раждането му, занятие, точен адрес;
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2) От колко члена се състои семейството и обозначение на родството 
между тях;

3) Имена, дати на раждането, занятие и пр. на всеки член на семей-
ството.

Сведенията са много необходими и бързи, затова да бъдат изпратени 
в Комисарството в искания срок.

Комисар:
(Ал. Белев)

Вярно,
Помощник-Началник: [подпис] М. Павлова 

(М. Павлова)
 
[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 58, л. 54. На бланка на Комисарството за еврейските 
въпроси. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 170–171.

263.  Заявка от дирекцията за закупуване и износ на зърнени хра-
ни до областния ѝ инспектор в Битоля относно отпускането на 
брашно за хляб на Комисарството за еврейските въпроси

София, 26 февруари 1943 г.

Препис
Строго поверително!

ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ 
НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Отдел вътрешна консумация
№ 46-26.ІІ.43 г.
София, 26 февруарий 1943 г.

До Областния Инспектор 
Храноизнос
гр. Битоля
КОПИЕ: Комисарството за 
еврейските въпроси
гр. СОФИЯ

Потвърждаваме телефонният ни разговор от днес.
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По искане на комисарството за еврейските въпроси, отпуснете 12.000 
кгр. брашно за хляб на комисаря на снабдяването, гр. Битоля.

Същият комисар да продаде брашното на орган от комисарството за 
еврейските въпроси, който ще се яви към 1 март т.г. при него. Брашното 
следва да е обикновена смес в добро състояние.

В случай, че не се изиска цялото количество брашно, ще го ползвате 
по контингентите на комисарството.

ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ
И ИЗНОС НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

(п) не се чете         (п) не се чете
Вярно

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8554, л. 61. Препис. Машинопис.

264.  инструкция от дирекцията за закупуване и износ на храни до 
областния инспектор на Храноизнос в Скопие относно отпуска-
не на брашно на комисаря по снабдяването в града

София, 26 февруари 1943 г.

ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И
ИЗНОС НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
№ 47 – 26.ІІ.43 г.
26 февруарий 1943 г.
Отдел вътрешна консумация

Строго поверително! Препис

До Областния инспектор
Храноизнос
Гр. СКОПИЕ
Копие: Комисарство за евр. 
въпроси
Тук

Потвърждаваме телефонния ни разговор от днес.
По искане на Комисарството за еврейските въпроси, отпустнете 

32.000 кгр. брашно за хляб на Комисаря по снабдяването, гр. Скопие.
Същият комисар да продаде брашното на орган от Комисарството за 

еврейските въпроси, който ще се яви към 1 март т.г. при него. Брашното 
следва да бъде обикновена смес в добро състояние.
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В случай, че не се изиска цялото количество брашно, ще го ползвате 
по контингентите на комисарството.

ДИРЕКЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И
ИЗНОС НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ: подпис (не се чете)

Вярно,
НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 242, л. 60. Копие. Машинопис.

265.  инструкции до представителите на Комисарството за еврейски-
те въпроси по места относно отчетността по изхранването на 
депортираните евреи

София, между края на февруари и 4 март 1943 г.1 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТЧИТАНЕТО НА КРЕДИТИТЕ,  
ОТПУСНАТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА КОМИСАРСТВОТО  

ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ ПО ИЗХРАНВАНЕ  
НА НАСТАНЕНИТЕ В ЛАГЕРИ ЕВРЕИ

1. Във всеки населен пункт, гдето се настаняват на лагери евреи, се 
назначава по един представител на Комисарството за еврейските въпроси.

2. Представителя се грижи за настаняването и изхранването на наста-
нените в лагера евреи.

3. Като свой помощник, представителя назначава домакин, който се 
грижи за доставката на хранителните припаси и др. материали.

4. За изхранването на тези евреи и за други нужди около лагерува-
нето, на представителя се отпущат авансови суми, които той отчита пред 
счетоводството на фонд „Еврейски общини“ с редовни оправдателни до-
кументи най-късно до 1 месец след закриване на лагера. Представителя е 
отговорен за правилното отчитане на отпуснатите суми.

5. Оправдателните документи за изразходваните суми се парафират 
от представителя, а за тези които се отнасят за прехраната на евреите се 
парафират освен от представителя още и от Комисаря на продоволствието 
в съответния населен пункт, който удостоверява, че продуктите са доста-
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вени на нормирани цени. Към оправдателните документи за доставка на 
продукти и материали, неподлежащи на нормировка и на сума по-голяма 
от 50.000 лв. се прилага по един екземпляр от спазарителен и приемателен 
протокол на комисията, назначена от представителя. В последната влиза 
домакина, общински представител и член от браншовото сдружение на съ-
ответното населено място.

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 70, л. 5. Копие. Машинопис.

1 Датирано по съдържанието на документа. 

266.  График на влаковете, извозващи депортираните евреи от Бело-
морието

София, между края на февруари и 4 март 1943 г.1 

ПЛАН
за

ИЗВОЗВАНЕ на еврейските семейства от Беломорската област

1. Начална дата 5 март 1943 година
2. Общ брой за областта евреи  ............ 4269
3. Отправни гари: 1. Горна Джумая  ..... 2784  души
 2. Дупница  ............... 1485     “
 ВСИЧКО .................. 4269     “

Разпределение:
В Горна Джумая ще се отправят от:

Серес сем. 111 членове  472
Зиляхово  5  19
Драма 164 629

Кавала 485 1664
ВСИЧКО 770 2784
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В Дупница ще се отправят от:

Деде-Агач  58
Гюмюрджина 287 882
Ксанти 142 535
Саръ Шабан  3  10
ВСИЧКО 432  1485

А всичко           1201 4269 души

5. Вместимост: Един вагон от 40–50 човека; едно вагонче от тесноли-
нейната. Един влак – 500 човека.

Начална гара дата час брой краен пункт

Драма 5. март 16.05 500 души Горна Джумая
Серес 5.    “ 20.15 500    “  “
Деде-Агач 5.    “ 6.20   60    “  “
Гюмюрджина 6.    “ 5.52 860    “ Дупница
Драма 6.    “ 16.05 120    “ Горна Джумая
Ксанти 7.    “ 9.50 600    “ Дупница
Драма 7.    “ 16.05 400    “ Горна Джумая
Драма 8.    “ 16.05 800    “ Горна Джумая
Драма 10.  “ 16.05 600    “ Горна Джумая

На всяка гара, на която се придават вагони, ще има предварително 
оставени вагони, които влака ще може да прикачва.

От Кавала до Драма превозването ще се извърши с камиони.
  

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 75, л. 1. Копие. Машинопис.

1 Датирано по съдържанието на документа.
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267.  Организация на здравните служби във връзка с депортирането 
на евреите

София, между края на февруари и 4 март 1943 г.1 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ЗДРАВНИТЕ СЛУЖБИ

І. МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ. Извършва се преди настаняването 
на лагерниците в помещенията на лагерите – цели се:

1. Да се открият заразно болните – за тая цел се оглеждат гърлата, 
телата – при нужда измерва температурата. Откритите заразно болни 
или съмнителни се изолират в най-близката болница, а съприкосновен-
ците (домашните) се поставят в отделни помещения. Откритите болни от 
коклюш и варицела не се изолират в болница, а се поставят в отделни 
помещения. Откритите заразно болни и съприкосновенците се записват 
веднага на списък.

2. Да се открият – въшливите – за тая цел се събличат дрехите (дол-
ните) и се оглеждат най-внимателно ризите и гънките им. Оглеждат се 
най-внимателно и косите на жените и момичетата. Щом се открият въшки 
в един член от семейството, излишно е да се прави преглед за въшки на 
другите членове от същото семейство, тъй като всички те подлежат на 
обезвъшаване. Откритите въшливи и всичките им домашни се записват 
веднага на списък и отделят на страни от общата маса лагерници, ведно с 
целия им багаж, като се поставят под охрана за да не се извърши укриване 
на багаж.

3. Да се открият болните (незаразно болни) и установи естеството и 
тежестта на болестта. Болните се категоризират така:

а) тежко болни, които трябва да се изпратят на лечение в болницата.
б) леко болни, които могат да се лекуват в лагера.
в) хроническо болни, които при транспорта ще трябва да се придру-

жават от медиц. лице.
г) хилави, които при транспорта също ще трябва да се придружават 

от санитарно лице.
За откритите болни се съставя списък с посочената по-горе катего-

рия.
4. Откриват се жените с напреднала бременност. Като същите се за-

писват, тъй като тяхното евентуално евакуиране ще става също с придру-
жаване от медиц. лице.
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5. Откриват се майките с малки бозайничета, тъй като тяхното евен-
туално евакуиране ще става също по посочения по-горе начин.

ПОМЕЩЕНИЯ – за извършване медиц. преглед – две стаи, светли и 
отоплени – едната за мъже, другата за жени. ПОСОБИЯ – маса във всяка 
стая, кушетка, шпатели, стетоскоп, две носилки, омивалник, дезинф. теч-
ност.

ОБЩИ ПРАВИЛА
а) прегледът на мъжете се извършва от лекари, а на жените от посе-

тителки или милосердни сестри. Намерените жени с болестни състояния и 
изменения се преглеждат наново, на общо основание от лекар.

б) прегледът трябва да бъде щателен и бърз, затова, според числото 
на лагерниците ще работят 2–3 лекари и толкос посетителки или мило-
сердни сестри.

ІІ. ОБЕЗВЪШАВАНЕ
1. Дезинфекционна станция, състояща се от три помещения:
а) съблекалня, б) баня с душове (ако липсват душове, да се поставят 

казани за затопляне вода и лейки), в) помещение за обличане. Трите по-
мещения трябва да бъдат свързани едно с друго. Във всяко помещение 
трябва да има печка. Ако подът на банята не е от цимент, трябва да се 
поставят дъски.

2. УРЕДИ. 2–3 дезинфекционни машини и 5–10 дезинфекционни бу-
рета. Ще се вземат машините на всички служби – болнични, общински, 
околийски.

3. МАТЕРИАЛИ. Лизол или креолин, машинки за стрижене и бръс-
начи, сапун, вода в достатъчно количество, гориво, съдове за разтвор, ма-
зилки за дезинф. течност (прът с памук навит на единия край).

4. ТЕХНИКА. Дрехите се съблачат в отделението за събличане и взе-
мат веднага за изпарване. В банята се извършва: а) остригване на косите и 
избръсване на космите под мишниците и по срамните части, б) намазване 
на главата и цялото тяло с 5–7% разтвор от лизол или креолин, в) изкъп-
ване.

Стриженето, бръсненето, намазването с дезинф. течност и изкъпва-
нето се извършва от лица подбрани между лагерниците (бръснари и други 
опитни лица), но под непрекъснатото наблюдение на хигиенист – за мъже-
те и посетителка или милосердна сестра – за жените.

През парните машини и бурета се прекарват не само дрехите на въш-
ливите, но и всички техни завивки, покривки и др. подобни. В парните 
машини при температура 100 градуса се държат най-малко 50 минути, а в 
буретата най-малко 60 минути и то след като е започнало да излиза изо-
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билно пара от отвора им. Обезвъшаването на вещи, които не понасят пара 
(кожени и др.), става чрез накисване в разтвор от лизол или креолин. 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
а) тъй като ненавсякъде обезвъшаването ще може да бъде проведено 

в един ден, до извършването му въшливите да се държат в отделни поме-
щения.

б) ако лагерниците престоят в лагера повече от 5–6 дена, ще се из-
върши повторно обезвъшаване, което ще обхване намерените при първия 
преглед въшливи, както и такивато, които след нов щателен преглед се 
намерят въшливи.

ІІІ. ОБЩИ САНИТАРНИ ГРИЖИ
1. Ежедневно наблюдение за появата на заразно болни.
2. Даване медицинска помощ на лагерниците, като тежко болните се 

изпращат в болницата, а леко болните се лекуват в лагера, на които пред-
писаните лекарства ще се отпущат от болницата.

3. Ако лагерниците престоят в лагера по-вече от 5–6 дена ще са из-
върши нов щателен преглед за въшливост.

4. Чиста вода в достатъчно количество (при нужда обеззаразяване с 
капорит).

5. Чистота във всички помещения в лагера.
6. Достатъчно число отходни места (според броя на лагерниците) 

като се държат винаги чисто и обеззаразяват с вар.
7. Място за омивални.
8. Места за събиране смет, отпадъци.
За поддържане чистотата да се назначават дневални2 между лагерни-

ците.
ІV. РЕД И НАЧИН НА ЕВАКУИРАНЕ

1. Евакуирането трябва да стане по следния ред: 1. гр. Гюмюрджина, 
2. гр. Ксанти, 3. гр. Кавала, 4. гр. Драма, 5. гр. Сяр. По този начин лицата 
от градовете в които има петнист тиф – Кавала, Драма, Сяр, ще се задър-
жат по-дълго време и ще може да бъдат открити евентуално заболели лица.

2. Евакуирането на хронически болните, леко болните, недъгавите, 
хилавите, жените в напреднала бременост, майките с малки бозайничета 
трябва да стане отделно за да се нареди придружаване от медиц лице. Бол-
ниците ще снабдят медицинското лице, което ще придружава тези лица, с 
лекарства за първа помощ – шпритци, ампули (кардиока, кръвоспиращи, 
наркотика и т.н.) превързочен материал, противодифтериен серум, проти-
вотетаничен серум и т.н. Ще се предадат под списък и медиц. лице, което 
ще ги предаде пак под списък на следващия евакуационен пункт. 



3.1. оператИвнИ решенИя 531

V. ОБЩИ НАРЕЖДАНИЯ
1. Между лагерниците да се издирят медицинските лица – лекари, 

фелдшери, мил. сестри, акушерки и използват като помощен и придружи-
телски персонал.

2. Тъй като за бързото и правилно провеждане на акцията се изис-
ква повече персонал, непосредствено участие ще вземат – окол. лекари, 
нач. гр. здр. служба, нач. противомаларичните станции и техният помощен 
персонал – хигиенисти, обеззаразители, акушерки, посетителки, машини-
сти при болниците и т.н. Службите които не разполагат с достатъчен жен-
ски персонал да поискат мил. сестри от болниците.

3. Всички лица, които ще вземат участие в работата да бъдат своевре-
менно снабдени с открити листове.

Областен лекар: [подпис]
(Д-р Т. Палечев)

[на ръка] Проект, представен на областния началник Клечков [под-
пис] Я. Калицин

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 75, л. 9r/v. Оригинал. Машинопис.

1 Датирано по съдържанието на документа.
2 Дежурни през деня.

268.  План за „вдигането“ на евреите от Беломорска област
София, 1 март 1943 г.1 

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНО ВДИГАНЕ НА ЕВРЕИТЕ ОТ
ЖИЛИЩАТА И ПОСТАВЯНЕТО ИМ

ВЪВ ВРЕМЕННИ ЛАГЕРИ

1. Дата и час. В Беломорската област вдигането на евреите от жили-
щата и поставянето им във временни лагери ще се извърши в един и същ 
ден и час, във всички градове. За начало на акцията се определя денът 
4.ІІІ., 4 часа сутринта. Акцията трябва да бъде привършена окончателно в 
7 и половина часа същия ден. 
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2. Начин на прибиране. На 4 март в 4 ч. сутринта, всички градове от 
Беломорска област, в които живеят по-значителен брой евреи, ще бъдат 
блокирани от войска. Постигнато е пълно съгласие и са дадени необходи-
мите разпореждания за съвместна акция между войската и полицията. От 
момента, когато започне блокадата, войниците ще забраняват движение 
из улиците на града, както и напущане на жилищата от когото и да било. 
Блокадата се вдига в 7.30 ч. сутринта, до който час ударните групи, пред-
видени в п. 3 от този план, трябва да са приключили със задачата си. По 
време на блокадата войниците ще допущат да се движат из града само тези 
лица, които имат нарочно издадени за целта бележки. С такива ще бъдат 
снабдявани само ръководителите на акцията, както и членовете на коми-
сиите, които ще имат известни задачи през време на блокадата. Полицаите 
няма да се снабдяват с бележки и ще имат пълна свобода на движение 
из града. Бележките ще бъдат издавани от полицейските коменданти. По 
този начин (чрез блокада) ще бъдат прибрани евреите от Ксанти, Кавала, 
Драма, Серес, Гюмюрджина и Деде-Агач, а от Зиляхово прибирането ще 
се извърши само с помощта на полицията.

3. Групи по отвеждането. Изваждането на евреите от жилищата им и 
отвеждането във временните лагери ще се извърши от ударни групи състо-
ящи се от двама полицаи и патраулни двойки от войници, ще бъдат съсредо-
точени около къщите и квартирите населени с евреи. Всяка група ще има за 
задача да посети няколко еврейски къщи. Обектът или обектите за посеща-
ване от всяка група ще бъдат предварително определени, като в полицей-
ското комендантство ще предадат на полицаите списъци на лицата, които 
трябва да бъдат доведени от групите (извлечение от списъка на евреите по 
семейства). Освен с тези списъци, полицаите трябва да бъдат снабдени и с 
картони по размерите на обикновена цигарена кутия, на които четливо и с 
мастило да е написано името на главите на семействата, които всяка група 
ще вдига, улицата и номера, където живеят и малко канап за прокарване 
през картоните и превързване ключовете от къщите от които ще се вдигнат 
евреите. На групите най-строго се забранява да влизат вътре в жилищата 
на евреите. Полицаите от групите имат задачата да предупредят евреите, 
които групата посещава, за 30 минути да стегнат малко багаж, който може 
да се състои от дрехи, постилки, завивки и прибори за храна. Целият багаж 
може да тежи до 40 кгр. за всеки възрастен и до 20 кгр. за дете. Полицаят 
от групата уведомява семейството, че се вдига, понеже правителството е 
наредило временното изселване на евреите в старите предели на Царство-
то и че в последствие ще бъдат върнати по домовете им. Предупреждава 
ги също така да вземат със себе си и всички пари и скъпоценности, които 
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определените лица от семейството притежават. В отношенията си с евре-
ите полицаите трябва да бъдат коректни. Докато евреите прибират багажа, 
войниците и патрулиращи на улицата не им позволяват да напущат жи-
лищата, преди запечатването им. По списъка, който групата притежава, 
полицаите проверяват дали цялото семейство е напуснало жилището и след 
като предварително е проверил заедно с главата на семейството и полицая, 
дали всички врати и прозорци са затворени, дали не е останал огън в къ-
щата и няма ли в същата укрило се лице. Ако някой от списъка отсъства, 
ръководителя на групите записва в протокол името и мястото, където ли-
цето се намира и съобщава на полицейския комендант за издирване. Всеки 
ръководител на групи трябва да носи със себе си червен восък и печат 
за запечатване или пломбачи. Ръководителите на групи се определят от 
полицейските коменданти, като за такива се подбират от полицейските ко-
мандири, старшите стражари и полицейските разузнавачи. За извършеното 
запечатване се съставя протокол по предварително изготвен образец, след 
което групата отвежда цялото еврейско семейство във временния лагер, 
където предава протокола за запечатването и ключовете прикачени с канап 
към приготвения от по-рано картон с име и адреса на евреина. 

Във връзка с вдигането на евреите от жилищата им всички полицей-
ски коменданти веднага да изготвят подробни писменни оперативни пла-
нове. По две копия от последните да се изпратят незабавно на областния 
полицейски началник.

4. Комисия по прибиране на сумите и скъпоценностите. За приби-
ране на сумите и скъпоценностите, които евреите притежават, във всеки 
временен лагер действа по една нарочна комисия от висши длъжностни 
лица – директора на Б.Н. Банка, данъчния началник, пом. кмета на града 
и един полицейски началник. С отвеждането на всяко еврейско семейство 
във временния лагер членовете от семейството се поканват веднага да 
предадат на комисията всички суми и ценности, които притежават. Неза-
висимо от това, дали евреите предават или не нещо на комисията, извърш-
ва се веднага личен и на багажа обиск. За целта, в помощ на комисията се 
предават две претърсвачни групи от по 6 мъже и 6 жени. Претърсвачните 
групи се формират от служители при общината и полицията. Обискът се 
извършва от двама души от групата, а останалите четири души наблюда-
ват правилността на същия, като периодично се сменяват.

За доброволно предадените, както и за намерените при обиска пари и 
скъпоценности се съставя протокол и още същия ден комисията ги внася в 
Б.Н. Банка, по блокирана сметка. Ако в някои евреи при обиска се намери 
оръжие, същото се изземва и под опис се предава на полицейския комен-
дант. От евреите не се изземват само венчалните им халки.
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5. Санитарни мерки2. При прибирането на евреите във временните ла-
гери се пристъпва към отпечатване на жилищата и описване на намиращото 
се в тях движимо имущество. Това се извършва от тричленна комисия в със-
тав: Председатели: околийския агроном, околийския инженер, околийския 
училищен инспектор, директора на гимназията, директора на прогимназията, 
държавния контрольор при общината, началника на гражданското отделение 
при общината, околийския ветеринарен лекар и началника на т.п. станция, 
или техните помощници, които ще работят под лична тяхна отговорност и 
членове: по един чиновник и един гражданин, определени за всяка комисия 
от полицейския комендант, а за гр. Деде-Агач – от околийския управител. 
Към всяка комисия се придават по два полицая за охрана и наблюдение. Там, 
където нуждата налага, броя на комисиите може да бъде увеличен. Описа-
ното движимо имущество се пренася в нарочни складове, където се предава 
заедно с описа. Пренасянето на багажа ще се извърши с наети преносва-
чи и превозни средства, плащани от представителите на Комисарството за 
еврейските въпроси. Придадените към комисиите полицаи не са членове на 
същите, а само присъстват на разпечатването, на описа, на натоварването и 
откарването на имуществото в складовете. Багажите ще се складирват и под-
реждат в складовете, където ще се приемат от комисии в състав: директора на 
Б.З.К. Банка и определени от полицейския комендант чиновник и гражданин.

Опис се извършва най-напред на имуществото на по-заможните ев-
реи. Ако при изготвянето на описа в жилището се открият пари или скъпо-
ценности, те не се предават в склад, а се внасят в Б.Н. Банка по блокирана 
сметка. Намерените при извършването на описа хранителни продукти се 
предават на делегата при еврейската община и се използват за прехраната 
на евреите по време на престоя им във временните лагери.

След окончателното приемане на движимото имущество комисията 
предава ключовете на склада, заедно с описите, на делегата на комисар-
ството, като предварително запечатва склада. За случая се съставя прото-
кол. Складовете се охраняват от полицаи.

Всички ключове от опразднените жилища се предават на собствени-
ците, ако не са евреи. В последния случай (ако собствениците са евреи) 
ключовете се предават на чиновника по държавните имоти.

7. Ликвидиране на движимото имущество. Ликвидацията на дви-
жимото имущество ще се извърши по начина и в сроковете, оказани от 
комисарството за еврейските въпроси, докато вещите ще се съхраняват 
във временните складове. Последните ще бъдат охранявани от полиция. 
Ликвидацията трябва да се извърши бързо, за да не стигне до развала на 
вещите и за да се освободят помещенията, които ще служат за складове.
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8. Във всички временни лагери да се приготви хляб и храна поне за 2 
дни. Представителите на комисарството и полицейските комендантства да 
имат предвид, че вдигането от временните лагери и извозването на евре-
ите за старите предели може да започне още на 5.ІІІ. Това налага особена 
планомерност в работата, за да не се обърка разписанието на влаковете.

[подпис на ръка] Я. Калицин 

ЦДА, ф. 656К, оп. 1, а.е. 1, л. 6–8. Циклостил.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 51–55.

1 Върху машинописен екземпляр на същия документ на ръка е написана резолюция: 
„Проект, поправен с оглед мнението на г. Директора и на военните. Окончателният план 
е отпечатания на циклостил. 1.ІІІ.43.“ [подпис] Я. Калицин (ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 75, 
л. 15). От документ № 271 става ясно, че д-р Клечков възлага на Калицин да подготви 
плана на 26.II., проектът е одобрен от областния директор на 27.II., набран е на машина 
на 28.II. и отпечатан на циклостил на 1 март. 

2 Разделът е погрешно озаглавен „Санитарни мерки“, а се отнася до събирането на 
движимото имущество от жилищата на депортираните. Наредените санитарни мерки могат 
да се видят в оперативните планове за отделните градове (вж. например документ № 289). 

269.  Обща инструкция от Ярослав Калицин за прoвеждането на ак-
цията по депортирането на евреите от Беломорието

София, 1 март 1943 г.1 

МНОГО-БЪРЗО!
Поверително!

ИНСТРУКЦИЯ
за начина, по който трябва да се извърши отвеждането 

на евреите от временните лагери, товаренето на влаковете и 
превозването до старите предели на Царството

Във връзка с превозването на евреите до старите предели на Цар-
ството, всички полицейски коменданти в Беломорска област и околийски-
те управители и полицейските началници в Деде-Агач и Демир-Хисар, да 
имат предвид за най-строго изпълнение следното:
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І. Разписание на специалните влакове за извозване е:
Начална гара дата час Брой краен пункт

Драма   5 март 16.05 500 души Горна-Джумая
Серес   5    “ 20.15 500     “ “          “
Деде-Агач   5    “  6.20   60     “ “         “
Гюмюрджина   6    “  5.52 860     “ Дупница
Драма   6    “ 16.05 120     “ Горна Джумая
Ксанти   7    “  9.50 600     “ Дупница
Драма   7    “ 16.05 400     “ Горна Джумая
Драма   8    “ 16.05 800     “  “        “
Драма 10    “ 16.05 600     “  “        “

ІІ. Охраната на евреите, които ще се превозват, ще се извърши по 
следния начин:

А. Превоз по железниците
1. На 5 март от гара Деде-Агач, с вагоните, които ще бъдат на гарата, 

на разположение, ще се превозят за Горна-Джумая 60 души, които да се 
охраняват от 1 старши и 1 младши стражари, за всеки вагон по 1.

2. На 5 март от гара Драма, с вагоните, които ще бъдат на гарата, на 
разположение, ще се превозят за Г. Джумая 500 души, които да се охраня-
ват от 1 пол. началник и 12 младши стражари, за всеки вагон по 1.

3. На 5 март от гара Серес, с вагоните, които ще бъдат на гарата, на 
разположение, да се превозят до Г. Джумая 500 души, които да се охраня-
ват от 1 старши и 12 младши стражари, за всеки вагон по 1.

4. На 6 март от гара Гюмюрджина, с вагоните, които ще бъдат на га-
рата, на разположение, ще се превозят до Дупница 860 души, които да се 
охраняват от 1 пол. началник, 1 старши и 22 младши стражари, за всеки 
вагон по 1.

5. На 6 март от гара Драма, с вагоните, които ще бъдат на гарата, на 
разположение, ще се превозят до Г. Джумая 120 души, които да се охраня-
ват от 1 старши и 3 младши стражари, за всеки вагон по 1.

6. На 7 март от гара Ксанти, с вагоните, които ще бъдат на гарата, на 
разположение, ще се превозят до Дупница 600 души, които да се охраня-
ват от 1 полиц. началник, 1 старши и 14 младши стражари, за всеки вагон 
по 1.

7. На 7 март от гара Драма, с вагоните, които ще бъдат на гарата, на 
разположение, ще се превозят до Г. Джумая 400 Кавалски евреи, които да 
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се охраняват от 1 старши и 10 младши стражари от Кавалското полицей-
ско комендантство, за всеки вагон по 1.

8. На 8 март от гара Драма, с вагоните, които ще бъдат на разполо-
жение, ще се превозят до Г. Джумая 800 Кавалски евреи, които да се ох-
раняват от 1 пол. началник, 1 старши стражар и 20 младши, от Кавалското 
полицейско комендантство, за всеки вагон по 1.

9. На 10 март от гара Драма, с вагоните, които ще бъдат на разполо-
жение, ще се превозят до Г. Джумая 600 души Кавалски евреи, които да се 
охраняват от 1 старши и 14 младши стражари от Кавалското полицейско 
комендантство, за всеки вагон по 1. За комендант на влака да се придаде 1 
пол. началник от Драмското пол. комендантство.

Б. Превоз с автомобили от гр. Кавала до Драма
1. На 7 март да се превозят от Кавала до Драма 900 души, от които 

400 на гарата за товарене на влака, който заминава на 7 март в 16.05 ч. Ос-
таналите 500 души ще се снемат във временния лагер при Драма, където 
да престоят до 9 март, на която дата да се отведат на гарата, за да отпъту-
ват със специалния влак в 16.05 ч.

2. На 8 март да се превозят до Драма 900 души, от които 800 на гарата 
за товарене на влака, който заминава на 8.ІІІ. в 16.05 ч., а останалите 100 
души да се снемат във временния лагер при Драма, от където на 10 март да 
се отведат на гара Драма, за да отпътуват с влака, който тръгва в 16.05 ч.

В. Да се има предвид, че полицаите, които се придават за охрана на 
евреите, ще придружават последните до крайната гара на пътуването – 
Г. Джумая, респективно Дупница.

ІІІ. Във връзка с пътуването, във всеки временен лагер да се изготвят 
подробни списъци на лицата, които са в лагера, като се извърши следно-
то разграфяване: 1) № по ред на семейство; 2) № по ред на всяко лице; 
3) трите имена; 4) дата на раждането; 5) месторождение; 6) местожител-
ство, улица и №; 7) родство с главата на семейството; 8) професия. Спи-
съците да се изготвят в по 6 броя, единия от които да се задържи в пол. 
комендантство, втория да се изпрати на областния полицейски началник, а 
четирите да се предадат на коменданта на влака (командващия охраната), 
който предава: 1 брой на началника на гарата, 1 брой задържа приподпи-
сан от гаровия началник и му служи вместо билети, 1 предава в приемател-
ния пункт в старите предели, а четвъртия брой, подписан от коменданта на 
приемателния пункт в старите предели, връща обратно в града, от който 
става изселването и го предава на полицейския комендант. 

ІV. Във връзка с вдигането на евреите от временните лагери и това-
ренето на влаковете, да се има предвид следното:



538 3. „вдигане“ и депортиране

1. Всеки комендант да изчисли времето, което ще му е необходимо 
за отвеждане евреите от лагера до гарата, с оглед да бъдат на товарното 
място точно два часа преди тръгването на влака.

2. Да се избере най-краткия и безлюден път до гарата.
3. Да се осигури добра охрана за отвеждането и натоварването.
4. Да се приготвят нуждното число каруци за отвеждане до гарата на 

недъгави евреи и пренасянето багажа на такива.
5. Храна за по пътя ще се вземе от лагера, като се пресмята за два дни. 

За тези, които заминават на 5 сутринта, храна и хляб да се приготви още 
тая нощ (на 4 срещу 5). За храна може да се приготви гъсто сварен ориз, 
боб или картофи.

6. Да се вземат за всеки вагон по две големи стомни с вода и по 1 те-
некия с малко пясък за естествени нужди на децата, болните и недъгавите. 

V. По време на превозването с влаковете и камионите, най-строго се 
забранява пеенето, викането, свиренето, драскането по стените на превоз-
ните средства, пушенето и паленето на огън.

Абсолютно се забранява слизането както през време на движение, 
така и при спиране.

Разрешава се слизане само на гарите: Гюмюрджина, Ксанти, Драма, 
Серес, Демир-Хисар и Симитлий и то само при крайна естествена нужда. 
В такъв случай слизането се извършва групово, под охрана на полицаи 
от влаковата такава, подсилена с полицаи от съответните гари. За цел-
та полицейските коменданти на Гюмюрджина, Ксанти, Драма и Серес и 
околийския пол. началник на Демир-Хисар предварително да проучат раз-
писанията на специалните влакове и изпратят по-голям брой полицаи за 
посрещане и изпращане на тези влакове. 

VІ. Във връзка с приложението на тази инструкция, всички полицей-
ски коменданти веднага да изготвят писмени планове за начина, по който 
ще работят. По два преписа от плановете да се изпратят на областния по-
лицейски началник.

Да се има предвид, че една малка грешка може да доведе до объркване 
на разписанието и проваляне на плана за превозване на евреите до опре-
делените им места.

[подпис]
Я. Калицин

ЦДА, ф. 656К, оп. 1, а.е. 3, л. 1–4. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 59–62.

1 Датирано по съдържанието на други документи.
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270.  Телефонограма от Комисарството за еврейските въпроси с ин-
струкции за акцията по „вдигането“ на евреите от Беломорието

София, 1 март 1943 г.1 

Министерство на вътрешните работи и народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси
Комисар

Телефонограма   София …..194 .. г.

Поискайте от Калицин да записва и след като продиктува текста нека 
той го прочете за сверяване.

1. Калицин може да замине в обиколка на 1 март при условие че оби-
колката ще привърши най-късно до пладне на 2 март и от тогава до 5 су-
тринта ще бъде неотлъчно в Ксанти.

2. Калицин да замоли Клечков да бъде в Ксанти и на 4 март.
3. За всеки вагон трябва да се предвиди по един полицай или войник 

за охрана. За всеки влак да се предвиди по един старши или по един под-
офицер за началник на охраната. Ако местната полиция не е достатъчна 
тогава да се потърси съдействие на военните за охрана на влаковете.

4. Превозването от Беломорието ще започне на пети и ще приключи 
на 10 март. Ще се извозват дневно от 800 до 1000 души.

5. Храна за по пътя ще вземат от лагера, като се пресмята за два дни.
6. Да се приготви предварително хляб и храна поне за два дни. Топла 

храна за тези които заминават на пети сутринта да се приготви още през 
нощта на четвърти срещу пети.

7. Бензин на всяка цена да се осигури от местните резерви. Щом има 
бензин за обиколки и нови обиколки ще се намери и за извозване от Ка-
вала. Комисарството ще отпусне и ще прати бензин към четири тона, но 
не мога да гарантирам пристигането му на време. Настойте пред Клечков 
да се направи всичко възможно за използване на всички налични коли и 
гориво за вдигане на тези 1800 души от Кавала в дните от пети до девети 
включително и най-късно.

8. Взимането на парите и ценостите със себе си е възможно само ако 
се предпазим от ограбване при завеждането до лагера. Да съобщават на 
командата, която вдига за парите и ценостите, които взимат, и да се вписва 
в бележка, който придружаващия полицай дава в лагера, където още при 
приемането в разпределителното помещение се извършва изземването и 
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описването на иззетото имущество, след претърсване на вещите. Да се 
предвидят приемателни команди в лагера с достатъчна численост.

9. Пренасянето на движимото имущество в складове е възможно, ако 
се вземат мерки да не се разграби до пренасянето и ако има удобни поме-
щения за складове.

10. Дадени веднъж инструкции да не се отменят без твърде основа-
телна причина. Дадените инструкции да се записват от този, който ги дава, 
за да знае какви инструкции е дал и да не се оплете сам в инструкциите си.

11. Вдигането да стане на 4 или на четвърти срещу пети, като се има 
пред вид и разписанието на влаковете.

12. Разписанието на влаковете ще бъде готово към 10 часа. Калицин 
да се обади към 11 часа за него [написано на ръка].

13. Полицейските коменданти да съставят подробен писмен операти-
вен план за вдигането.

14. Калицин със съдействие на областния полицейски инспектор да 
изготви кратък правилник за вътрешния ред на лагерите: приемане, ох-
рана, коменданти и надзиратели, хранене, подържане чистота, лазарети, 
проверки на присъствие, ползване от клозети, изписване от лагерите и пр.

15. Да се изработят от лицата (посочени в т. 13) общите инструкции 
за вдигането и съсредоточаването в лагерите и за вдигането от лагерите 
и товаренето във влаковете. Да се внимава всичко да става планомерно 
като се има пред вид, че между вдигането за лагерите и заминаването на 
първите влакове ще има много малко време (особено за Драма и Серес) и 
при липса на планомерност лесно ще се появи объркване и пропущане на 
разписанието на влаковете.

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 137, л. 17–19. Оригинал. Машинопис. На бланка на 
Комисарството за еврейските въпроси.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 50–51(леко променен вариант). 

1 Датирано е по показанията на Я. Калицин пред Народния съд.
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271.  доклад от Ярослав Калицин до комисаря за еврейските въпроси 
относно подготовката на акцията по „вдигането“ на евреите от 
Беломорието

Ксанти, 3 март 1943 г.

Лично строго поверително!

ДО ГОСПОДИНА КОМИСАРЯ ЗА
ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
София

ДОКЛАД
от Ярослав Калицин, началник на административното отделение  

при Комисарството, командирован в гр. Ксанти

Господин Комисар,
На 26.ІІ. т.г. (петък) след отпътуването Ви от град Демир Хисар, не-

забавно заминах за гр. Ксанти. При пристигането си в гр. Драма, бях уве-
домен, че областния директор г. Клечков е тръгнал от Ксанти за Драма, 
където се наложи да го чакам, същата вечер, по задачата, която възложи-
хте, имахме конференция, на която присъстваха: областния директор, по-
мощника му Капранджиев, полиц. комендант Груев, инспектора Алтънов 
и аз. На тази конференция г. Директора настоя акцията да се проведе на 
4.ІІІ. рано сутринта, само от полицаи (без участието на чиновници) като 
се направи всичко възможно за вдигане и на движимото имущество вед-
нага след вдигането на евреите, поради невъзможността за охраняване на 
сградите и опазване на имуществото от пълно разграбване. Същия настоя-
ваше акцията да се извърши ударно по отношение вдигането на евреите, 
така и по отношение прибиране на имуществото. Във връзка с тези иска-
ния г. Директора ме натовари същата нощ да изготвя план за вдигането. 
Проекта, който изготвих, беше прегледан от него събота (27.ІІ.) сутринта 
и след кратък разговор веднага заминах за гр. Ксанти за окончателно раз-
работване на плана. С пристигането си в Ксанти се срещнах с областния 
полиц. началник Върбанов, с когото влязохме във връзка с началник щаба 
на дивизията. След няколко срещи с висши военни, окончателно се уста-
нови плана за вдигането на евреите и участието на войската в акцията. В 
неделя 28.ІІ. плана беше окончателно готов и написан на пишуща маши-
на. Във връзка с приложението му същия ден след обед заминах заедно с 
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областния полиц. началник за Деде-Агач и Гюмурджина, където дадохме 
последните си инструкции и се срещнахме с началниците на гарнизоните. 
В понеделник сутринта (1.ІІІ.) бях в гр. Ксанти, отпечатих на циклостил 
плана за вдигане на евреите и след обяд към 5 часа започнах обиколка, 
която продължи до вторник, 2 Март сл. обед. При тази обиколка заедно с 
г. Върбанов (областния полицейски началник) посетихме пол. коменданти 
в гр. Кавала, Драма и Серес. Срещнахме се и със съответните началници 
на гарнизони. Съдействието на войската ще бъде пълно. Във всички гра-
дове подготовката за акцията е добра, а в Кавала – много добра. Най-слаба 
е подготовката в гр. Ксанти, но днес сл. обед и тук подготовката ще бъде 
приключена. С г. Върбанов бяхме и до Демир Хисар но не можахме да се 
срещнем с околийския полицейски началник. Видяхме само г. Овчаров, 
на когото дадохме малки наставления. На всички коменданти се дадоха 
писмени упътвания (план), които бяха и устно разяснени. От всеки от тях 
изисках писмени оперативни планове, които ще получа тази вечер, непо-
средствено пред самата акция. На всички полицейски коменданти са даде-
ни образци за разни видове протоколи.

Акцията в гр. Кавала ще започне с 1 час по-рано отколкото в оста-
налите градове. Всички длъжностни лица заангажирани с провеждане на 
акцията са схванали сравнително добре задачите си и са спокойни за пра-
вилното изпълнение. Повдигат се много въпроси, на пръв поглед незначи-
телни, но по които трябва да се мисли и да се дават упътвания. Мъчен е и 
въпроса с прибирането на движимото имущество на евреите. Събирането 
в общ склад ще доведе до разпределението на покъщнината по вид, а не 
по собственици. Това ще затрудни в последствие внасянето на сумите по 
блокираните сметки, понеже няма да се знае чия вещ за колко е продадена. 
Началника на Кавалския гарнизон моли за запазването на няколко жилища 
с мебелите, за да може после да се използва така както е подредено всяко 
жилище. По този въпрос ще чакам нареждане. Възприемам становището 
на Кавалския полицейски комендант за запазване на всеки град по 1 или 
2 жилища с мебелите, за ползване от висши длъжностни лица, като прием-
на, по време преминаването на такива през Беломорието. Това би могло да 
стане, като се направи най-подробен опис на всички вещи, които ще бъдат 
оставени в жилището, за да се извърши оценка и да се иска заплащане от 
съответното министерство. До потвърждаването от Вас на това станови-
ще, ще запазя няколко къщи запечатани, под охрана. Ако не се съгласите, 
след получаване на нареждане ще се постъпи както с останалите жилища.

Понеже вещите от опразваните жилища ще се съхраняват в складове, 
които също ще трябва да се освободят в непродължително време, моля 



3.1. оператИвнИ решенИя 543

за подробни инструкции във връзка с бързото ликвидиране на събрано-
то имущество. Моля да се има предвид, че много мъчно ще може да се 
установи за всяка вещ на кого е принадлежала. Пренасянето на складо-
вете ще се извърши под добра охрана и разграбване няма да се допусне. 
Давам мнение, ако е възможно да се нареди, щото събраните от лицата 
суми и скъпоцености да отидат по блокираните им сметки а постъпилите 
от ликвидацията на всички движимости суми да се внасят по сметката на 
фонда „Еврейски общини“. В последствие при разглеждане на вземанията 
предявени срещу евреи, би могло да се допуща изплащане на фонда само 
на суми, на каквито възлиза оценката на имуществото на всяко лице по 
подадения от него отчет. С това фонда няма да бъде ощетен, ликвидацията 
ще се извърши бързо и лесно, а и помещенията ще се освободят скоро.

Като приключвам доклада си, донасям: подготовката за вдигане на 
евреите от жилищата им в Беломорието е приключена. След 8 часа започ-
ва самата акция. За резултата от същата ще уведомя Комисарството по 
телефона, след което ще Ви изпратя подробен доклад.

Към този си доклад прилагам плана за организираното вдигане на ев-
реите от жилищата им и поставянето им във временни лагери. Въз основа 
на този план всички полицейски коменданти са разработили писмени опе-
ративни планове.

гр. Ксанти, 3 Март 1943 г.

НАЧАЛНИК НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ КОМИСАРСТВОТО: 

(Я. Калицин)

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 137, л. 96–98. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 62–64.
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272.  План за депортиране на евреите от „старите предели“
София, преди 21 май 1943 г.1 

ПЛАН
за изселване на евреите от страната

І. ЗАДАЧА
Да се изселят вън от Царството всички евреи. Не се засягат: а) ев-

реите чужди поданици, с изключение на евреите от Германия и от окупи-
раните от Германия страни; б) евреите, намиращи се в брак с неевреи; в) 
граждански мобилизираните – и то само ако са крайно необходими; и г) 
заразноболните.

Срок за изселването: да завърши към 30.ІХ.1943 год.
Евреите се изселват в Германия – Източните области.

ІІ. ОБЩ ПЛАН
а) Подлежат на изселване от София  25.000 евреи
 от провинцията  23.000 евреи
 Общо  48.000 евреи
б) Предаването ще стане в дунавските пристанища, на първо място 

в Лом и Сомовит. От другите пристанища ще бъдат вдигнати местните 
евреи.

в) Месечно ще напущат страната по 16.000 души. До Виена превоза 
ще става с параходи. Охраната ще бъде българска до Виена, ако не може 
да се осигури немска охрана. 

г) Не е желателно вдигането да става на части. От определената дата 
например 30 май 1943 г. всички евреи трябва да бъдат в лагери.

д) Вдигането на всички евреи от София е технически трудно да стане 
наведнъж. За да се спази т.г., трябва Софийските евреи предварително да 
бъдат изселени в провинцията. С оглед на евреите, които няма да се из-
селват, тези, намиращи се в трудови групи, и евреите, които изселването 
в провинцията няма да засегне, ще следва да се изселят в провинцията 
около 16.000 души, седмично по 8000 души. Това изселване може да се 
проведе, ако правителството оповести задължителността му. Изселването 
в провинцията ще стане по бележки карнетки дадени от Комисарството, 
като евентуално пътуването с тези карнетки бъде безплатно. Срещу неза-
миналите доброволно ще се вземат строги санкции.

Ще заминат за Врачанска област около  3000 души
 Софийска област около  2000 души
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 Пловдивска област около  1500 души
 Ст. Загорска област около  1500 души
 Бургаска област около  3000 души
 Шуменска област около  1500 души
 Русенска област около  2000 души
 Плевенска област около  1500 души
Изселването в провинцията на Софийските евреи ще отклони подо-

зренията за изселването в Германия. На областните директори и на об-
ластните полицейски началници ще се поясни, че това настаняване на Со-
фийските евреи е временно. Акцията ще се основе на чл. 29 от Наредбата 
от 29.VІІІ.1942 год.

Софийските евреи в провинцията ще бъдат настанени в еврейски 
къщи или „временно“ до настаняването им в жилища в местните училища.

е) Вдигането на евреите от провинцията при това положение ще 
включи и вдигането на изселените от София евреи. Това вдигане не ще 
представлява проблем. 24 часа след даване нареждането на областните 
полицейски началници училищата ще бъдат опразнени и провеждането на 
акцията ще бъде подготвено. Тя може да стане примерно на 30 Май. Ев-
реите се настаняват в лагери в местните училища, като жилищата им се за-
печатват. От същия ден почва извозването им за Лом и Сомовит, където се 
организирват етапни лагери. Останалите в София неизселени в провинци-
ята евреи се вдигат на същата дата и веднага се отправят с влакове за Лом.

ж) Превозването на евреите с влакове до пристанищата Лом и Со-
мовит ще става на части с оглед при пристигането на параходите да има 
в тези пристанища достатъчно евреи за маневриране. Това превозване на 
евреите не ще затрудни железниците ни. Седмично ще се превозват по 
4000 души, като само в първия ден ще се превозят 10 000 души.

з) Организиране на прехраната няма да бъде особено трудно на мест-
на почва и ще започне на третия ден от влизането на евреите в лагерите, 
като до тогава ще се прехранват с храната, която ще вземат.

и) Организирането на санитарния и полицейския надзор ще стане как-
то при лагерите в Македония и Тракия.

к) За вдигането в лагерите и за превоза ще важат наредбите издадени 
при изселване на евреите от Тракия.

л) С еврейското имущество ще се разпореди по начина, с който се 
разпореди имуществото на евреите в Тракия и Македония.

м) В Лом има условия за настаняване във временни лагери на 5000 
души. В Рахово и Сомовит може също да се настанят до 2000 души. В Ци-
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бър няма условия за временен лагер. Ако не се реши изселването, в Цибър 
може да се строи постоянен лагер.

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 122, л. 49–51. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 185–187; Комисарство по еврейските 
въпроси…, 34–36.

1 Документът е изготвен преди решението за изселване на евреите от София, взето 
от правителството на 21 май 1943 г. (протокол № 74, постановление на Министерския 
съвет № 70). Този план остава неосъществен.

3.2.  ОБЩа КарТина

273.  донесение на Германското генерално консулство в Кавала до 
Германската легация в София относно депортирането на око-
ло 4500 евреи от Беломорието с „почти без изключение“ гръцко 
поданство

Кавала, 9 март 1943 г.

Германско генерално консулство
Препис!
Кавала, 9 март 1943 г.

Секретно!

До Германската легация
София
Към нашия доклад от 8 т.м.

Относно: Извозване на евреи от районите на Беломорието.

Доколкото можах да науча, извозването на евреите от районите на 
Беломорието, в основната част е приключено. Част от евреите, заедно с 
техния багаж, се намират на път към лагера в Горна Джумая, а друга част 
вече е пристигнала там и е интернирана. Според пристигналите тук съоб-
щения, общо са обхванати около 4 500 евреи от районите на Беломорието. 
Според получените от мен сведения, изселването на тези евреи се извърш-
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ва без особени затруднения и инциденти. Както вече отбелязах, интересно 
беше съчувствието на гръцкото население, което, например в Кавала и 
Драма даваше подаръци и изразяваше своите овации към изселваните ев-
реи. Както ми беше съобщено от достоверни германски източници, в тази 
неприятна сцена в Драма са взели участие и някои комунистически настро-
ени българи. Самите евреи са приели външно безучастно своето изселва-
не. За тях несъмнено горчивина предизвиква прегледа в тютюневите скла-
дове, при който те трябваше да се разделят от своите украшения, златни 
монети и т.н., по-голямата част от които бяха укрити от тях в собствените 
им дрехи. В общи линии българите почти без изключение приветстваха 
изселването на евреите, които почти без изключение имат гръцко подан-
ство. Тази констатация се отнася по-специално за ръководните български 
функционари. Няма капка съмнение, че тукашните евреи се отзоваха изця-
ло на долната политическа пропаганда, която противоречи на германските 
и българските интереси. Няма съмнение, че неконтролируемите слухове, 
които се разпространяват с особена сила през последните седмици, в края 
на краищата са резултат на тази подмолна еврейска дейност. 

Подписал: Дрегер

ЦДА, КМФ/19, инв. № 243, 24. Превод от немски език. Машинопис.
Публикувано в: Обречени и спасени…, с. 346.
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274.  доклад от Ярослав Калицин, началник на административното 
отделение при Комисарството за еврейските въпроси, относно 
изселването на еврейското население от Беломорието

София, 20 март 1943 г.

[на ръка] 20.ІІІ.1943 г.
До Господина
Комисаря за еврейските въпроси
Тук

ДОКЛАД
от Ярослав Калицин, началник на

административното отделение при комисарството

Господин Комисар,
От 23 февруарий до 10 март т.г. бях командирован в Беломорската 

област за общо ръководство по изселването на еврейското население от 
Беломорието и превозването му до старите предели на Царството.

С този доклад Ви давам сведения за отделните задачи, които се поста-
виха и за начина, по който се изпълниха.

І. Точно установяване на семействата и лицата, които подлежаха на 
изселване от всеки град. За целта се използваха сведенията, които еврей-
ските общини притежаваха, като данните се корегираха съгласно тези, съ-
ществуващи в адресните служби на отделните градове. По така получени-
те сведения евреите в Беломорието се разпределяха:

1) в град ГЮМЮРДЖИНА – 271 семейства с 904 лица; 2) в град 
ДЕДЕ АГАЧ – 12 семейства с 44 лица; 3) в гр. КСАНТИ – 144 семейства с 
537 лица; 4) в гр. ДРАМА – 154 семейства с 592 лица; 5) в гр. КАВАЛА – 
485 семейства с 1,657 лица; 6) в гр. СЕРЕС – 111 семейства с 471 лица и 
7) в гр. ЗИЛЯХОВО – 5 семейства с 19 лица, или общо за Беломорската 
област: 1,182 еврейски семейства с 4,224 лица. 

ІІ. Подбор на помещения, които да послужат за временни лагери и 
пригодяване на същите за целта. Във всички градове в Беломорска област 
за временни лагери се използваха тютюневи складове, като най-удобни 
и без да има нужда да се закриват училища, каквито трябваше да бъдат 
използвани при липсата на складове. Времето, през което се извърши ак-
цията позволи ползването от складовете без това да се отрази върху на-
родното стопанство, понеже покупката и прибирането на тютюна още не 
беше започнала. Избраните складове бяха пригодени за лагерни помеще-
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ния. Такива имаше в Гюмюрджина, Ксанти, Драма, Кавала и Серес. В тези 
градове се взеха мерки за почистване на складовете, прокарване на водата 
(Ксанти и Серес), изкопаване на клозети (Ксанти и Серес), приготвиха 
се казани за кухни, закупиха се фенери за нощно осветление и във всеки 
склад се приготви по едно помещение за амболаторни прегледи и лечение, 
като предварително се донесоха и съответните санитарни материали. Още 
преди акцията се закупиха достатъчно продукти за храна, както и необхо-
димото количество хляб. Въпреки малкото време, лагерите бяха предва-
рително снабдени и с машини за обезвъшчаване. По отношение санитар-
ните мерки и надзор, органите на Главната дирекция на народното здраве 
направиха всичко възможно за предотвратяване на някоя епидемия, която 
не беше изключена, като се има пред вид колко голям брой от евреите се 
указаха въшливи.

ІІІ. Вдигане на евреите от жилищата им и отвеждането във временни 
лагери. Тази задача имаше две фази: 1) подготовка и 2) изпълнение.

1. Подготовката се състоеше в изготвянето на един общ план за 
действие, съобразно общите условия и разработването от полицейските 
коменданти на отделни оперативни планове, съобразно плана и местни-
те условия. Към доклада си прилагам препис от плана за организираното 
вдигане на евреите от жилищата и поставянето им във временни лагери.

2. Изпълнението на задачата на всякъде се извърши добре, съгласно 
общия план. На 4 март, след 2 часа сутринта, започна блокиране на по-
сочените по-горе градове, от войска. В самата акция по прибирането на 
евреите войниците не вземаха участие, а това се вършеше от полицаите, 
разпределени на групи съгласно общия план и според възможностите на 
полицейските комендантства. Блокадата на градовете се вдигна още съ-
щия ден сутринта, като най-дълго продължи в гр. Кавала, до към 11 часа 
по обяд, но не са за целия град, а само за квартала населен предимно с 
евреи. По време на блокадата в нито един от градовете няма какъвто и да 
било инцидент, било с евреи, било с някого от останалото население. На-
всякъде полицаите са се държали с евреите много добре, като най-точно 
са спазвали дадените им инструкции.

Веднага след прибирането на евреите във временните лагери започна 
претърсването им за пари, скъпоценности и оръжие. Претърстването се 
извършваше от нарочни претърсвачни групи, комплектувани по начина 
указан в общия план.

При направения личен и на багажа на евреите обиск в лагерите са съ-
брани следните суми: 1) в гр. Гюмюрджина – 421,720 лева, 133,300 драхми 
и 1,750 германски марки. Златото и скъпоценностите до преди два дни не 
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беше преведено в известност; 2) в гр. Ксанти – 314,273 лева, 312,909 драх-
ми, 1,500 книжни палестински лири, 457 амер. книжни долари, 73 златни 
лири, 5 наполеона, 50 други златни монети и пр.; 3) в гр. Драма – 713,400 
лева, 1,736,000 драхми, 203 германски марки, както и злато и сребро за 
около 100,000 лева; 4) в гр. Кавала – 1,100,000 лева, 1,146,800 драхми, 
злато: 130 турски лири, 37 английски, 13 наполеона, 5 пендари и др.; 5) в 
гр. Серес – 436,200 лева, 2,000,000 драхми, злато: 23 лири разни, 5 пенда-
ри и други и 6) в гр. Деде Агач – 38,490 лева. Общо при обиските в лаге-
рите са намерени: над 3,000,000 левове, над 5,000,000 драхми и за повече 
от 1,000,000 лева злато и друга чужда валута.

Успоредно с извършвания обиск, всички евреи бяха подложени и на 
медицински преглед, като на нуждаещите се даде необходимата лекарска 
помощ. Нито за един момент лагерите не са оставали без лекар. 

ІV. Организация на престоя във временните лагери. Изготви се про-
екто-правилник за вътрешния ред във временните лагери, който се раз-
прати на всички коменданти, за да се приложи по отношение на лагерува-
щите. Не на всякъде, обаче, правилникът има приложение, поради много 
краткото време на престоя, от прибирането на евреите до изпращането им 
в старите предели на Царството. Колкото и малко да беше това време, в 
лагерите на Беломорието се взеха следните мерки:

1. Обезвъшчаване на лагеруващите. Така, тази мярка се приложи как-
то следва: в гр. Гюмюрджина по отношение на 14 местни евреи и 20 от 
Деде Агач. В гр. Ксанти обезвъшчаването е приложено по отношение на 
535 лица, в гр. Драма по отношение на 230, в гр. Кавала – по отношение 
на 305 и в гр. Серес – около 170 лица. Общо във всички градове са обез-
въшчени около 1,300 души.

2. През целия престой във временните лагери, на лагеруващите е да-
вана два пъти дневно топла храна и хляб по определените дажби.

3. Всички лагери бяха охранявани от полиция, като не се допущаше 
контакт с външния свят.

За престоя на евреите във временните лагери мога да кажа, че по-го-
лямата част от тях се чувстваше много добре, защото редовно се даваше 
хляб и топла храна, а обноските на служебните лица с лагеруващите беше 
коректно. Преди заминаването на лицата от лагерите, на всички се даде 
достатъчно храна, с която да могат да изкарат 2 до 3 дни път. Храната се 
състоеше от мармалад или гъсто сварен ориз, или фасул и хляб.

Произшествия по време на престоя в лагерите, както и бягства от по-
следните няма. Общо във всички лагери има само два смъртни случая, 
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които, съгласно доклада на лекарите, се дължат на старост (лица над 70 го-
дишна възраст). Заболели от каквато и да е болест в самите лагери няма.

V. Вдигане на евреите от временните лагери и превозване до старите 
предели на Царството. В гр. Ксанти ми се предаде по телефона от София 
точното разписание на специалните влакове, с които се извърши превоз-
ването на евреите до Горна Джумая и Дупница. Понеже началната дата на 
извозването беше непосредствено след датата на прибирането на евреите 
във временни лагери, наложи се да изготвя нарочна ИНСТРУКЦИЯ за 
начина, по който трябва да се извърши отвеждането на евреите от времен-
ните лагери, товаренето на влаковете и превозването до старите предели. 
Препис от казаната инструкция прилагам към доклада. Същата е разпрате-
на своевременно до всички полицейски коменданти в Беломорска област.

По-голямата трудност представляваше превозването на евреите от 
гр. Кавала до град Драма. Областният директор г. Клечков успя да из-
действа от началника на дивизията в гр. Ксанти да остави на наше разпо-
ложение 14 военни камиони, заедно с необходимото количество бензин. 
С тези камиони евреите от гр. Кавала на няколко рейса бяха превозени до 
Драма. От отпустнатия от Главното комисарство по снабдяването бензин, 
се закупи и предаде на военните количеството бензин, изхарчено от тях за 
превоза.

В отделните лагери се събраха и бяха превозени до Горна Джумая и 
Дупница:

От град Гюмюрджина  264 семейства с  878 лица
“     “ Ксанти  144 “          “  526 “
“      “ с. Саръ Шабан  5 “          “  12 “
“      “ Д. Агач  12 “          “  42 “
“      “ Драма  153 “          “  589 “
“      “ Кавала  393 “          “ 1,484 “
“      “ Правище  5 “          “  19 “
“      “ Серес  103 “          “  471 “
“      “ Зиляхово  5 “          “  18 “

Общо от Беломорието са изселени и превозени до старите предели на 
Царството 1,079 семейства с 4,039 лица.

Освен превозването на евреите от гр. Кавала до гр. Драма с камиони, 
всички болни и недъгави евреи, както и багажа на такива, независимо от 
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кой град са вдигнати, бяха пренесени до съответните гари с каруци, коли 
и автомобили.

Понеже на гара Демир-Хисар става прехвърляне от нормална на тес-
нолинейна ж.п. линия, а на гара Симитлий обратното, на тези две гари, 
независимо от изпратените чиновници от Комисарството, бяха формира-
ни с помощта на д-во „Червен кръст“ по един подкрепителен пункт, които 
действаха през цялото време докато траеше извозването. От тези пункто-
ве на пътуващите се даваше вода, медицинска помощ и пр.

За през време на пътуването във всеки вагон беше поставена по една 
голяма стомна с вода и по една тенекия с пясък, за естествени нужди на 
болни и на деца.

Още в деня на пристигането на евреите в лагерите в Горна-Джумая и 
в Дупница, за обяд и за вечеря е имало подготвена топла храна и хляб. По 
време на пътуването произшествия няма. Няколкото леко болни са преми-
нали пътя добре, а смъртния случай на един евреин е независим от пъту-
ването, тъй като е резултат на старост. Единствен по-сериозен инцидент 
е контузването на един полицай от влака на гара Симитлий и ампутацията 
на крака му в болницата.

От престоя в лагерите, както и от начина, по който се извърши извоз-
ването, евреите нямат основания да са недоволни. Всички бяха хранени 
и третирани добре. Това лично констатирах по време на обиколката си в 
различните лагери, както и на гарите, по време на заминаването на спе-
циалните влакове. На гара Ксанти, както и на гара Драма по собствена 
инициатива, евреите при тръгването на влаковете викаха УРА и „да живее 
Цар Борис“. Смятам, че това е резултат на добрата храна, която им се 
даваше по време на престоя в лагерите и за път, както и на обяснението, 
че временно се евакуират в старите предели на Царството, след което ще 
бъдат върнати в домовете им, които се запечатаха в тяхно присъствие.

В лагера в Горна-Джумая разговарях с лекаря д-р Бенароя, който ми 
показа взетите в лагера санитарни мерки. Същият ми заяви, че сънарод-
ниците му са доволни от храната, която им се дава, както и от начина, по 
който се отнасят с тях – нямах случай на оплакване от лошо третиране.

В лагерите в Горна-Джумая и в Дупница се извърши допълнително 
обезвъшчаване на лагеруващите лица.

VІ. С отвеждането на евреите във временните складове, в Беломори-
ето веднага започна и прибирането на покъщнината им в складове. С при-
бирането се бързаше поради опасността от разграбване на имуществото, 
тъй като случаи (единични) на разбити къщи се констатираха още в пър-
вата вечер след акцията. Прибирането на покъщнината се извършва с по-
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мощта на комисии председателствани от висши длъжностни лица. По въ-
проса подробности могат да се видят в точка 5 от приложения към доклада 
ПЛАН за организиране вдигане на евреите. По въпроса за ликвидацията 
на описаното и прибрано имущество издадохте нарочна наредба (№ 865), 
препис от която също прилагам към доклада.

VІІ. Извозването на евреите от лагерите в Горна-Джумая и Дупница 
за гара Лом се извърши в добър ред. Своевременно се взеха необходимите 
мерки за охрана (за всеки вагон по 1 полицай), както и подкрепителни пун-
ктове от д-во „Червен кръст“ в София и Лом. На гара София минаха два 
влака (18 и 19 март). По време преминаването на първия влак от пункта се 
е раздало 200 литра чай и 20 литра мляко. За втория влак се раздадоха 300 
литра чай и 40 литра мляко за малки деца и за болни. На всеки вагон за път 
се даде по 1 стомна с вода, независимо от бъчвите поставени във вагоните. 
По време преминаването на втория влак на гарата дойде и г. д-р Зъбов. 
Пункта се обслужваше от 1 лекар, 1 фелдшер, 7 сестри и 2 прислужника, 
под ръководството на инспектор от Д-вото. Целия персонал се прояви с 
голямото си трудолюбие и съзнание за задачата. На доста от евреите се 
дадоха лекарства, като аспирин, пирамидон и др. От лагерите за из път на 
евреите беше дадена храна за 15 дни, състояща се от кашкавал, мармелад, 
пастарма, сухари и хляб. Във влаковете тежко болни нямаше, освен 2 па-
рализирани и 1 родилка, които пожелаха да продължат със семействата си. 
Лекаря даде мнение, че не е наложително да се снима някой от влаковете.

[на ръка] Началник отделение: [подпис] Я. Калицин

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 136–141. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, с. 116 (само т. VII).
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275.  доклад на д-р Стефан Клечков, директор на Беломорска област, 
за протичането на акцията по „вдигането“ на евреите от областта 

София, 22 март 1943 г.

Лично поверително

Министерство
на Вътрешните Работи и 
Народното Здраве
Дирекция Беломорска област
№ 2870
22 март 1943 г.
Ксанти

До Господина
Министра на Вътрешните 
Работи и Народното Здраве
СОФИЯ

В изпълнение на телефонното Ви нареждание от днес, донасям Ви, 
Господин Министре, че акцията по вдигане на евреите от Беломорската 
област се проведе по правила и указания на комисарството по еврейските 
въпроси, като, в съгласие със същото, някои положения се видоизмениха, 
с оглед да се отстранят до възможният максимум нередовностите. Акци-
ята се ръководеше от специално изпратените за целта представители на 
комисарството по еврейските въпроси и местните делегати на еврейските 
общини, при пълното съдействие на полицейските и други власти.

Съгласно предварително изготвения план, вдигането на евреите от 
жилищата им се извърши на 4 март т.г. от 4–7½ часа сутринта в градове-
те: Деде-Агач, Гюмюрджина, Ксанти, Драма и Серес, а в гр. Кавала – от 
2–10½ часа преди пладне, поради това, че в този град имаше повече евреи 
и беше необходимо повече време за целта.

През време на провеждане на акцията въпросните градове бяха бло-
кирани от войници за запазване на реда и спокойствието. Блокадата про-
дължи до 7½ часа, а в Кавала – до 10½ преди пладне.

За всяко еврейско семейство беше определена по една полицейска 
група, начело с полицейския началник, старши стражар или разузнавач 
и двама полицаи. Съгласно инструкциите, полицейските групи са преду-
преждавали в първия момент евреите, че по нареждане на властта вре-
менно те ще бъдат настанени във вътрешността на страната, като са им 
съобщили, че в продължение на ½ час трябва да си вземат дрехи, постелки 
и посуда – за възрастните до 40 кгр. на лице, а за малолетните – до 20 кгр. 
на лице. Този срок от половин час фактически е бил продължен до към 
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6–6½ сутринта. При все това, възможно е да има единични случаи, при 
които някои евреи са се уплашили и не са успели да си вземат толкова и 
такъв багаж, колкото е потребно и наредено. На полицаите беше забране-
но, и така се проведе, да влизат в жилищата на евреите, освен в последния 
момент само и то за да проверят да не би да е останал някой укрит член 
от семейството и да загасят, ако има огън, за да не се предизвика пожар. 
Непосредствено преди отвеждането на евреите във временните лагери, 
жилищата им се запечатаха от полицейските групи. Последните предупре-
диха евреите да си вземат парите и скъпоценностите със себе си, ако и 
колкото имат такива. Изобщо, на полицаите, които изкарваха от жилищата 
и отвеждаха до временните лагери еврейските семейства, беше забранено 
да имат досег с покъщнината и ценностите на евреите.

Прибиранието на еврейските семейства се извърши при пълен ред, 
без никакви инциденти и без никакво смущение в гражданството – почти 
неусетно. Обществено, акцията се посрещна добре.

Временни лагери бяха уредени в градовете: Гюмюрджина – за Гю-
мюрджина и Деде-Агач, Ксанти – за Ксанти и Саръ-Шабан, Кавала – за 
Кавала и остров Тасос и Правище, Драма – само за Драма, и Серес – за 
Серес и Зиляхово. Еврейските семейства се предаваха от полицейските 
групи на комендантите на лагерите, които бяха полицейски началници. 
Непосредствено след приемането в лагерите, комисии в състав: директора 
на местния клон на Б.Н.Банка, данъчния началник, помощник кмета на 
града и един полицейски началник, подпомогнати от претърсвачни групи 
от мъже и жени (полицейски и общински служители), извършиха претър-
сване на всички евреи и багажите им, като им иззеха намерените пари и 
ценности, които при опис и с протокол предадоха на хранение в Б.Н.Банка.

Отпечатването на еврейските жилища започна на следующия ден, 
5 март т.г., от комисия в състав: председатели – шефовете на околийските 
служби (агрономи, училищни инспектори, ветеринарни лекари и др.), ди-
ректори на прогимназии, държавни контрольори, началници на т.п. стан-
ции, или техни заместници; и членове: по един чиновник и гражданин, по-
сочени от полицейските коменданти, а за градовете без такива – посочени 
от околийските управители. Отпечатването и описването на имуществата 
в еврейските жилища е привършено вече, с изключение в гр. Кавала, къ-
дето работата ще привърши след няколко дни. Описаните движимости от 
така посочените комисии се предадоха и складираха със специални скла-
дове срещу опис, заедно с протокола за запечатването. Приемането на 
имуществата в складовете се извърши от комисия в състав: директорът на 
Б.З.К.Банка, един чиновник и един гражданин, посочени от полицейския 
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комендант. С ликвидирането на движимото имущество, събрано в скла-
довете, ще се постъпи съгласно специалната наредба на Комисарството 
по еврейските въпроси. При тази ликвидация вероятно е да се проявят 
известни недоволства и слухове, поради голямата заинтересованост от 
страна на чиновници и търговци, каквато от сега се забелезва.

Отправлението на евреите от временните лагери в областите за въ-
трешните лагери в Горна-Джумая и Дупница се извърши от 5–10 март т.г., 
при пълен ред, съобразно начертания за случая план. Отбелязани са три 
смъртни случая в лагерите и при пътуването, а именно: Гюмюрджина един 
85 годишен мъж, Деде-Агач един 75 годишен мъж и Серес една 80 годиш-
на жена. Причината за смъртта е пределната възраст.

От областта се прибраха и изпратиха за вътрешните лагери еврейски 
семейства и евреи както следва: Деде-Агач – 12 семейства, с 48 члена; 
Гюмюрджина – 262 семейства, с 865 члена; Ксанти – 141 семейства, с 534 
члена; Саръ-Шабан – 3 семейства, с 4 члена; Кавала – 879 семейства, с 
1471 члена; остров Тасос – 3 семейства, с 16 члена; Правище – 1 семей-
ство, с 5 члена; Драма – 154 семейства, с 592 члена; Зиляхово – 5 семей-
ства, с 19 члена; Серес – 103 семейства, с 471 член. Или всичко – 1063 
семейства, с 4,025 члена.

Във връзка с еврейската акция слухове за нередовности и престъпле-
ния в областта, в широк размер, няма. Естественно, частични такива слу-
хове се разпространяват, но в големия си брой те са в общ смисъл, без да 
бъдат изтъквани и обосновавани конкретни случаи. До сега полицейски-
те власти в изпълнение дадените им нареждания са установили следните 
случаи на извършени кражби: Гюмюрджина – заловени са 8 лица-гърци в 
кражба на вещи, двама войника в кражба на бельо и други вещи и двама 
полицаи за същото, а така също и един прислужник от околийския съд. За 
всички тези случаи се водят полицейски дознания. Ксанти – заловени са 
5 цигани в кражба на вещи, които са задържани и предадени на съдебните 
власти. Кавала – извършени са 8 кражби, чрез взлом, на бельо и покъщни-
на. Авторите – 20 души гърци са заловени и предадени на съдебните вла-
сти. Тук са заловени също в кражба и трима младши полицейски стража-
ри, които са предадени на съдебните власти и представени за уволнение. 
Делегатът на комисарството по еврейските въпроси в Кавала Д-р Попов 
е въздействал в това си качество за купуването на един еврейски дарак 
от баща му. Това е станало в дните между 27 февруарий и 4 март, т.е. 
когато той е бил известен за предстоящата акция; покупката е извършена 
срещу полици, на обща стойност 70,000 лв., когато дарака е струвал около 
200,000 лв. За случая се води полицейско дознание. За Кавала съществу-
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ват известни слухове по отношение на някои полицейски началници, за 
което съм наредил на областния полицейски началник да извърши строга 
проверка. Драма – уличени са 2 полицейски органи в кражба – един кан-
дидат командир и един младши полицай; последният е укрил и обсебил 
едно куфарче с дрехи, за което му е съблечена униформата, отстранен 
от служба, представен за уволнение и предаден на съдебните власти. За 
кандидат-командиря се води следствие по обвинението му. Серес – лично 
до мене стигнаха сведения за извършени нередовности от страна на поли-
цейския комендант Колибаров; наредих веднага на областния полицейски 
началник да извърши щателна проверка по случая.

Общо взето смятам, че извън посочените по-горе случаи, акцията се 
проведе сравнително добре. При евентуално появяване на улики за други 
нередовности и престъпления във връзка с тази акция ще наредя веднага 
съответните бързи и строги мерки.

Областен директор: [подпис]
(Д-р Ст. Клечков)

[печат] Царство България Беломорска област.

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. 1, а.е. 4096, л. 200–203. Оригинал. Машинопис.

276.  доклад от александър Белев, комисар за еврейските въпроси, 
за изселването на евреите от Тракия и Беломорието

София, 23 март 1943 г.

ДОКЛАД
ПО ИЗСЕЛВАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ ОТ ТРАКИЯ И БЕЛОМОРИЕТО

1. ПОДГОТОВКА
а) Подготовката започна от 22 февруари т.г. съгласно споразумение-

то с г. Данекер и изработения от комисарството план.
б) Министерският съвет взе постановления:
– относно възлагане на комисаря за еврейските въпроси да уреди из-

селването на 20000 евреи от Тракия и Беломорието
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– относно гражданското мобилизиране на чиновниците от комисар-
ството до като трае изселването

– относно превоза на евреите по БДЖ
– относно правото на комисарството да реквизира здания за нуждите 

на лагерите, в които ще бъдат събрани изселниците
– относно лишаване от българско поданство на изселените евреи
– относно положението на оставените от изселените евреи имуще-

ства.
Постановленията на Министерския съвет са с дата 2 март т.г.
в) Определиха се предварително местата за лагери в Кавала, Драма, 

Гюмурджина, Ксанти, Серес, Скопие, Г. Джумая, Дупница, Радомир и Пи-
рот.

Евреите от Тракия трябваше да бъдат пренесени до лагерите в Г. Джу-
мая и Дупница, с прехвърляне във Валовище и Симитлий.

Евреите от Битоля и Щип трябваше да бъдат пренесени до Скопие. С 
дирекцията на железниците се изработи разписанието на влаковете. 

г) От дирекцията на народното здраве се поиска да вземе мерки за 
опазване лагеруващите евреи и местното население от епидемии, като из-
върши предварително обезвъшчаване и инжектиране на еврейското насе-
ление със серум срещу тифус, и устрои лазарети в лагерите.

д) От Червения кръст се поиска да уреди санитарни пунктове във Ва-
ловище, Симитли, София и Лом.

е) Доставиха се в достатъчно количество ориз, фасул, картофи, олио, 
захар и други пордукти за изхранване на 20 000 души евреи през време на 
престоя в лагерите, като за основа се взе войнишкия оклад за съответните 
продукти.

Достави се неприкосновен запас за 15 дни пътуване и то: 
хляб по 1 кгр. на лице, сухар по 2 кгр. на лице, мармелад по 2 кгр. на 

лице, кашкавал по 2 кгр. на лице и пастърма или саздърма по 1,5 кгр. на 
лице. 

ж) В определените за лагер помещения – тютюневи складове и учи-
лища – се прокара вода и се построиха клозети където нямаше такива. 
Недостатъчни се оказаха клозетите само в Скопие поради бързото им за-
пълване с подпочвени води, което наложи тяхното ежедневно изчистване 
от градската служба по чистотата.

з) Тъй като евреите от Тракия и Македония не попълваха числото 
20000, комисарството, съгласно установения план, взе необходимите мер-
ки това число да бъде попълнено, ако бъде необходимо, с нежелани евреи 
от старите предели.
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2. Изпълнение в БЕЛОМОРИЕТО
а) Вдигането в лагерите се извърши от градските коменданти при 

пълното съдействие на военните власти.
От Гюмурджина са вдигнати 904 души, от Дедедагач – 44 души, от 

Драма 592 души, от Ксанти – 537 души, от Кавала – 1657 души, от Се-
рес – 471 души, от Зиляхово – 19 души, от Тасос и Правище – 32 души, 
всичко – 4256 души. Съгласно дадените инструкции като чужди поданици 
и граждански мобилизирани бяха освободени 37 души. Починали са през 
време на пътуването и в лагерите 4 души.

По сведенията на областния директор, представителите на комисар-
ството и делегатите при консисториите, както и на всички власти, вдига-
нето е станало без инциденти. Никъде не е била указана съпротива и не е 
имало неподчинение. Никъде не се е стигнало до насилие и сцени. Еврей-
ското население е проявило пълно подчинение и примирение.

б) Съгласно споразумението с германските власти преселниците не 
могат да вземат със себе си повече от 40 кгр. багаж и то само постилки, 
завивки и дрехи, а пари и цености въобще не могат да вземат със себе си. 
При влизането в лагерите е извършено поради това претърсване от спе-
циални комисии. Вещите, които не могат да бъдат взети от евреите, им са 
били иззети, като парите и ценостите са описани от комисиите и в пакети 
предадени на името на комисарството в местната народна банка, а остана-
лите вещи са оставени в нарочни складове. 

в) Жилищата са били запечатани и непосредствено след това се е за-
почнало тяхното описване. Разграбвания на вещи е имало само в много 
малко случаи. За да се осигури охраната на оставеното имущество започ-
нато е веднага пренасянето му в нарочни складове след описването му.

г) От Кавала са били вдигнати по малко хора, тъй като около 100 
души са били в трудови групи в старите предели. За да не се разкъсват 
семействата нареди се веднага освобождаването им и отправянето им в 
лагерите, след като министерският съвет взе съответното постановление.

д) При прехвърлянето в Симитлии, поради малкото време с което се е 
разполагало, има случаи на разделяне на семейства, но в лагерите те вед-
нага са били събрани заедно.

е) При пътуването е имало два смъртни случаи на старци и едно ра-
няване. На един от охраняващите полицаи е бил премазан крака от влака.

ж) В лагерите е имало добър ред и се е подържала чистота. При оби-
колката на лагерите в Г. Джумая и Дупница заварих чистота и ред, каква-
то няма напр. в туристическите хижи. Пространство за спане в лагерите 
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имаше достатъчно и никъде нямаше задръстване. Поради хубавото време 
използвани са напълно дворовете.

з) Боледувания не е имало в никой ден повече от 30 души – главно ма-
лария, инфлуенца и пневмония. Смъртни случаи е имало два. Санитарната 
служба е била вършена от студенти медици евреи и местните санитарни 
власти.

и) Храната е била достатъчна, като се е готвило от втория ден на ла-
геруването, тъй като за първия ден евреите са си носили храна. При оби-
колката можах да констатирам задоволството от добрата храна в лагерите 
в Г. Джумая и Дупница.

к) Оплаквания ми се направиха от евреите във връзка с липса на дос-
татъчно облекло. Предявиха ми се претенции за неправилно вдигане в ла-
герите. Никъде не ми се оплакаха от лошо отнасяне или липса на храна 
или липса на достатъчни помещения. Имаше оплаквания за недостатъчна 
храна на болните.

л) На 4 март се извърши вдигането на евреите от Беломорието. До 9 
март се приключи с тяхното превозване в лагерите. На 16 март се вдиг-
наха 1985 души от лагера в Г. Джумая и се отправиха за Лом. На 19 март 
се вдигнаха останалите евреи от лагера в Г. Джумая (692 души) тези от 
Дупница (1380 души) и тези от Пирот (158 души) с един влак с 2230 души. 
В София червения кръст раздаде на евреите чай а на децата мляко. Отпус-
натото от комисарството мляко се е оказало недостатъчно.

м) В Лом 1100 души бяха натоварени още на 19 на парахода Кара-
джордже. Останалите от първия влак бяха натоварени на 20 на парахода 
Войвода Михич. Втория влак бяха натоварени на 21 на парохода Сатурнус 
и на 22 на парохода Цар Душан. Във всички случаи се касае за експресни 
пътнишки параходи на югославското или австрийското параходно друже-
ство. При настаняването в параходите жените и децата се настаняваха в 
каютите и салоните а мъжете в ходовете и палубите. До натоварването, 
което трае около 3–4 часа свободното движение по парахода е забранено. 
След това е свободно. При посещението на Караджордже на другия ден 
евреите се бяха вече удобно настанили.

л) С първите два парахода заминаха само санитари евреи. С послед-
ните два парахода заминаха двама лекари българи.

м) Немската полиция пое формално евреите от Лом. Охраната на ко-
рабите обаче остана да се извършва от българска полиция до Виена или 
евентуално и по влака до Катовице.
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3. Изпълнение за МАКЕДОНИЯ
а) Вдигането е извършено от полицията със съдействието на военни-

те власти.
Вдигнати са от Скопие 3538 човека, от Щип 457 човека и от Битоля 

3308 човека. В броя за Скопие са включени и евреите от другите градове 
от Скопска област с изключение на тези от Щип.

Вдигането е станало без инциденти.
б) Тъй като битолските и щипските евреи са крайно бедни и не са 

имали почти нищо със себе си, комисиите, които са извършвали обиска в 
Скопие, по предложение на акцизния началник, са решили да се вземе част 
от излишното облекло на скопските евреи и да се раздаде на битолските и 
щипските евреи. С това са били нарушени инструкциите на комисарството 
и се е дало повод за нежелателни слухове, тъй като раздаването, поради 
наплива на желающите и настъпилото безредие, е било спряно за няколко 
дни. Наредих лагерните власти сами да определят нуждаещите се и да им 
раздадат по списък останалата част от събраните вещи.

в) Поради подпочвени води клозетите бърже преливат и се налага по-
стоянно чистене от градската служба по чистота.

г) Готвенето е започнало на третия ден вместо на втория ден, като 
управата на лагера е счела, че денят на вдигането не се брои. Поради го-
лемия брой на хората в лагера готви се на смени като топла храна се е 
раздавала само веднъж на ден. При заминаването на първия влак на 22 
поради забраненото движение из лагера, топла храна се раздаде вечерта. 
След заминаването на първата група топла храна ще може да се раздава 
два пъти дневно. Управата на лагера е срещнала затруднение в набавянето 
и пренасянето на продуктите за лагера, настанен в държавните тютюневи 
складове.

д) Чистотата в лагерните помещения е добра и дори много добра. Има 
достатъчно и даже излишни помещения. Няма случаи на лошо отнасяне. 
Вътрешния ред в лагера се подържа от самите евреи. Полицията охранява 
само входа и отвън.

е) При вдигането в Скопие са били събрани в лагера и доста чужди 
поданици, със спорно поданство. Съгласно спогодбата с германските вла-
сти наредих за незабавното освобождаване на всички чужди поданици, 
които днес са вече освободени от лагера.

ж) Представителът на комисарството Драганов е проявил липса на 
такт по отношение на местните власти и е влезъл в конфликт с повечето 
от тях, което се е отразило върху работата на лагера. Поради лошите от-
ношения между Драганов, пом. обл. директор Ненов и други, има взаимни 
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обвинения за всяка нередовност в работите на лагера, което дава повод на 
приказки. Наредих за сменяването на Драганов [подчертано на ръка] с 
пом. началника от Комисарството Пайташев.

з) На 22 март замина първия влак от 40 вагона за Германия с 2334 
души. Влакът се придружава от лекар евреин, който не е бил граждански 
мобилизиран. Придружава се от български полицаи, като навярно в Лапо-
во ще бъде поет от немски полицаи. Формално обаче предаването на нем-
ските власти се извърши на гара Скопие на полицейската немска група, 
която придружава влака. 

и) Останалите евреи ще бъдат вдигнати на 25 и 29 март.

4. СТАРИ ПРЕДЕЛИ
а) Вдигането от старите предели беше отменено. В някои места мест-

ни органи са избързали с вдигането с 24 часа, като са вдигнали евреите на 
9 вместо на 10 преди да получат нареждането да спрат мерките по изсел-
ването.

[на ръка] 23.ІІІ.43
[подпис] А. Белев

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 162–164. Оригинал. Машинопис.

277.  Съобщение от адолф-Хайнц Бекерле до Министерството на 
външните работи в Берлин относно хода на депортирането на 
евреите от Тракия и Македония

София, 26 март 1943 г.

К 207602
София, 26 март 1943
Немска легация
А 367/43 г      Поверително!
Към телеграма № [не се чете] от 16.2. и доклад от 23.2. т.г.
– А235/43 г

Съдържание: Изселване на евреите от Македония и Тракия
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Приложения: 2 (всяко в четири екземпляра).
Приложени, изпращам по един отчетен доклад на генералните кон-

сулства в Скопие и Кавала относно изселването на евреите от Македония 
и Тракия.

От доклада на Генералното консулство в Скопие заслужава особе-
но внимание задоволството на македонското население от изселването на 
евреите и благоприятното въздействие от това изселване най-вече върху 
пазара на хранителни стоки, както и отрицателното отношение на итали-
анските служби.

Изселването на евреите от Тракия междувременно е завършено: 4219 
евреи вече напуснаха Лом и ще бъдат транспортирани с параходи до Вие-
на, откъдето ще бъдат откарани в източните области.

Извозването на евреите от Скопие започна съгласно програмата на 
22 март и ще завърши през април1. 

До Министерството на външните работи
Берлин

Бекерле 

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 29, л. 2.Превод от немски език. Машинопис.
Публикувано (в различен превод) в: Обречени и спасени…, с. 375.

1 Последният влак заминава по-рано, на 29 март.

278.  извадка от отчета за дейността на Комисарството за еврeйските 
въпроси за периода от 1 януари до 31 март 1943 г.

София, между 31 март и 21 юли 1943 г.1 

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСАРСТВОТО  

ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1.І. ДО 31 МАРТ 1943 ГОДИНА

Комисарството за еврейските въпроси продължи своята дейност от 
1 януарий до 31 март 1943 година, със същите отделения, както през 1942 
година, а именно:
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1) отделение административно;
2) отделение за лично състояние и професионална дейност;
3) стопанско отделение и
4) отделение счетоводно за фонда „Еврейски общини“.
Дейността на комисарството се изразява, както следва:

А. ОТДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО
През първото тримесечие на 1943 година, административното отде-

ление продължи да разработва задачите, поставени през 1942 година, как-
то следва: 

1) Персонални въпроси, канцеларии и домакинство при комисарство-
то;

2) Общи ограничения на евреите (съгласно гл. ІІІ от Наредбата на 
Министерския съвет);

3) Местожителство и изселване на евреите (съгласно гл. ІV от Наред-
бата на Министерския съвет от 26.VІІІ.1942 година) и

4) Ръководство и надзор над еврейските общини (чл. 7 от Наредбата).

І. Персоналните въпроси, канцелариите и домакинството при коми-
сарството, под ръководството на нарочно предвиден по бюджета за 1943 
година началник на служба, се развиха доста бързо и доста правилно, като 
се постигнаха сравнително добри резултати. През това време се довърши 
мобилизирането на комисарството и се приведоха в ред всички сметки. 
Прекласирането на чиновниците при комисарството, съгласно бюджета 
за 1943 година, се извърши своевременно. Направи се всичко възможно 
за попълване на вакантните щатни места. За да се има ясна представа за 
персонала при комисарството, необходимо е да се дадат някои цифрови 
данни. Така например на 1.І.1943 година, при същото е имало щатни слу-
жители 104 души; постоянни надничари 5 души и временни надничари 59 
души. Същите на 13.ІІІ. са: щатни служители 103 души; постоянни надни-
чари 7 души и временни надничари 44 души. От постоянния персонал са 
били мобилизирани през всичкото това време 4 души.

От канцеларията на комисарството са издадени всичко 1.115 запове-
ди, от които 425 са конфискационни; 403 ликвидационни; 286 персонални; 
71 за еврейските общини и 30 разни.

Дейността на експедицията при отделението за това време се изразя-
ва в следните цифри:

1. Разнесени писма на ръка за столицата – обикновени, с обратни 
разписки и препоръчани ......................................................  7652 броя
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2. Изпратени за провинцията – обикновени,   
препоръчани и колети ..........................................................4954 “

3. Отлитографирани писма, покани и др.  ..................36500 “
4. Подредени чернови  .................................................11167 “
и използвани изходящи номера за времето от  

1.І. до 31.ІІІ.1943 г.  .............................................................11167 “
На 31.ІІІ.1943 година разпределителното бюро при отделението има 

11.600 входящи номера, като се включват разните декларации и др. фор-
муляри, подавани от евреите. В бюро справки за това време са направени 
2.760 справки, от които 1.449 устни и 1.313 писменни такива, а освен това 
са издадени бележки за посещенията при началстващите лица за времето: от 
1.ІІ.–12.ІІ. т.г. 276 бележки; от 13.ІІ.–26.ІІ. т.г. включително – 510 такива; 
от 27.ІІ.–13.ІІІ. т.г. включително – 458 и от 14.ІІІ.–31.ІІІ т.г. – 436, през не-
приемно време. Общо за два месеца през неприемни часове е имало в коми-
сарството 1680 посещения, като по-голямата част от посетителите са длъж-
ностни лица, идващи по служба. От 1.ІІ. до 12.ІІ. се извърши наблюдение на 
посещенията през приемните часове и се отбелязаха общо 1.362 посетители.

През това тримесечие в архивите са класирани 916 писма, разнесе-
ни са чернови в деловодствата – 8.459, а са подредени – 11.160 чернови; 
записани в картотеката, отнесени към дело и разхвърлени по класьори и 
папки, всичко 13.364 преписки; нумерирани, надписани и подредени пре-
писки – 41.000; подредени нередовни отчети 5.251 брой; подредени и про-
верени стари преписки – 73 папки и направени справки – 7.971.

Статистиката при административно отделение на комисарството из-
върши следните работи:

1. Подреди и провери около 28.000 картона по азбука на лица от ев-
рейски произход – жители на голяма София, с цел създаване картотека на 
евреите в София;

2. Изготви и отпечати формуляри за общо преброяване на евреи в 
страната, с тираж на отпечатаните 85.000 броя;

3. Разработи сведенията за изселените евреи, като формира следните 
видове: изселване на евреи от София за провинцията – доброволно, при-
нудително и временно; изселване от провинция за провинция доброволно, 
принудително и временно (виж приложение № 1 и цифровите данни в т. 3);

4. Изготвя статистическо сведение за правоимеющите по чл. 33 по 
градове;

5. Изготвя такива за ликвидираните и одобрени от Министерския съ-
вет ликвидации, акционерни дружества по чл. 37 от наредбата на Минис-
терския съвет;
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6. Също такова сведение и за ликвидираните О.О. Д-ва и Съб. Д-ва;
7. Направи картотека на изселените семейства по азбука и такава за 

еврейските общини с имената на делегатите, състава на консисториите, 
бюджетите и пр.;

8. Проследи движението на лицата от еврейски произход с нарочен 
статистически лист, съгласно чл. 28 от наредбата – по месеци;

9. На всеки две седмици се изработва и сведение за посещенията при 
началствующите лица през неприемното време;

10. Изработено е сведение и за наредбите, излезнали в разните градо-
ве във връзка с ограниченията на евреите по чл.чл. 19 и 21 от наредбата на 
Министерския съвет от 26.VІІІ.1942 г.;

11. Направени са над 3.000 справки по картотеката и изселванията.

ІІ. По въпросите за разграничаването и общите ограничения на ев-
реите по чл. 19 от наредбата, са издадени наредби в 33 града за забранен 
достъп на някои обществени места и заведения на евреите носещи „еврей-
ска звезда“. 

От общите ограничения е и забраната за лица от еврейски произход 
да живеят в хотели и жилищни палати, освен в такива определени от коми-
сарството. В изпълнение на тази наредба (чл. 21 от наредбата) през това 
тримесечие са издадени заповеди в 41 градове.

Във връзка със забраната за евреите да притежават телефонни пос-
тове (чл. 23 от наредбата) са постъпили 53 молби, от които 47 са уважени. 
Дадени са разрешения предимно на индустриални предприятия, които са 
милитаризирани или граждански мобилизирани, на лица с права по чл. 33 
ал. І, както и на предприятия в ликвидация, като в последния случай разре-
шенията са дадени по искане на ликвидаторите.

ІІІ. По въпросите за местожителство и изселване на евреите през 
първото тримесечие на 1943 година са направени следните изселвания: 
изселени от гр. София в провинцията общо 112 семейства с 300 члена в 
семействата. По месеци изселването от София се е движило, както следва:

м. януарий, –  27  семейства с 63 лица
м. февруарий  –  82        “        232    “
м. март   –      3        “           5   “
 -----------------------------------------
ВСИЧКО                        112              “         300    “ (Виж приложение 

№ 1 и 2).
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От всички изселени през 1943 година от София еврейски семейства 
19 такива с 52 лица са притежавали блокирани сметки до 30.000 лева, на 
обща сума 252.287 лева; 43 семейства със 142 лица са притежавали бло-
кирани сметки до 30.000 лева, на обща сума 3.194.168 лева и 5 семейства 
с 12 лица, са притежавали блокирани сметки над 300.000 лв., на обща сума 
9.062.930 лева. Общият размер на блокираните суми на изселените от Со-
фия евреи възлиза на 12.509.359 лв. Останалите 45 семейства не са имали 
блокирани сметки.

През това време са извършени и други изселвания, а именно:
1. Принудително изселване от София в провинцията като наказателна 

мярка – 6 семейства с 13 членове;
2. На 12 семейства с 18 членове са дадени разрешения за установява-

не на временно местожителство, където главите на семействата са граж-
дански мобилизирани (отнася се за лекари и аптекари);

3. Издадени са разрешителни за преселване от провинциален град в 
друг на 35 семейства с 68 члена;

4. Дадено е нареждане и приведено принудително изселване от един 
провинциален град в друг за едно семейство с 2 члена.

Подготовка и изпълнение акцията по вдигане и изселване на лицата 
от еврейски произход, живущи в Битолска, Скопска, Беломорска области 
и гр. Пирот.

1. В Беломорието подготовката по изпълнението на акцията се из-
върши от 24.ІІ. до 3.ІІІ. т.г., за което се изработи общ план-инструкция за 
вдигане на евреите от жилищата им и прибиране във временните лагери. 
За временни лагери се избраха подходящи тютюневи складове. Акцията се 
проведе на 4.ІІІ. т.г. в 4 часа сутринта, при блокада от войсковите части на 
местните гарнизони, като за гр. Кавала същата започна в 2 ½ часа поради 
големия брой на евреите. Във всички градове прибирането на евреите във 
временните лагери се приключи към 7 часа, а в гр. Кавала към 11 часа. 

През време на акцията не са констатирани никакви инциденти, улич-
ни сцени и бягства.

В Битолска, Скопска области и гр. Пирот, акцията се проведе на 
10.ІІІ. т.г. по същия начин, както в Беломорската област.

2. За установяване броя на семействата и лицата, подлежащи на из-
селване от България се използваха сведенията от еврейските общини и 
тия на адресните служби. По така получените сведения, евреите се разпре-
деляха, както следва:
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А. Битолска област
гр. Битоля – 813 сем. с 3.342 лица;
Б. Скопска област
а) гр. Скопие – 1.079 сем. с 3.493 лица;
б) гр. Щип –         141   “  546 “
 ----------------------------------------------
ВСИЧКО             1.220 “       4.039    “
В. Беломорска област

а) гр. Гюмюрджина 271 сем. с  904 лица
б) гр. Драма 154  “ “  592  “
в) гр. Зиляхово  5  “ “  19  “
г) гр. Кавала 485  “ “ 1657  “
д) гр. Ксанти 144  “ “  537  “
е) гр. Серес 111  “ “  471  “
ж) гр. Деде-Агач  12  “ “  44  “
з) гр. Правище  5  “ “  19  “
и) гр. Саръ-Шабан  4  “ “  11  “

ВСИЧКО 1101  “ “ 4254  “
----------------------------------------------
Г. гр. Пирот  52  “  “  186  “

3. Престой на евреите във временните лагери
Прибраните евреи във временните лагери, престояха в същите до мо-

мента на отвозването им до градовете: Горна-Джумая и Дупница.
През време на престоя, всички евреи, в които се намериха въшки би-

доха обезвъшчени и дрехите им изпрани. Обезвъшчени общо около 1.500 
лица.

На задържаните евреи във временните лагери до престоя им в същите 
се даде топла храна (обед и вечеря за възрастните, а за децата закуска).

Произшествия през време на престоя на евреите във временните ла-
гери не е имало.

4. Вдигане и превозване на евреите от временните лагери в гр.гр. Гор-
на-Джумая и Дупница.

Всички евреи събрани във временните лагери в Беломорието се вдиг-
наха и превозиха по Б.Д.Ж. от 5 до 9 март т.г. с влакове по точно установе-
но разписание на Главната Дирекция на Б.Д.Ж. Тези от гр. Кавала до гара 
Драма се превозиха с 14 военни камиона и 1 камион с ремарке на автомо-
билната превозна служба „Стоп“. Камионите направиха в 2 дена 4 курса.
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Вдигнатите и превозените евреи се разпределиха по области и градо-
ве, както следва:

А. Битолска област:
а) гр. Битоля  793 сем. с 3264 лица

Б. Скопска област:
а) гр. Скопие  942 сем. с 3.282 лица
б) гр. Щип  130  “ “  543  “
 ВСИЧКО 1072  “ “ 3.825  “

В. Беломорска област
а) гр. Гюмюрджина  264 сем. с  878 лица
б) гр. Драма 153  “ “  589  “
в) гр. Зиляхово  5  “ “  18  “
г) гр. Кавала 393  “ “ 1.484  “
д) гр. Ксанти 144  “ “  526  “
е) гр. Серес 103  “ “  471  “
ж) гр. Деде-Агач  12  “ “  42  “
з) гр. Правище  5  “ “  19  “
и) гр. Саръ-Шабан  5  “ “ 12  “
 ВСИЧКО 1.084  “ “ 4.039  “

Г. гр. Пирот  52  “ “    185  “
 
От лагерите в гр.гр. Горна-Джумая и Дупница, евреите се вдигнаха и 

превозиха с влакове по Б.Д.Ж. на 17.ІІІ. и 18.ІІІ. т.г. през гара София до 
гр. Лом.

Евреите от гр. Пирот се превозиха с влак по Б.Д.Ж. на 19.ІІІ. т.г. 
също през гара София до пристанище Лом.

На 20, 21 и 22 март т.г. пристигналите евреи на пристанище Лом се 
натовариха на параходите: „Кара Георги“ – 1.100 лица, на „Войвода Ми-
шич“ – 877 лица; на „Сатурнус“ – 1.256 лица и на „Цар Душан“ – 986 
лица и превозиха по Дунава до гр. Виена. Всичко напустнали пределите на 
Царството през пристанище Лом 4.219 лица от еврейски произход.

Събраните евреи от Скопска и Битолска области, са вдигнати от вре-
менния лагер – гр. Скопие и превозени с влакове през Белград на 22, 25 и 
29 март т.г. Всичко вдигнати, превозени и напустнали пределите на Цар-
ството от тези две области 7.138 лица от еврейски произход, или всичко 
напустнали пределите на Царството от Беломорието, Скопска и Битолска 
области и от гр. Пирот – 2.981 сем. с 11.357 лица от еврейски произход.
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След прибирането на евреите и след вдигането им с влакове от лагери-
те Горна-Джумая, Дупница и Скопие са останали недигнати, както следва:

А. Битолска и Скопска области:
а) в гр. Скопие – 282 лица, освободени като граждански мобилизи-

рани и чужди поданици на страни неокупирани от Германия: испански, 
италиянски и турски такива.

Б. Беломорска област:
а) гр. Кавала – 1 семейство с 4 лица, състоящо се от: майка – пара-

лизирана с 3 деца, за които е наредено след подобрение на болната, да се 
изпратят на временно местожителство в гр. Горна-Джумая. 

б) гр. Драма – 1 лице освободено от затвора, също изпратено на вре-
менно местожителство в гр. Горна-Джумая.

в) гр. Гюмюрджина – 6 семейства с 21 лица, освободени като итали-
янски, испански и турски поданици.

Г. гр. Пирот – освободени 27 лица, от които 1 лекар, 1 аптекар – граж-
дански мобилизиран, а останалите изпратени на местожителство от стари-
те предели на Царството.

От лагерите в гр. Дупница са освободени всичко 23 лица, като граж-
дански мобилизирани лекари, аптекари и такива изпратени на местожител-
ство от старите предели на Царството и въдворявани на временно место-
жителство в Беломорието.

От лагера Горна-Джумая са вдигнати и превозени с влаковете на 18 и 
19 март т.г. през гара София за пристанище Лом, всички лица изпратени 
от Беломорието. Изпратените допълнително 41 лица от Беломорието на 
20.ІІІ. т.г. са изпратени още същия ден с камион в лагера – гр. Скопие.

4. След прибиране на евреите във временните лагери се установиха 
следните разлики в семействата и лицата:

А. Битолска област:
а) гр. Битоля – в по-малко от 20 семейства със 78 лица.
Тази разлика се обяснява с неточната регистрация водена от еврей-

ската община и на това, че една част от тях са успели да избягат в Албания.
Б. Скопска област:
а) гр. Скопие –  в по-малко  157  семейства с 211 лица
б) гр. Щип –      в по-малко    11 “ 3
------------------------------------------------------------------------------
ВСИЧКО   168 “  214
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Същото обяснение, както за тези в Битолска област, като голяма част 
от тях са освободени като чужди поданици на страни неокупирани от Гер-
мания – испански, италиянски и турски поданици.

В. Беломорска област
а) гр. Гюмюрджина в по-малко  7 сем. с  26 лица
б) гр. Драма “  “  1 “ “  3 “
в) гр. Зиляхово “  “  0 “ “  1 “
г) гр. Кавала “  “ 92 “ “ 173 ‘
д) гр. Ксанти “  “  0 “ “  11 “
е) гр. Серес “  “  8 “ “  0 “
ж) гр. Деде-Агач “  “ - “ “  2 “

ВСИЧКО “  “ 108 “ “ 215 “
Г. гр. Пирот в по-малко  0 семейства с  8 лица

И тук обясненията са в грешната регистрация на еврейските семей-
ства и лица, водени в еврейските общини, както е случая за гр. Серес – 
показани 8 семейства без лица. За гр. Кавала – 95 лица са били извикани 
преди акцията на трудова служба в гара Мещица – Брезнишко, от където 
е поискано от комисарството да бъдат освободени и изпратени при се-
мействата им в лагера – Горна-Джумая. Допълнително открити други 3 
семейства с 9 лица, с променени адреси, едно семейство с три лица били 
на работа в гр. Драма, 2 лица в гр. Ксанти и 1 в гр. Гюмюрджина, всички 
прибрани във временния лагер – гр. Кавала и изпратени в този – гр. Горна 
Джумая.

гр. Пирот – 3 лица са успели да се укрият и да избягат.
5. Събрани суми и ценности от евреите във временните лагери:
А) Битолска област :
а) гр. Битоля – сведения не могат да се дадат, понеже пликовете не са 

разпечатани.
Б. Скопска област:
а) гр. Скопие – пликовете също не са разпечатани.
б) гр. Щип – събрани 825.896 лева.
В. Беломорска област:
а) гр. Гюмюрджина – пари 421.979 лева; драхми – 133.305; злато, сре-

бро и др. – за 100.000 лева.
б) гр. Драма – пари 713.400 лева; драхми – 1.736.640.
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в) гр. Кавала – пари 1.103.529 лева; драхми – 1.621.895; злато – 135 
турски лири, 38 английски лири, 13 фр. наполеона и 7 пендари. Разни цен-
ности: пръстени, часовници, гривни, обици и др. за 377.500 лева.

г) гр. Ксанти – пари 314.273 лева; драхми – 312.909; злато: 73.75 тур-
ски лири, 5 фр. наполеона, 457 долари; златни монети 50 броя и 1.500 
палестински книжни лири.

д) гр. Серес – пари 436.192; драхми – 2.005.064; злато: 18 турски 
лири, 2.5 английски лири, 3.5 фр. напалеона; 14 пендари и 10 долари.

Г. гр. Пирот – пари 388.647 лева и разни ценности за 30.000 лева.
6. Както при вдигането и прибирането на евреите във временните ла-

гери, а така също и превозването им до лагерите в Горна-Джумая и Дуп-
ница, не е имало произшествия, улични сцени, бягства и др. с изключение 
на 2 смъртни случая на стари и болни лица.

7. Още през м. март, веднага с вдигането и извозването на евреите 
от Беломорието, Скопска и Битолска области и от гр. Пирот, се пристъпи 
към подготовка за ликвидиране на движимото имущество, притежавано 
от изселените евреи. Такава ликвидация е започната вече в гр. Битоля и е 
предстояща за останалите градове.

ІV. Във връзка със сгъстяването в гр. София, комисията по чл.чл. 25 
и 27 от наредбата на Министерския съвет от 26.VІІІ.942 г., е направила 
премествания и сгъстявания, съгласно приложение № 3.

V. През първото тримесечие от 1943 година, комисарството е дви-
жило 40 еврейски общини и 1 Централна консистория. В много от същите 
са направени промени по отношение на делегатите, както и в състава на 
консисториите. Всички еврейски общини без изключение са представили 
бюджетите си за 1943 година. Същите са утвърдени от г. Комисаря и са в 
приложение. Бюджетите поотделно за общините и общата им сума може 
да се види от приложение № 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 4 сведения.

[…]2 

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 103, л. 2–12. Циклостил. 

1 Датирано по данни от документа.
2 Пропуснатият текст се отнася до въпроси, несвързани с депортирането на евреите 

от Беломорието и Македония.
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279.  доклад от Германската легация в София до Главната служба за 
сигурност на райха относно напредъка в решаването на „еврейс-
кия въпрос“ в България 

София, 5 април 1943 г.

К 207604/9      София, 5.4.1943 г. 
Поверително!

До Главната служба за сигурност 
на Райха – 
групата на аташетата
Берлин

Относно: Изселването на евреите от България
Към: текущите доклади

Може вече да бъде съобщено, че бяха изселени 11.343 евреи. От тях – 
4221 тракийски евреи с параход от Лом за Виена и 7122 македонски с влак 
от Скопие. Параходните транспорти бяха придружени от българска по-
лиция и от двама германски униформени полицаи, железопътните транс-
порти – от германски полицаи. Въпреки постоянните указания, точно съ-
ответствие между списъците и действителното число на лицата не беше 
постигнато. Написването на българските списъци на латински шрифт трая 
няколко дена. Тези неточности са за сметка на обикновените за тук об-
стоятелства и са в рамките на поносимото.

След извършеното изселване на евреите необходимо е да се направи 
един кратък преглед на състоянието на еврейския въпрос в България.

1. Изходна точка беше изказаната от министъра на вътрешните рабо-
ти Габровски готовност на българското правителство да евакуира евреите 
от новопридобитите области Македония и Тракия. За тази цел се имаха 
пред вид 14 000 евреи. Подчиненият на българският министър на вътреш-
ните работи комисар за еврейските въпроси Белев, който сам е убеден 
антисемит, още в самото начало предвиди в плана си още 6000 евреи от 
старите предели на България, особено от големите градове, за да вмъкне 
в плана еврейските водачи. В началото Министърът на вътрешните рабо-
ти Габровски беше също съгласен с това най-напред. Планът за евакуи-
рането на 20 000 евреи получи одобрението и на Министерския съвет1. 
На този етап на преговорите Белев като комисар за еврейските въпроси 
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и пълномощник на Министъра на вътрешните работи и СС-хауптщурм-
фюрерът Данекер като пълномощник на Главната служба за сигурност на 
Райха сключиха на 22.2.1943 г. писмено споразумение, което се намира 
вече там и което урежда подробностите по изселването. След това бъл-
гарският Министерски съвет разреши на 2.3.1943 г. исканите от комисаря 
за еврейските въпроси Белев транспортни средства и лагери за евреите от 
Македония и Тракия, както и за евреите от старите предели на България. 
Едновременно беше издаден закон, според който евреи, които се изселват, 
губят българското поданство. Законът беше одобрен от Народното събра-
ние2, само че беше решено да не се обнародва в Държавен вестник. 

2. Когато3 познава тукашните условия, би трябвало да си дава отчет, 
че с наближаване на времето за евакуацията ще се появят затруднения. 
Трудности се появиха във връзка с въпроса за изселването на евреите от 
старите предели на България. Комисарят за еврейските въпроси Белев, в 
очакване на тези затруднения, беше вече събрал в лагери4 най-влиятелни-
те евреи от Пловдив, Кюстендил, Русе и Варна. Той беше запланувал съ-
щото на 13.3.1943 г. за София. Факторът, че и евреите от старите предели 
на България е трябвало да бъдат включени в акцията, беше вече станал 
известен. Български политически кръгове, които не бяха съгласни с про-
тивоеврейските акции, започнаха да упражняват натиск върху Министъра 
на вътрешните работи. В частност, една делегация от Кюстендил, под ръ-
ководството на Подпредседателя на Народното събрание Пешев, се яви за 
разговор при Министъра на вътрешните работи. Трябва да се предполага 
по-нататък, че Министърът на вътрешните работи е получил знак и от 
най-висше място, за да спре изселването на евреите от старите предели на 
България. Във всеки случай на 9 март Министърът на вътрешните работи 
е дал нареждане – отчасти без да уведоми комисаря за еврейските въпро-
си  – да се освободят отново събраните в старите предели на България 
в лагери евреи. Това става на 10.3.1943 г. Освобождаването на евреите 
доведе до една значителна несигурност на полицейските коменданти в съ-
ответните градове.

3. Въпреки това, би било неправилно да се смята, че българското пра-
вителство, особено министърът на вътрешните работи Габровски, сери-
озно е искало да саботира противоеврейската акция. Германският пълно-
мощен министър се е намесвал постоянно тогава, когато са се създавали 
трудности, респективно когато акцията не се е придвижвала напред. Гер-
манският пълномощен министър със своето постоянно настояване пред 
министър-председателя Филов сполучи последният да даде своето уве-
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рение, че ще прояви решителност за изселването на всички евреи. За да 
разберем правилно становището на българското правителство, трябва да 
се знае, че един еврейски проблем във формата, в която той съществува 
в Райха, в България няма. В България има евреи, които са стигнали до 
ключови позиции в българското стопанство. Техното число обаче е малко. 
Тук не съществуват нито идеологическите, нито расовите предпоставки да 
се представи еврейският въпрос пред българския народ като бърз и нуж-
даещ се от разрешение, така както бе случаят в Райха. Българското пра-
вителство преследва с изселването на евреите предимно материалистични 
интереси, които се състоят в това да се предадат на доверени българи иму-
ществата на изселените евреи, задоволявайки с това горните, и едновре-
менно да заменят неспокойните евреи в новопридобитите земи със заслу-
жили доверие българи. Българското правителство е готово без съмнение 
да изсели евреите и от старите предели на България, но то при всички 
случаи иска да избегне еврейският въпрос в България да стане предмет на 
коментари в световната преса. Само така може да се обясни, че българско-
то правителство например е изказало готовността си пред швейцарския 
пълномощен министър да допусне изселването на няколко хиляди деца 
за Палестина. Българското правителство обаче е направило декларация 
чрез министър-председателя, при когото веднага се е явил германският 
пълномощен министър във връзка с този план. В декларацията се казва, 
че на практика изселването на еврейски деца ще бъде саботирано. Бъл-
гарското правителство се опитва да запази авторитета си в чужбина, на 
самото изселване на евреите обаче не се пречи. Въпреки това, пълномощ-
ният министър трябва от време на време да упражнява натиск, за да може 
въпросът да се придвижва.

Че това е истинското поведение на правителството, може да се види 
от факта, че министър-председателят Филов е заявил на швейцарския пъл-
номощен министър в София, като защитаващ интересите на Англия, по 
повод неговата интервенция по изселването на евреите, че правителството 
било твърдо решило да проведе изселването, тъй като това разрешение е 
все таки по-хуманно, отколкото бомбардирането на невоенни обекти, при 
което се избиват старци, деца и жени5. Също и по въпроса за емиграция в 
Палестина министър-председателят Филов е заявил на швейцарския пъл-
номощен министър, че никакви безработни евреи няма да напуснат стра-
ната. И антиеврейската пропаганда в пресата, която временно бе изоста-
нала, сега отново е поставена в движение.

Гореспоменатият подпредседател на Народното събрание Пешев 
заедно с 40 народни представители от правителственото мнозинство, е 
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съставил изложение, в което се говори за някакво уж лошо третиране на 
евреите при изселването. По време на вътрешно заседание на правител-
ственото мнозинство е било изказано пълно доверие на правителството за 
водената от него еврейска политика. На открито заседание подпредседа-
телят Пешев, който е водил делегацията от Кюстендил и пръв е подписал 
казаното изложение, е бил свален от длъжността си.

Ако се вземе под внимание това, че в Италия, Унгария, Испания и пр. 
еврейският въпрос изобщо не е заченат, респ. изселването на евреите още 
не е започнало, то трябва в заключение да се констатира, че българско-
то правителство, въпреки ограниченията, които е прието, че трябва да се 
правят на Балканите, активно работи за решението на еврейския въпрос в 
България.

4. Освен швейцарския пълномощен министър, който е интервенирал 
като защитаващ интересите на Англия, също така и испанският пълно-
мощен министър се е опитал да се застъпи пред министър-председателя 
Филов за евреите с испанско гражданство. Испанският пълномощен ми-
нистър се е опасявал, че всички евреи в България, независимо от тяхното 
поданство, щели да бъдат изселени.

Освен това и католическият епископ в Скопие е ходатайствал за ев-
реите, които са приели католическа вяра. Доколкото такива евреи са в ла-
гери, той е поискал налагането на духовни грижи за тях.

Трябва да се изхожда от това, че и други чужди мисии са направили 
запитване пред българското правителство относно изселването на евре-
ите. Българското правителство въпреки това не е изменило поведението 
си.

5. Настроението сред населението, създадено от изселването на ев-
реите, трябва да се смята за положително. Защото има много същества, 
които нямат достатъчно препитание и се надяват, че с отстраняването на 
евреите от стопанския живот ще се сдобият с лични облаги, като се вклю-
чат в еврейската търговия. 

6. Като се имат предвид тези обстоятелства, досегашният резултат от 
изселването на 11 343 евреи може да се смята за задоволителен. При едно 
уговорено число от 20 000 се постигнаха 56%.

От тактически съображения пълномощният министър засега ще се 
въздържи по въпроса за изселването на евреите от старите предели на 
България, както той ми съобщи лично във връзка с последния ми доклад. 
След като министър-председателят Филов е дал недвусмислено уверение 
на германския пълномощен министър, че ще бъде проведено изселването 
на евреите и от старите предели на България, то пълномощният министър 
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ще направи отново запитване тогава, когато сметне за целесъобразно и 
когато това е в съответствие с общата политическа обстановка.

Междувременно СС- хауптщурмфюрерът Данекер държи постоянна 
връзка с комисаря по еврейските въпроси Белев, с цел да се представят на 
министъра на вътрешните работи приемливи предложения за по-нататъш-
ното изселване.

При това положение на нещата трябва да се смята, че изселването на 
евреите от България ще продължи в скоро време.

(п) Хофман
Четено от: Бекерле

НА БАН, ф. 111, оп. 1, а.е. 31, л. 4–8. Превод от немски език. Машинопис. 
Публикувано (в различни преводи) в: Гринберг, Н. Хитлеристкият натиск…, 
77–82; Борбата на българския народ…,190–196 (включен е и текстът на нем-
ски език); България – своенравният съюзник…, 129–132; Оцеляването…, 234–
238.

1 Вж. бел. 1 към документ № 182. 
2 Народното събрание не е одобрявало подобен закон. Вероятно се има предвид едно 

от постановленията, приети от правителството на 2 март 1943 г. (вж. документ № 251).
3 Да се чете: който.
4 Евреите от „старите предели“, набелязани за депортиране, са събирани не в лагери, 

а в училища и в други обществени сгради.
5 Вж. съответния запис в дневника на Б. Филов (документ № 366).
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280.  доклад от ксантийския областен полицейски управител Л. Вър-
банов до дирекцията на полицията относно „вдигането“ на ев-
реите от Беломорска област

Ксанти, 5 април 1943 г.

Ксантийско
областно полицейско управление
№ 03019
5 април 1943 г.
гр. Ксанти

Лично-строго поверително
До Господина
Директора на полицията
ст. София

На № Ц-883/29.ІІІ.943 г.
Донасям, че в резултат на проверката, която направих се установи 

следното:
При вдигане на евреите от домовете им обиски от полицейски и др. 

органи не са правени нито лично на тях, нито на домовете им. По пред-
варително изготвен план, който бе запазен в пълна тайна до последния 
момент на изпълнението му, на 4.ІІІ. т.г. еврейските квартири бяха бло-
кирани от войската, след което полицейски групи от по 3 души: двама мл. 
стражари с началник командир, старши стражар или разузнавач, събужда-
ха еврейските семейства с почукване на външните врати и без да влизат 
вътре ги предупреждаваха, че правителството е решило да ги премести 
временно в старите предели на Царството, като за тая цел в разстояние 
на 30 минути да станат и да се облекат и излезат навън, като вземат със 
себе си всичките си скъпоценности, пари и пр., малко багаж, който може 
да се състои от дрехи, постилки, завивки и прибори за хранене. Целият 
им багаж може да тежи: до 40 кгр. за всеки възрастен и до 20 кгр. за дете.

Това време 30 минути, обаче, почти на всякъде бе продължено с по 
1–1½ часа. Акцията по изваждането от домовете им продължи до 7.30 часа 
с изключение на Кавала до 10.30 часът преди обяд, където евреите бяха в 
по-компактна маса.

Всички външни врати на еврейските домове след изваждане на оби-
тателите им в присътствието на последните се запечатиха с червен восък 
или пломбираха от началника на полицейската група, като за запечатва-
нето се съставиха протоколи, които след като групата отвеждаше цялото 
еврейско семейство във временния лагер ги предаваше на комисията на 
лагера ведно с ключовете от запечатаните сгради.
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За прибиране на сумите и скъпоценностите, които евреите притежа-
ваха и носеха със себе си, във всеки временен лагер бе съставена по една 
нарочна комисия в състав: Директора на Б.Н. Банка, един от пом. кмето-
вете, Данъчния Началник и един полиц. командир, която поканваше всяко 
новодоведено еврейско семейство да предаде на същите всичките си суми 
и скъпоценности, каквито то притежава. Независимо от това дали евреите 
предават или не нещо на комисията, извършваше се веднага личен и на 
багажа обиск. За целта в помощ на комисията се придаваха според случая 
един или няколко претърсвачни групи, формирани от по 6 мъже и 6 жени 
служители в полицията и общината, като обиските се извършваха от два-
ма души, а останалите четири наблюдаваха правилността на същия, като 
периодично се сменяваха.

За доброволно предадените пари и скъпоценности, както и за намере-
ните при обиска се съставяха протоколи и веднага се внасяха от комисия-
та в Б.Н. Банка по блокирана сметка.

Прибирането на движимото имущество от запечатаните вече еврей-
ски къщи се извърши от новоназначени тричленни комисии под предсе-
дателството на околийския агроном, окол. инженер, окол. училищен ин-
спектор, Директора на гимназията и др. и членове по един чиновник и 
един гражданин, които да работят под тяхна лична отговорност, като към 
всяка група бяха придадени по двама полицаи за наблюдение и охрана, 
които да присътстват при описа, натоварването и откарването на наме-
рените вещи до определения склад за целта. Тук тези тричленни комисии 
предаваха ведно с направените от тях описи намерените вещи на комиси-
ята при общия склад състояща се от Директора на Б.Н. Банка, определен 
от полиц. комендант чиновник и един гражданин, като след окончателното 
приемане на движимото имущество комисията предаваше ключовете на 
склада ведно с описите на делегата на комисарството по еврейските въ-
проси, като предварително запечатваше склада и съставяше протокол за 
случая, а запечатаните складове се поставиха под охраната на полицаи до 
окончателното им ликвидирване.

От Беломорието на 4.ІІІ. т.г. бяха вдигнати еврейски семейства и чле-
нове по градове както следва:

Кавала 379 семейства с 1471 члена, Деде-Агач 12 семейства с 48 чле-
на, Гюмюрджина 262 семейства с 865 члена, Ксанти 141 семейства с 534 
члена, Саръ-Шабан 3 семейства с 4 члена, о-в Тасос 3 семейства с 16 чле-
на, Правище 1 семейство с 5 члена, Драма 154 семейства с 592 члена, 
Зиляхово 5 семейства с 19 члена и Серес 103 семейства с 471 члена или 
всичко 1173 семейства с 4025 члена.
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При вдигането и превозването на същите на 6, 7, 8, и 9 с. месец в 
старите предели на Царството на лагери, всичко се извърши при добър 
ред и без всякакви инциденти и произшествия, с изключение на това, че в 
Серес във временния лагер бе умряла една 80 годишна жена вследствие на 
старост, а в Гюмюрджина един мъж и една жена, 80–85 годишни, починали 
също вследствие на старост.

От до тук изложеното се вижда, че условия за неправилни и незакон-
ни изземвания не е имало и няма такива.

Въпреки, обаче, най-строгите ми предупреждения, нареждания и взе-
мане на всички възможни мерки, за съжаление се отбелязаха два-три слу-
чаи на посегателство за присвояване на вещи от полицаи и войници, като 
същите са влизали през нощта в някои от запечатаните еврейски къщи и 
са успявали да вземат макар и незначителни количества било в дрехи или 
в покъщнина.

Така например: 1) Трима полицаи от Кавалското полиц. комендант-
ство на 16 срещу 17.ІІІ. т.г. са влезли в неопразднено еврейско жилище 
да търашуват и задигат някои вещи, които били съгледани от граждани и 
обадени на началниците им. За случая се произведе дознание и бе пред-
ставено в Отдел Униформена полиция с наш изх. № 2457 от 22.ІІІ. т.г. с 
молба да бъде издадена заповед за уволнението на същите от датата на 
задържането им.

2) Един полицай от Драмското Полиц. комендантство назначен за ох-
рана на еврейското движимо имущество си е позволил да вземе от него 
някои дребни вещи. За случая веднага се произведе дознание и с наш изх. 
№ 2458 [подчертано на ръка] от 22.ІІІ. т.г. бе представено в Отдел уни-
форм. полиция, с молба да бъде уволнен полицая.

3) Трима полицейски ученици от Сярското полиц. училище са се опи-
тали да извършат кражба на вещи от еврейските жилища, но бяха заловени 
и веднага уволнени [подчертано на ръка].

4) Двама войника в Гюмюрджина са заловени от полицаи в момента 
когато са извършвали кражба на вещи от запечатано еврейско жилище.

След вдигане на евреите от Беломорието се пуснаха доста слухове 
срещу полицейските органи в различните градове на областта ми, най-
много срещу тия в гр. Серес, доста от тях тенденциозни с злонамерена цел 
от заинтересовани лица, засегнати от полицията по едни или други при-
чини при строгото прилагане на законите и наредбите в Беломорието. От 
проверката, която лично извърших в всичките градове на поверената ми 
област, излязоха верни слуховете за провинения от страна на полицейски 
органи само в случаите цитирани по-горе.
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В Серес, обаче, полицейския комендант Колибаров със своите нетак-
тични действия още преди акцията срещу евреите е дал основателен повод 
за лоши приказки по негов адрес, с което е изложил твърде много автори-
тета на полицията в гр. Серес. Така например: след като той бил назначен 
за делегат на еврейската община в Серес, за секретар на същата община е 
назначил секретара на полицейското си комендантство, а за деловодител 
баща си с 3000 лв. месечна заплата. Последния, като негов баща, той не е 
трябвало по никакъв начин да го назначава на тая служба, понеже същия 
един месец преди това назначение е бил назначен в Серес на работа в 
манифактурния магазин на търговеца Стоян Зарев с 3000 лв. месечна за-
плата (където продължава да работи и понастоящем), срещу когото група 
търговци от Серес са правили оплакване, че стоката в тоя дюкян е на ев-
реите, които до вдигането им от Беломорието постоянно са били в дюкяна 
му под формата на продавачи, а в същност горепоменатите търговци и 
други смятат, че евреите са съдружници на Зарев.

Освен това полицейския комендант е бил начесто в компания със 
Стоян Зарев и неговите приятели, като е ходил в дюкяна му и пр., като 
с всичко това е дал повод да се пуснат лоши слухове по негов адрес, за 
която му нетактичност и непредвидливост моля да бъде строго наказан.

Областен полицейски началник: [подпис]
(Л. Върбанов) 

[печат] Ксантийско областно полицейско управление

ЦДА, ф. 2123, ф. 2, оп. 1, а.е. 21247, л. 122–123. Оригинал. Машинопис.
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3.3.  ПО МеСТа  

3.3.1. Беломорие
3.3.1.1. Гюмюрджина 

281.  доклад от илия добревски, инспектор в Комисарството до на-
чалника на административното отделение при Комисарството 
за еврейските въпроси относно подготовката за „вдигането“ на 
евреите от Гюмюрджина 

Гюмюрджина, 1 март 1943 г.

До Господина Началника
на административното отделение
при комисарството за еврейските
въпроси – временно командирован
гр. КСАНТИ

ДОКЛАД № 1 от Илия Добревски
инспектор при същото комисарство

временно командирован в гр. Гюмюрджина

Господин Началник,
В изпълнение на възложената ми задача, в качеството ми на пред-

ставител на Комисарството за Еврейските въпроси в гр. Гюмюрджина 
по организирване изселването на лицата от еврейски произход от същия 
град, донасям Ви следното: Както Ви е известно, на 23.ІІ. т.г. съвместно с 
Господина Комисаря за еврейските въпроси и с Вас пристигнахме вечер-
та на същия ден в гр. Гюмюрджина. На следния ден 24.ІІ с.г. отидохме в 
гр. Дедеагач. Там влязохме във връска с местния Окол. Полиц. Началник, 
на когото бяха дадени необходимите инструкций по възложената работа. 
През следните четири дни работата ми в гр. Гюмюрджина се изразява в 
следното: 1. Издействах от Началника на Гарнизона необходимите казани 
за кухнята на лагера. 2. Назначих за домакин на същия, местния жител, 
запасния фелдфебел а понастоящем пенсионер, Александър Христов Пей-
чев. Същия от събота 27.ІІ. т.г. пое домакинската си работа. Определих му 
възнаграждение 160 лв. на ден. 3. Помещенията за лагера са почистени, 
прегледани и одобрени от представителите на санитарната власт, а именно 
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Окол. лекар и Началника на местната градска здравна служба. На същи-
те дадох необходимите инструкций за по нататъшна работа. Наредих да 
се почистят клозетите на бъдащия лагер, а сега се обзавежда от домакин 
кухнята, т.е. монтират се казаните. 4. Списъка на лицата от еврейски про-
изход се изготви по образеца даден в първата писмена инструкция и тук 
приложен Ви го изпращам. Изпращам Ви също списък на лицата шефове 
на разните учреждения в гр. Гюмюрджина, а също така и списъка на лица-
та от еврейски произход чужди поданици жители на гр. Гюмюрджина. С 
местния Комисар по снабдяването, уговорих и уредих по задоволителен 
начин снабдяването на лагера с необходимите продукти за храна на лаге-
руващите.

ПРИЛОЖЕНИЕ: трите гореспоменати списъка.

1.ІІІ.943 година Инспектор: [подпис]
гр. Гюмюрджина Ил. Добревски

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 364, л. 13. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 74–75.

282.  Списък на шефовете на учреждения в Гюмюрджина, изготвен 
с оглед на тяхното включване във „вдигането“ на евреите от 
 града

Гюмюрджина, 1 март 1943 г.

СПИСЪК
на лицата шефове на разните учреждения в гр. Гюмюрджина

1. Началник на гарнизона полковник Васил Любенов
2. Околийски управител Иван Цонев
3. Кмет на града Йордан Райнов
4. Помощник кмет Янко Русев
5. Помощник кмет Трифон Маринов
6. Полиц. комендант Александър Динчев
7. Околийски комисар по снабд. Марин Маринов
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8. Околийски лекар Д-р Кирил Кръстев
9. Началник Градска Здравна с-ба Д-р Тодор Костов
10. Началник даначно управление Тодор Панайотов
11. Директор на Б.Н. Банка Георги Константинов
12. Директор на Б.З.К. Банка Михаил Попов
13. Околийски агроном Сава Кънев
14. Мин. Държавни имоти Йордан Митов
15. Директор на Гимназията Александър Попов
16. Околийски Инспектор Делю Георгиев

Забележка:
Домакин на лагера – Александър Христов Пейчев, запасния фелтфе-

бел, понастоящем пенсионер, жител на гр. Гюмюрджина ул. 48 Н-р 34.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 364, л. 15. Машинопис.

283.  Сведения от илия добревски, инспектор в Комисарството за 
еврейските въпроси до началника на административното отде-
ление при Комисарството относно „вдигнатите“ евреи от Гю-
мюрджина 

Гюмюрджина, 8 март 1943 г.

До Господина
Началника на Административното 
Отделение
при Комисарството за еврейските 
въпроси
– временно командирован в 
гр. Ксанти

В отговор на телефонното Ви нареждане от 7.ІІІ. т.г. изпращам Ви 
следните сведения:

1. Броят на Еврейските семейства в гр. Гюмюрджина е – 271, от които 
6 чужди поданици.
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2. Броят на лицата от Еврейски произход от същия град – 904, от кои-
то 21 чужди поданици.

3. Броят на еврейските семейства които са отпътували е – 264.
4. Броят на лицата от еврейски произход които са отпътували е – 878.
5. Лицата от еврейски произход които не са заминали са: ДВАМА 

работящи на шосето Маказа – сега се издирват; ЕДИН задържан в поли-
цейския арест – тук; ЕДНА заминала за гр. Кавала и ЕДНА умряла. 

6. Открити в повече – 31 човека.
7. Общият брой на опразднените еврейски къщи е – 166, от които 

собственост на евреи са: сведения за сега не могат да се дадат [на ръка].
8. Сведения за престоя в лагера:
а) Обезвъшчени са 14 души
б) Болни дошли в лагера 6 души, а новозаболели – няма
в) Умрели: 1
г) Дадени са 2 обяда и са изразходвани 3700 лева
д) Дадени са 2 вечери и са изразходвани 3700 лева.
е) Бягства от лагера – няма.
9. При направения личен и на багажа обиск са събрани следните суми: 

а) лева – 421702; б) драхми – 133305; в) други валути – марки – 1750; г) 
злато – за сега комисията не може да даде тия сведения.

10. Произшествия въобще по време престоя в лагера не станаха.
11. Заловени,2 ханъми, един грък при опит да извърши обир в запе-

чатаните къщи [добавено на ръка].
Инспектор:[подпис]

Ил. Добревски
гр. Гюмюрджина, 8.ІІІ.1943 година

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 364, л. 12. Оригинал. Машинопис.
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284.  доклад от илия добревски, инспектор в Комисарството за ев-
рейските въпроси, до комисаря относно провеждането на ак-
цията по депортирането на евреите от Гюмюрджина

София, 22 март 1943 г.

Лично – Строго Поверително

ДО ГОСПОДИНА КОМИСАРЯ
НА КОМИСАРСТВОТО ЗА  
ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
СОФИЯ

ДОКЛАД
от Илия Добревски, Инспектор при същото комисарство

временно командирован в гр. Гюмюрджина

ГОСПОДИН КОМИСАР,
В изпълнение на възложената ми задача, като представител на пове-

реното Ви комисарство в гр. Гюмюрджина, на акцията за изселването на 
лицата от еврейски произход от същия град, за периода от време 23.ІІ. до 
25.ІІІ. т.г., работата ми се изразява в следното:

Както Ви е известно, на 23.ІІ. т.г. сутринта с Вас и Началника на 
Административното отделение Ярослав Калицин, тръгнахме за Беломо-
рието. Вечерта същия ден бяхме в гр. Гюмюрджина. Още същата вечер 
бяха дадени от Вас инструкции по предстоящата работа на Полицейския 
Комендант и Околийския Управител. На другия ден 24.ІІ т.г. отидохме в 
Деде-Агач. Там по предстоящата работа дадохте инструкции на Околий-
ския Управител и Околийския Полицейски Началник. След завръщането 
ми в гр. Гюмюрджина, веднага на следващия ден 25.ІІ. т.г. пристъпих към 
изготвяне списъците на лицата от еврейски произход от гр. Гюмюрджина, 
по семейства и по лица, които подлежат на изселване. Същия списък се 
изготви и на немски език. Изготвих също така и списък на лицата от ев-
рейски произход – чужди поданици, т.е. които останаха. Тези последните 
са на брой 21, образуващи 6 семейства. Тук приложени трите списъци Ви 
представих. Работата по горните списъци не беше особена лесно поради 
обстоятелството, че не всички евреи бяха надежно картотекирани – ук-
ривали са се, от една страна, а от друга, поради не точността в имената 
на лицата, факт, ноторно известен за такива случай. Работата по първия 
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списък продължи 4 дни и от него бяха направени 6 екземпляра, един от 
които изпратих в гр. Ксанти на Общия ръководител по изселване евреите 
вън от страната.

Паралелно с работата по списъците, пристъпих към организиране 
на временния еврейски лагер. За такъв бе определен един голям тютюнев 
склад, който бе преграден и одобрен от Вас.

За нуждите на лагера издействах от началника на местния гарнизон 
необходимите казани за кухнята. Помещенията на склада бяха почистени, 
преградени и одобрени от представителите на местната санитарна власт, а 
именно околийския лекар и началника на местната градска здравна служ-
ба. Наложилите се малки вътрешни приспособления за целта, се напра-
виха и се изразиха в направяне на помещения за претърсване и прегради 
по отделно за мъжете и жените. За домакин на лагера назначих местния 
жител запасен фелдфебел, а понастоящем пенсионер Александър Христов 
Пейчев. Последния от 27.ІІ. т.г. съгласно мойте инструкции пое домакин-
ската си работа. На същия определих възнаграждение по 160 лева на ден. 
С местния комисар по снабдяването уговорих и уредих по задоволителен 
начин снабдяването с необходимите продукти за храна на лагеруващите.

Съгласно втората писмена инструкция на комисарството на 4. март в 
4. часа сутринта започна вдигане на еврейте от жилищата и настаняването 
им във временния лагер. Два дена преди това бе направена блокада на це-
лия град, като същата бе усилена най-вече в еврейския квартал. Блокадата 
бе проведена от войници в местния гарнизон подпомогнати от полицията. 
Изваждането на еврейте от жилищата и отвеждането им във временния 
лагер се извърши от специално сформирувани за целта 39 групи, снабдени 
с необходимите картони на които бяха написани имената на лицата кои-
то ще отвеждат и с всички прибори за запечатване на така опразднените 
къщи. Тази работа продължи до 10 часа преди обяд, в който час бе дигната 
и блокадата. През всичкото това време не бяха отбелязани апсолютни ни-
какви инциденти или произшествия. С пристигането на групите в лагера, 
същите бяха веднага преглеждани от двама лекари, които с две дезинфек-
ционни машини дезинфекцираха съмнителните багажи и лица. Направи 
се обезвъшаване на 14 души от прибраните. Констатирани бяха 6 души 
заболели преди това, а нови заболели не се указаха. През време престоя в 
лагера умря една еврейка от прастарялост. Еврейте престояха в лагера два 
дни, през което време им се дадоха 2 обяда и 2 вечери на обща стойност 
7400 лева. През всичкото това време не бяха отбелязани никакви инци-
денти и произшествия. В лагера бяха отведени всичко 864 души, които 
образуват 263 семейства.
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На 5. март, 8. часа сутринта пристигнаха еврейте от Деде-Агач, които 
отведох във временния лагер в гр. Гюмюрджина, защото съгласно рапор-
та на лекаря, приложен към списъка на лицата, които се изселват от този 
град, еврейте не бяха обезвъшчени а багажите им не дезинфекцирани. Ед-
новременно с медицинския преглед започна работата си комисията по пре-
търсване и изземване парите и ценностите у еврейте, в състав Директора 
на Б.Н.Б., Данъчния Началник, помощник Кмета на града и Началника на 
I-ви полицейски участък в присътствие на 2. полицай и 12. души претърс-
вачи. Комисията привърши работата си на 5. март към 5. часа след обяд. 
Резултата от работата ѝ се изразява в следното: 1. Претърсени са 212 се-
мейства, т.е. такива у които са намерени пари и ценности. 2. Иззетите пари 
и ценности са както следва: а) пари в лева 421973; б) драхми 133305; в) 
златни монети 32; г) часовници 99; д) сребърни гривни 44; е) сребърни 
лъжички 193; ж) златни монети и такива за украшения 67; з) брилянти 2; и) 
обеци 30; к) златни украшения 6; л) златни гривни една; м) сребърни моне-
ти 17; н) една златна верижка и др. Освен това при направения личен и на 
багажа опис, по мое нареждане бяха иззети от еврейските багажи бельо и 
други дрехи, които съгласно инструкцията им бяха забранени. Последните 
с протокол горната комисия предаде на комисията по приемане движимос-
тите на евреите в складовете. При описване покъщнината на еврейските 
къщи, също така се намериха разни скъпоценности, пари и други, които 
са подробно описани в два протокола на приемателната комисия и пре-
дадени на местния клон на Б.Н.Банка на блокирана сметка. Приложени 
представям двата посочени протокола. Парите се внесоха от комисията по 
блокирана сметка на името на комисаря по еврейските въпроси а остана-
лите предмети ще се ликвидират съгласно наредба № 865. от 2. Март1 т.г. 
на Министерския Съвет. През време отвеждането на евреите в лагера бяха 
открити 31 нови човека, принадлежащи към различни семейства, повечето 
от тях деца. 

На 6. Март, натоварени на специален влак композиран от 20. вагона 
евреите от Гюмюрджина бяха изпратени за Дупница, а тези от Деде-Агач 
за Горна-Джумая. От гр. Гюмюрджина за старите предели на Царство-
то бяха изпратени 863. души, които образуват 262. семейства а са прис-
тигнали в Дупница 262. семейства – 862. души – по пътя починал един. 
Със списъка от Деде-Агач приеха 42. души образуващи 12. семейства, а 
бяха изпратени 12. семейства – 41 души за Горна-Джумая. Един почина 
сутринта при вдигането и отвеждането му за гарата. Не са изпратени за 
старите предели: 1) едно еврейско семейство от 4 души, което и в този мо-
мент е в Турското Консулство и отпращането му ще трябва да се уреди по 
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дипломатически път; 2) Един евреин в местния затвор; 3) Двама работящи 
в трудовите групи на шосето Маказа, един от които е вече прибран.

Непосредствено след изпращането на евреите т.е. на 6. Март, започ-
наха работата си комисиите по описване движимостите в еврейските къщи 
и магазини и отнасянето на същите в предварително определените за цел-
та 3. склада. Във връска с тая работа бяха оформени 9. редовни комисии и 
15. извънредни такива. Последните работиха само на 7. и 8. март

Наред с тях работеха и две комисии по запечатване еврейските дю-
кяни и три такива за описване на същите. Всичкото описано имущество 
се приемаше от комисия в състав: директора на Б.З.К.Б., един чиновник 
и един гражданин. Последната подреди вещите в складовете по вид. Ко-
мисиите привършиха работата си вътре в 12 дни. Протоколите за опис на 
имуществата на брой около 200 предадох на делегата на местната еврейска 
община – кмета на града Йордан Райнов. На същия предадох трите склада 
надлежно заключени и запечатани. Ключовете от еврейските къщи и мага-
зини предадох на жилищната комисия, която от своя страна прави вече не-
обходимото за тяхното стопанисване – отдаването им под наем на българи. 
От всичко опразнени около 140 къщи, 103 са собственост на евреи. Тук от 
най-хубавите еврейски къщи са запазени със съответната покъщнина, за 
да послужат за гостни на приходящи в града гости от администрацията и 
другите ведомости. Във връзка с прибирането на еврейските имущества, 
бяха депозирани доста рекламации от най-разнообразно естество, които 
доколкото можаха да бъдат доказани от заинтересованите, бяха уважени, а 
друга част от тях ще бъдат разгледани в бъдеще при ликвидацията, тъй като 
вещите са прибрани в склада, а рекламациите по тях са направени по-къс-
но. През време прибиране имуществата, бяха констатирани кражби и опити 
за такива. Такива случаи се наброяват 8. Повече от тях са извършени от ци-
гани и турци, някои от които са заловени и предадени на съдебните власти. 

Ликвидацията на еврейските имущества ще започне към края на този 
месец съгласно наредбата на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ под № 865 от 
2.ІІІ. т.г.2 В този момент работата по същата е в подготвителния си пери-
од. През всичкото време на работата ми в гр. Гюмюрджина съм подържал 
редовна телефонна връзка с общия ръководител по изселването на евре-
ите от Беломорието, комуто правех ежедневно устни доклади и от същия 
получавах инструкции. За всичката работа до този момент от преведените 
ми от фонда „Еврейски общини“, 150.000 лева, са изхарчени приблизи-
телно 140.000 лева, за които имам надлежните оправдателни документи.

На края дължа да отбележа, че изселването на евреите от гр. Гюмюр-
джина се посрещна от българите с чувството на адмирация и облекчение, 
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реален израз на което бяха телеграмите, изпратени от разни учреждения, 
институти и обществени организации до Министър-Председателя, Ми-
нистера на вътрешните работи и до Вас. Стопанските последици от изсел-
ването бяха тия, че черната борса се намали с около приблизително 50%. 
Всички хранителни продукти намерени в еврейските къщи се разпредели-
ха между местните трапезарии и полицейските участъци.

Инспектор: Ил. Добревски
гр. Гюмюрджина, 22.ІІІ.1943 г.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 364, л. 9–10. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 76–80.

1 Да се чете: 12 март.
2 Да се чете: 12.ІІІ.

3.3.1.2. деде агач

285.  Статистическо сведение за депортираните евреи в дедеагач
дедеагач, 7 март 1943 г.

С В Е Д Е Н И Е
за еврейските семейства в ДЕДЕАГАЧКА околия. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/ Броя на еврейските семейства 12

2/ Брой на лицата 42

3/ Брой на семействата изпратени 12

4/ Брой на лицата изпратени 42

5/ Броя на лицата които не са заминали няма

6/ Броя на лицата които са намерени в повече няма

7/ Броя на изпразднените къщи 11

8/ Колко пари похарчено за разноски няма
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9/ Произшествия и др. няма

10/ Намерени 38490 лева и 90 драхми

ЗАБЕЛЕЖКА: В остров Самотраки околията ми, има въдворени три 
лица от еврейски произход.

 
Гр. Дедеагач, 7.ІІІ.1943 година.

ОКОЛИЙСКИ ПОЛИЦ. НАЧАЛНИК: /п/

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 368, л. 9. Оригинал. Машинопис. 

3.3.1.3. драма

 286.  Списък на стражата от драмското полицейско комендантство, 
назначена да проведе блокада на града във връзка с „вдигане-
то“ на евреите

драма, между 1 и 4 март 1943 г.

СПИСЪК
на стражата от Драмското Полиц. Комендантство,

които ще вземат участие в блокадата

№
по ред

Чин Име и презиме1 

1. ст. стражар Стамен Тодоров
2. “ Петко Косев Панайотов
3. “ Илия Миланов Николов
4. “ Стамен Петров Дойчев
5. “ Васил Христов Стойцев
6. “ Захари Костадинов Ангелов
7. “ Ангел Георгиев Латев
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8. “ Пандо Костадинов Манушев
9. “ Илия Пенев Делчев

10. “ Георги Стоименов Гушански
11. “ Васил Колев Вълчев
12. “ Яким Ангелов Златков
13. “ Ценко Стоянов Кишпарски
14. “ Илия Стаменков Григоров
1. мл. стражар Иван Михайлов Тасков
2. “ Димитър Добрев Георгиев
3. “ Кою Енев Коев
4. “ Ангел Димитров Стоянов
5. “ Димитър Георгиев Димитров
6. “ Петър Коцев Найденов
7. “ Иван Стоев Ракитцки
8. “ Михаил Вълчев Тодоров Йордан Войнев
9. “ Петко Димитров Димитров Велко Петров

10. “ Живко Иванов Попов
11. “ Точо Петков Точев Йордан Тенев
12. “ Манол Пъшев Бояджиев
13. “ Цветан Серафимов Александров
14. “ Спиро Димов Ленков
15. “ Петър Вутов Нанов
16. “ Недялко Антов Стоилов
17. “ Георги Митков Велков
18. “ Игнат Симов Георгиев
19. “ Георги Василев Иванов Иван Богданов
20. “ Петко Стоилов Николов
21. “ Борис Димитров Попов
22. “ Цанко Коцев Цанков
23. “ Асен Къчев Нинов
24. “ Ангел Янчев Чобанов
25. “ Митю Петров Славов
26. “ Ставро Г. Вутов
27. “ Цветан В. Цветанов
28. “ Атанас П. Илиев Николай Цветков
29. “ Стамен Д. Стоянов
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30. “ Никола Ст. Джамбазов Иван Антов
31. “ Стоян Ал. Китанов
32. “ Първан Ал. Митров
33. “ Бончо К. Бончев
34. “ Петко Г. Вълчев
35. “ Младен Иванов Тошев
36. “ Георги М. Димитров
37. “ Колю Д. Колев
38. “ Георги Г. Деянов
39. “ Иван М. Дойчинов
40. “ Никола Г. Желев
41. “ Йордан Н. Струджев Крум Чавкарски
42. “ Дичо В. Дичев
43. “ Митю К. Пепелярски Райко Койнов
44. “ Сава Атанасов Маламов
45. “ Асен Йотов Съев
46. “ Сатю Русев Добрев
47. “ Иван Лазаров Томов
48. “ Тодор Сотиров Китов
49. “ Георги Христов Касабов
50. “ Първан Георгиев Маринов
51. “ Петър Симеонов Димитров
52. “ Христо Няголов Кръстев
53. “ Никола Станев Тодоров
54. “ Стоил Христов Михайлов
55. “ Хараламби Виденов Младенов
56. “ Ангел Милев Найденов
57. “ Трифон Ненов Трифонов
58. “ Никола Иванов Дерибечев
59. “ Йордан Петков Генчев 
60. “ Паскал Комарев Митев
61. “ Ангел Михайлов Величков
62. “ Цветан Георгиев Конов
63. “ Вълко Каменов Начев
64. “ Атанас Николов Гьорев
65. “ Марин Живков Стоянов



594 3. „вдигане“ и депортиране

66. “ Трифон Благоев Коев
67. “ Стоян Н. Петров
68. “ Тома Алексиев Томов
69. “ Славчо Тодоров Стоев
70. “ Борис Иванов Боцов
71. “ Стойне Митов Киров
72. “ Христо Златев Христов
73. “ Иван Минков Иванов
74. “ Иван Иванов Иванкив
75. “ Георги Христов Сашев
76. “ Минчо Тодоров Танев
77. “ Трифон Тонев Кръстев
78. “ Лука Лефтеров Тасев
78. “ Рад Стоянов Драганов
79. “ Петко Лесичков
80. “ Драгомир Маринов Орлов
81. “ Райко Петков Пицаров
82. “ Първан Цеков Минков
83. “ Никола Йорданов Георгиев
84. “ Борис Андонов Цветков
85. “ Стойко Ненов Дачев
86. “ Коно Ненчев Кръстев
87. “ Крум Николов Радулов
88. “ Найден Николов Апостолов
89. “ Георги Стоянов Митев
90. “ Лазан Симов Станчев
91. “ Господин Киров Петков
92. “ Цветко Раденков Иванов

ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
93. мл. стражар Цоко Стоев Цоков
94. “ Никола Г. Цветковски
95. “ Стоян Илиев Тодоров
96. “ Йордан Иванов Кацаров
97. “ Делчо Тасев
98. “ Васил Иванов Хаджийски
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99. “ Георги Иванов Кудев
100. “ Христо Д. Кирев
101. “ Анастас И. Анастасов
102. “ Коста В. Желязков
103. “ Никола С. Карабанчев
104. “ Симеон Тодоров Костов
105. “ Радню Ц. Минев
106. “ Иван К. Джокин
107. “ Петър п. Йотов

ОБЩИНСКИ ПОЛИЦАИ
108. ст. стражар Костадин Марков Карасавов
109. мл. стражар Стоян Ангелов Бахаров
110.  “ Бончо Георгиев Митрев
111.  “ Петър Илиев Лазаров
112.  “ Иван Николов Карагеоргиев
113.  “ Тодор Костадинов Зачов [на ръка]: запас
114.  “ Георги Костадинов Крумовски

ПОЖАРНИКАРИ
115.  “ Евлоги Николов Марков
116.  “ Огнян Андонов Илиев
117.  “ Димитър Колев Атанасов
118.  “ Георги Николов Дърборов
119.  “ Янаки Дамянов Чемишамев 
120.  “ Георги Сотиров Котулов [на ръка]: болен
121.  “ Васил Станков Лозанов [на ръка]: болен
122.  “ Георги Николов Костадинов
123.  “ Петър Данаилов Матев
124.  “ Трифон Благоев Матев
125.  “ Атанас Стоев Караиванов

ЦДА, ф. 656К, оп. 1, а.е. 2, л. 35–37. Оригинал. Машинопис.

1 Пред всяко име е поставена отметка с молив. Имената в курсив са добавени на 
ръка. 
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 287.  Списък на разузнавачите от драмското полицейско комендант-
ство, назначени да участват в блокадата на града във връзка с 
„вдигането“ на евреите

драма, между 1 и 4 март 1943 г.

СПИСЪК
на разузнавачите от Драмското полиц. Комендантство,

които ще вземат участие в блокадата

№ по 
ред

Чин Име и презиме 

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
1. Началник Тихомир Събчев
2. Разузнавач Зафир Бончев Павлов
3. „ Стойко Бонев Русев
4. „ Петко Ангелов
5. „ Илия Данков

КРИМИНАЛНА СЛУЖБА
1. Зав. служба Никола Велев Димов
2. разузнавач Павел Лазаров Пушкаров
3. „ Йото Кънчев
4. „ Илия Лалев
5. „ Петър Бахчеванов

ЦДА, ф. 656К, оп. 1, а.е. 2, л. 38. Оригинал. Машинопис.

 288.  Списък на ударните групи, които предстои да участват във 
„вдигането“ на евреите от драма с обозначение на обектите 

СПИСЪК
на ударните групи с обозначение на обектите

І група



3.3. по меСта; 3.3.1. Беломорие; 3.3.1.3. Драма  597

1. стр. стражар Стамен Тодоров Иванов
2. мл. стражар Иван Михайлов Тасков
3. Войник …………………………………………

ОБЕКТИ
1. ул. 6 № 54 – Хаим Менахем Мешалан1 
 Режина “ “  – съпруга
 Менахем “ “ – син
2. ул. 5 № 86 – Дудун Аврам Кубен
 Роза  “ “        – дъщеря

ІІ група
1. стр. стражар Петко Косев Панайотов
2. мл. стражар Димитър Добрев Георгиев
3. Войник ………………………………

ОБЕКТИ
1. ул. 5 № 94 – Арон Яков Казес
 Рикета  “ “  съпруга
 Стела “ “   дъщеря
 Яков “ “  син
2. ул. 5 № 73 – Яков Данаил Бурла 
 Рашел “ “  – съпруга
 Рикета “ “  – снаха-вдовица
 Ришела “ “  – внучка

ІІІ група
1. стр. стражар Илия Миланов Николов
2. мл. стражар Кою Енев Коев
3. Войник …………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 6 № 44 – Моис Мордохай Русо
 Рахел Моис Русо – съпруга
 Нина Моис Русо – дъщеря
 Мордо Моис Русо – син
 Леон Моис Русо – син
2. ул. 6 № 44 – Моис Йосиф Боено
 Сонхула Моис Боено – съпруга
 Клара “ “ – дъщеря
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 Йосиф  “ “  – син
 Витал “ “  – син

ІV група
1. ст. стражар Стамен Петров Дойчев
2. мл. стражар Ангел Димитров Стоянов
3. Войник ………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 6 № 48 – Исак Исак Касето
Жана – съпруга
Сара – дъщеря
Дора
2. ул. 6 № 52 – Давид Салтмен Гатеню
Рашел – съпруга
Карло – син в.[оенно] мобилизиран [на ръка]: трудов
Исак – син [на ръка]: трудов
Биятриси – дъщеря
Стела – дъщеря

V група
1. ст. стражар Васил Христов Стойцев
2. мл. стражар Димитър Георгиев Димитров
3. Войник……………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 6 № 16 – Естер Махел Коен – вдовица
2. ул. 6 № 16 – Мордо Иелида Струнса
 Рикета   – съпруга
3. ул. 6 № 16 – Менам Хаим Мешулан
 Матилда – съпруга
Бенемин – син гр.[аждански] мобилизиран [на ръка]: трудов

VІ група
1. стр. стражар Захари Костадинов Ангелов
2. мл. стражар Петър Коцев Найденов
3. Войник ………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 6 № 32 – Аврам Видил Струнса
Дора – съпруга
2. ул. 6 № 32 – Сара Исак Тевет – вдовица
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 Аврам – син [на ръка]: трудов
 Реджина – дъщеря

VІІ група
1. Стр. стражар Ангел Георгиев Латев
2. мл. стражар Иван Стоев Ракитски
3. Войник ……………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 6 № 34 – Аврам Яков Коен
 Рейна Аврам Яков Коен – съпруга
 Солом Моис Калофон – внук
2. ул. 6 № 34 – Симеон Аврам Атеас
 Полина – съпруга

VІІІ група
1. стр. стражар Пандо Костадинов Манушев
2. мл. стражар Михаил Вълчев Тодоров
3. Войник ………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 6 № 28 – Фаис Аврам Атиас
 Мери Фаис – съпруга
 Исак – син
 Естер – дъщеря
 Аврам – син
 Рашел – дъщеря
 Паломба – майка
2. ул. 6 № 36 – Аро Моше Леви – вдовица

ІХ група
1. стр. стражар Илия Пенев Делчев
2. мл. стражар Петко Димитров Димитров
3. Войник …………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 6 № 36 – Сол Пинхас Мордохай – вдовица
Яков – син
Йосиф – син избягал [на ръка]: затвора Драма
2. ул. 6 № 36 – Аврам Йосиф Мензас [на ръка]: трудовак
 Режина – съпруга
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Аро Моше Леви – вдовица [на ръка]

Х група
1. стр. стражар Георги Стоименов Гушански
2. мл. стражар Живко Иванов Попов
3.Войник ……………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 9 № 16 – Лука Хаим Паси
2. ул. 9 № 16 – Аврам Тевен
 Мери – съпруга
 Нина – дъщеря
 Яков – син
3. ул. 9 № 16 – Аврам Хаим Песи
 Рашел – съпруга
 Хаим – син

ХІ група
1. стр. стражар Васил Колев Вълчев
2. мл. стражар Тачо Петков Точов
3. Войник …………………………
ОБЕКТИ
1.ул. 9 № 18 – Арон Шалон Овадия
 Рахел – съпруга
 Луси – дъщеря
 Шалон – син
2. ул. 9 № 22 – Мордохай Йеоша Йохай
 Сол – съпруга
 Арон – син – в. мобилизиран [на ръка]: трудов
 Йосиф – син
 Йеошоа – син

ХІІ група
1. стр. стражар Яким Ангелов Златков
2. мл. стражар Манол Пъшев Бояджиев
3. Войник ………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 9 № 21 – Сали Барух Зибай – в. мобилизиран
 Рашел Сали – съпруга
 Сузана – дъщеря
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 Алегри – дъщеря
2. ул. 9 № 21 – Мери Йешуа-Струнса
 Витан – син [на ръка]: трудовак
 Рикета – дъщеря
3. ул. 9 № 30 – Израел Венахем Атеас
 Сара – съпруга
 Дудин – дъщеря
 Йенахем – син
 Йосиф – син
 Джоя – дъщеря
 Естермина – дъщеря
 Яков – син

ХІІІ група
1. стр. стражар Ценко Стоянов Кишпарски 
2. мл. стражар Цветан Серафимов Александров
3. Войник …………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 12 № 12 – Давид Йосиф Тевет
 Бея – съпруга
 Арон – син
 Фани – дъщеря
 Мери – дъщеря
 Реджина – дъщеря
2. ул. 12 № 13 – Рахел Бохор Лоемо – вдовица
 Пепо – син
 Адел – дъщеря
 Естерина – дъщеря
  син 
3. ул. 12 № 12 – Митика Илия Бенруби – вдовица 
 Рахаим – син
 Леон – син
 Самуил – син
4. ул. 12 № 12 – Тамара Йосиф Тевет
 Боена – дъщеря

ХІV група
1. канд. стр. стражар Илия Стаменков Григоров
2. мл. стражар Спиро Димов Ленков
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3. Войник …………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 12 № 18 – Берта Анри Софула – вдовица
 Хаим – син
 Мазалто – дъщеря
2. ул. 12 № 20 – Данаил Йосиф Струнса
 Стрея – съпруга
 Мери – дъщеря

ХV група
1. мл. стражар Петър Вутов Ненов
2. мл. стражар Недялко Антонов Данаилов
3. Войник …………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 12 № 18 – Луна Яков Овадие – вдовица
 Рахаел – дъщеря
 Реджина – дъщеря 
Мордохай – син 
2. ул. 12 № 18 – Моше Израил […]
 Ровила – дъщеря
 Рахила – дъщеря
 Мари – дъщеря

ХVІ група
1. мл. стражар Георги Митков Велков
2. мл. стражар Игнат Симов Георгиев
3. Войник ………………………………
ОБЕКТИ
1. ул. 12 № 20 Йосиф Даниел Струнса
 Мери – съпруга
 Лазар – син 
2. ул. 12 № 24 – Мазалто Давид Чепино – домакиня, вдовица

ХVІІ група
1. Мл. полиц. стражар – Георги Василев Иванов 
2. мл. стражар Петко Стоименов Николов 
3. Войник ……………………………………………………….. 

ОБЕКТИ
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1. ул. 15 
№ 33

– Рахел Натам Тавет – вдовица

2. ул. 15 
№ 33

Аврам Соломон Леви

Поломба – съпруга
Соломон – син – в.[оенно] 

мобилизиран
Анри – син

3. ул. 15 
№ 33

Бела Иосиф Коен – Вдовица

Илия – Син [на ръка]: 
трудов

Флора – Дъщеря
Нина – Дъщеря

4. ул. 15 
№ 33

– Леон Аврамов Карамфил

Ракета – Съпруга
Мери – Дъщеря
Аврам – син
Паламбо – дъщеря

5. ул. 15 
№ 33

– Яков Исак Албахари

Бланка – съпруга
Матика – дъщеря
Исак – дъщеря
Леон – син
Иосиф – син
Исак – син

ХVІІІ група
1. мл. стражар – Борис Димитров Ионов 
2. мл. стражар – Цанко Коцев Цанков 
3. Войник ………………………………
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ОБЕКТИ
ул. 13 
№ 3

– Аврам Соломон Пардо –

Рикула – съпруга
Соломон – син
Мазлиян – син 
Естер – дъщеря
Илия – син
Яков – син

2. ул. 13 
№ 1

– Бениямин Соло Хаим

Рика – съпруга
Раджина – дъщеря

ХІХ група
1. мл. стражар – Асен Къчев Нинов 
2. мл. полиц. стражар Ангел Янчев Чобанов 
3. Войник ………………………………………

ОБЕКТИ
1. ул. 9 № 25 – Исак Илия Леви

Джанджа – съпруга
Илия – син 

2. ул. 12 № 34 – Иосиф Мордохай Пардо
Рейна – съпруга

ХХ група
1. мл. стражар – Митю Петров Славов 
2. мл. стражар – Ставро Г. Вутов 
3. Войник …………………………

ОБЕКТИ
1. ул. 18 № 99 – Рашел Давид Костиро

Мери – дъщеря
Виктория – дъщеря
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Яков – син 
2. ул. 18 № 151 – Рейна Моис Акуна – вдовица

ХХІ група
1. мл. стражар – Цветан В. Цветанов 
2. мл. стражар Атанас п. Илиев 
3. Войник ………………………

ОБЕКТИ
1. ул. 7 № 11 – Исак Мордохай Пардо
2. ул. 7 № 13 – Кутиев Аврам Коен

Алегри – съпруга
Меркада – дъщеря
Ракета – дъщеря 
Аврам – син
Марина – дъщеря
Лея – дъщеря

ХХІІ група
1. мл. стражар Стамен Д. Стоянов 
2. мл. стражар Никола Ст. Джамбазов 
3. Войник ………………………………

ОБЕКТИ
1. ул. 19 

№ 1
– Нисим Мордохай Русо [на ръка]: 

трудов
Дона – съпруга
Нисим – син
Исак – син 
Моше 
Беа Мордохай 
[на ръка]

– син

2. ул. 19 
№ 2

– Яков Исак Шалиш

Сонхула – съпруга
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Антела – дъщеря [на 
ръка]: в 
Кавала

Рашел – дъщеря [на 
ръка]: в 
Кавала

Хаим – Син
Емилия – Дъщеря

3. ул. 19 
№ 3

Исак Аврам Куно

Ортанас – Съпруга
Аврам – Син
Сотуал – Син
Сара – дъщеря

ХХІІІ група
1. мл. стражар Стоян Ал. Китанов 
2. мл. стражар Първан Мл. Митров 
3. Войник ……………………………

ОБЕКТИ
1. ул. 29 

№ 3
– Данаил Лазаров Струнса – гр.[аждански] 

мобилизиран
Мазалто – съпруга
Илия – син

2. ул. 21 
№ 1

Давилан Дан. Струнса

Данаил – син гр.[аж дан-
ски] мобилизиран 
[на ръка]: липсва 
по списъка

Султана – дъщеря

ХХІV група
1. мл. стражар – Бончо К. Бончев 
2. мл. стражар Петко Г. Вълчев 
3. Войник ……………………… 
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ОБЕКТИ
1. ул. 20 № 1 – Исак Израил Данон

Ида – съпруга
Израел – син [на ръка]: 

Солун
Жак – Син
Рита – Дъщеря

2. ул. 20 № 1 Самуил Аврам Пенхас – Вдовица
Матилда – Съпруга

ХХV група
1. мл. стражар – Младен Иванов Тошев 
2. мл. стражар Георги М. Димитров 
3. Войник ……………………………

ОБЕКТИ
1. ул. 20 № 2 – Фаис Исак Касторо

Дона – Съпруга
Исак – Син
Тамара – Дъщеря

2. ул. 15 № 26 – Самоя Бохор Аджен [на ръка]: луд

ХХVІ група
1. мл. стражар Колю Д. Колев 
2. мл. стражар Георги Д. Деянов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 12 № 1 – Аврам Йосифов Боен

Рейна – съпруга
Рахел – дъщеря

2. ул. 12 № 1 Ямилия Моис Нааро – вдовица
Юза – син 
Соломон – Син
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Марсел – Син
Аврам – син

ХХVІІ група
1. мл. стражар Иван М. Дойчев 
2. мл. стражар Никола Г. Женев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 12 № 3 – Боена Самуил Якор – вдовица

Исак – син
Витани – син
Собитай – син

2. ул. 12 № 3 Рейна Шобатай Итияс – вдовица
Исак – син в.[оенно] 

мобилизиран
[на ръка]: лип-
сва по списъка

Дора – Дъщеря

ХХVІІІ група
1. мл. стражар Йордан Н. Струнджев 
2. мл. стражар Дичо В. Дичев 
3. Войник ……………………  

ОБЕКТИ
1. ул. 12 № 26 – Данаил Яков Тевет

Луна – съпруга
Алегри – дъщеря
Сара – дъщеря
Лиза – дъщеря

2. ул. 12 № 26 Естерина Сам. Хаскел – вдовица
Рашел – дъщеря
Тамара – дъщеря
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ХХІХ група
1. мл. стражар Митю К. Тепелярски 
2. мл. стражар Сава Ат. Маламов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 12 

№ 13
–   Сол Соломон Мордохай – вдовица

Соломон – син
[на ръка]: в 
затвора

2. ул. 12 
№ 25

Тамара Юда Алешен – вдовица

Самуил – син гр.[аж-
дански] моби-
лизиран

ХХХ група
1. мл. стражар Асен Иотов Съев 
2. мл. стражар Станю Русев Добрев 
3. Войник …………………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 12 № 24 – Аврам Исак Техаекел

Полиба – съпруга
Давид – син
Рашел – дъщеря 
Лора – дъщеря
Матика – дъщеря

2. ул. 12 № 36 – Израел Туви Тенхас
Перла – съпруга
Рика – дъщеря
Рашел – дъщеря
Туви – дъщеря
Илия – син
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ХХХІ група
1. мл. стражар Иван Лазаров Томов 
2. Дотор Сотиров Китов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 51 № 103 – Симанто Яков Овадия

Джулия – съпруга
Беатрис – дъщеря 

2. ул. 51 № 103 – Иосиф Симанто Овадия
Сара – съпруга
Одети – дъщеря
Лияни – дъщеря

ХХХІІ група
1. мл. стражар Георги Христов Касабов 
2. мл. стражар Първан Георгиен Маринов 
3. Войник ………………………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 51 

№ 81
– Хаим Менахим Мешулман [на ръка]: 

писано на 
две места не 
живеят на 
тая улица

Реджина – съпруга
Менахем – син

2. ул. 51 
№ 83

– Рахаим Иешуа Иешуа

Делисия – съпруга
Нина – дъщеря
Салватор – син
Лея – майка
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ХХХІІІ група
1. мл. стражар Петър Симеонов Димитров 
2. мл. стражар Христо Няголов Кръстев 
3. Войник ………………………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 51 

№ 131
– Рафел Аврам Аренос – гр.[аждански] 

мобилизиран
Паламба – съпруга
Нисим – син [на ръка]: в 

Кавала
Идак – син 
Моше – син

2. ул. 51 
№ 131

– Исак Моше Алтабе

Малкула – съпруга
Полина – дъщеря
Витал – син [на ръка]: 

трудовак

ХХХІV група
1. мл. стражар – Никола Станев Тодоров 
2. мл. стражар Симеон Христов Михаилов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 51 

№ 85
– Яков Исак Песо

Рукела – съпруга
Хаим – син
Мазлиян – син 
Исак – син

2. ул. 51 
№ 133

– Бениамин Хаим Паси [на ръка]: в Солун

Грасия – съпруга
Хаим – син
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ХХХV група
1. мл. стражар – Хараламби Виденов Младенов 
2. мл. стражар Ангел Милев Найденов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 51 № 169 – Давид Исак Аврам

Сара – съпруга
Аврам – син
Клара – дъщеря 
Марио – син
Лили – дъщеря

2. ул. 51 № 169 – Иосиф Хаим Чешено
Сара – сестра

ХХХVІ група
1. мл. стражар Трифон Ненов Трифонов 
2. мл. стражар Никола Иванов Дерибечев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 51 № 139 – Дудун Исак Мензан – вдовица
2. ул. 51 № 171 – Бенвенисте Самуил Авадие

Мозалто – съпруга
Самуил – син

ХХХVІІ група
1. мл. стражар Йордан Петков Генчев 
2. мл. стражар Паскал Каменов Митев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 51 

№ 183
– Сара Саломон Пардо – вдовица



3.3. по меСта; 3.3.1. Беломорие; 3.3.1.3. Драма  613

2. ул. 51 
№ 183

– Тамара Гаврил Пардо – вдовица

Соломон – син в.[оенно] 
мобилизиран

Сарина – дъщеря 
Елвира – дъщеря
Естерина – дъщеря
Лея – дъщеря

ХХХVІІІ група
1. мл. стражар Ангел Михаилов Величков 
2. мл. стражар Цветан Георгиев Конов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 51 № 135 – Моис Хаим Паси

Тамара – съпруга
Мери – дъщеря

2. ул. 51 № 114 – Соломон Давид Куне
Дорета – съпруга
Лидия – дъщеря
Ети – дъщеря

ХХХІХ група
1. мл. стражар Вълко Каменов Начев 
2. мл. стражар Атанас Николов Гьорев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 51 № 90 – Мишел Исак Файс

Клара – Съпруга
Дези – Дъщеря
Исак – син 
Едмонд – Син
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Рика – майка
2. ул. 51 № 110 – Симон Моис Мизрахи

Естер – съпруга
Яков – син – избягал 
Юда – син в.[оенно] 

мобилизиран
3. ул. 51 № 108 Израил Симон Мизрахи

Мазалто – съпруга
Сара – дъщеря

ХХХХ група
1. мл. стражар Марин Живков Стоянов 
2. мл. стражар Трифон Благоев Коев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 56 

№ 1
– Давид Аврам Куньо

Рика – съпруга
Аврам – син [на ръка]: 

трудовак
Естерина – дъщеря – оженена в 

София 
Исак – син в. мобилизиран
Дорита – дъщеря

2. ул. 56 
№ 3

– Жак Яков Коен

Синджу – съпруга
Мазалито – дъщеря 
Естер – дъщеря
Лея – дъщеря
Сара – дъщеря
Мазалто – майка
Яков – син [на ръка ]
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ХХХХІ група
1. мл. стражар Стоян Ненов Петров 
2. мл. стражар Тома Алексиев Томов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 53 № 2 – Иосиф Яков Коен

Ребека – съпруга
Мазалто – дъщеря
Яков – син 

2. ул. 55 № 3 – Нафтали Ескенази Салтиел
Рафаел Нафтал Ескенази

ХХХХІІ група
1. мл. стражар Славчо Тодоров Стоев 
2. мл. стражар Борис Иванов Боцов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 65 № 1 – Лазар Аврам Ескенази
2. ул. 65 № 1 Сол Аврам Бенвенисто – вдовица

Нина – дъщеря
Рашел – дъщеря 
Илия – син
Джамика – баба

43 група
1. мл. стражар Стоине Митов Киров 
2. мл. стражар Христо Златев Христов 
3. Войник ……………………… 
 
ОБЕКТИ

1. ул. 65 № 23 – Рекула Исак Итмас – вдовица
2. ул. 65 № 23 Естер Иосиф – съпруга

Израил – син
Туви Иосиф Итпас
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44 група
1. мл. стражар Иван Минков Иванов 
2. мл. стражар Иван Иванов Иванкин 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 65 № 20 – Давид Аврам Кабели

Иолина – дъщеря
Джелина – дъщеря

2. ул. 65 № 21 – Давид Аврам Моше
Дадун Давид – съпруга
Алберто – син 
Карала – дъщеря

45 група
1. мл. стражар Георги Христов Статев 
2. мл. стражар Минчо Тодоров Танев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 61 № 4 – Клара Соломон Коен – вдовица

Яков – син [на ръка]: 
в Търново

Полина – дъщеря
Луиза – дъщеря
Габриел – син
Аврам – син
Иосиф – син

2. ул. 61 № 4 – Моис Аврам Куньо
Ребека – съпруга
Сарина – дъщеря

46 група
1. мл. стражар Трифон Толев Кръстев 
2. мл. стражар Рука Лефтеров Тасев 
3. Войник ……………………… 
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ОБЕКТИ 
1. ул. 69 № 5 – Ашер Исак Гесаскел

Луна – съпруга
Исак – син
Боена – дъщеря
Луси – дъщеря
Иосиф – син
Матолда – дъщеря

2.  ул. 73 № 131 – Естеро Исак Хаим – вдовица [на ръка]: 
останали в къщи 
по старост

47 група
1. мл. стражар Рад Стоянов Драганов 
2. мл. стражар Петко Димитров Лесичков 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 62 № 13 – Дудун Сол. Бенбенисто

Алберто – син
2. ул. 62 № 17 – Арон Исак Хазан

Луна – съпруга
Дора – дъщеря 
Исак – син
Салватор – син
Аврам – син
Мери – дъщеря

48 група
1. мл. стражар Драгомир М. Орлом 
2. мл. стражар Райко Петров Пицаров 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 60 № 11 – Клара Исак Боен

Мари – дъщеря
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2. ул. 60 № 11 – Соломон Исак Боен
Матила – съпруга
Исак – син 
Арон – дъщеря
Клара – дъщеря
Яков – син

3. ул. 60 № 11 – Яков Илия Шоев
Перла – съпруга
Дези – дъщеря
Илия – син

49 група
1. мл. стражар Първан Цеков Минков 
2. мл. стражар Никола Йорданов Георгиев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 86 № 16 – Салватор Хаджи Фаис
2. ул. 86 № 16 – Хаим Арон Асаев

Рикула – съпруга
Бенвенисте – дъщеря 
Арон – син

50 група
1. мл. стражар Борис Андонов Цветков 
2. мл. стражар Стойко Ненов Данчев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 85 № 2 – Исак Арон Кастро

Перла – съпруга
2. ул. 85 № 3 – Данаил Салтиев Гатено

Мазалто – съпруга
Рахеал – дъщеря 
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51 група
1. мл. стражар – Коно Ненчев Кръстев 
2. мл. стражар Крум Николов Радулов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 89 № 7 – Мордохай Давид Барух

Рейна – съпруга
Давид – син
Габриел – син
Анжел – син
Елиезер – син
Рикета – дъщеря [на 

ръка]: няма 
ги още

2. ул. 91 № 1 – Аврам Барух Алалув
Естер – съпруга
Витал – син
Жули – син

52 група
1. мл. стражар Найден Николов Апостолов 
2. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 43 № 6 – Мордо Моше Пардо

Матика – сестра

53 група
1. мл. стражар Георги Стоянов Митев 
2. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 73 № 131 – Ракита Сиам Моше – вдовица [на ръка]: 

не се е явила
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54 група
1. мл. стражар Лазар Сихов Станчев 
2. мл. полиц. стражар Господин Киров Петков 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 92 

№ 15
– Карол Аврам Струнса

Кигория – съпруга
Сара – дъщеря
Фани – дъщеря

2. ул. 95 
№ 45

– Рита Маер Нисим – вдовица

Хаим – син гр.[аждански] 
мобилизиран
[на ръка]: Куманово

55 група
1. мл. стражар Цветан Раденков Иванов 
2. мл. стражар Цеко Стоев Цеков 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 96 № 12 – Давид Рафаел Песах

Естер – съпруга
2. ул. 97 № 9 – Самуил Иосиф Барух

Соикула – съпруга
Иосиф – син
Рафел – син
Нисим – син

56 група
1. мл. стражар Никола Г. Цветков 
2. мл. стражар Стоян Ил. Тодоров 
3. Войник ……………………… 
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ОБЕКТИ
1. ул. 95 № 17 – Аврам Исак Шалиш

Клара – съпруга
Хаим – син – мобилизиран 

[на ръка]: Св. Врач
2. ул. 95 № 22 – Бохор Нисим Коен

Лиза – съпруга
Сузана – дъщеря
Нисим – син

57 група
1. мл. стражар Йордан Иванов Кацаров 
2. мл. стражар Делчо Тасев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 95 № 2 – Самуил Мордохай Овадия

Вида – съпруга
Рикета – дъщеря
Естер – дъщеря
Мордо Мина 
[на ръка]

– дъщеря

2. ул. 95 № 18 – Хаим Давид Барух
Хана – съпруга
Дона – дъщеря 
Естерина – дъщеря
Рашел – дъщеря
Сара – дъщеря

3. ул. 95 № 44 – Аврам Самуил Симон [на ръ-
ка]: в 
Со лун

Дора – съпруга
Самуил – син
Видал – син
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58 група
1. мл. стражар Васил Иванов Хаджийски 
2. мл. стражар Георги Иванов Кудев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 103 

№ 20
– Флор Аврам Бенвението

Иосиф [на ръка]: 
трудов

– син – 
в.[оенно] мо-
билизиран [на 
ръка]: гара 
Белица

Соломон [на ръка]: 
избягал

– син –  
избягал 

2. ул. 103 
№ 22

– Аврам Гавраил Алмозино

Виктория – съпруга
Сара – дъщеря 
Сузана – дъщеря
Гедалия – син
Науми – дъщеря
Ивани – дъщеря

59 група
1. мл. стражар Христо Д. Кирев 
2. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 103 № 23 – Моис Хаим Пило

Рикета – съпруга
Сара – дъщеря 
Матика – дъщеря
Видан – син 
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60 група
1. мл. стражар Анастас И. Анастасов 
2. мл. стражар Коста В. Желязков 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 104 № 26 – Юда Арон Хаим

Боната – съпруга
Алегри – дъщеря 
Анри – син – в.[оенно] 

мобилизиран
[на ръка]: 
г.[ара] Белица

Матика – дъщеря
Салика – дъщеря
Самсон – син

2. ул. 104 № 26 – Моис Арон Хаим
Рахел – съпруга
Анри – син 
Ана – дъщеря
Исак – син
Яков – син
Вагал – син

61 група
1. мл. стражар Никола С. Карабанчев 
2. мл. стражар Симеон Тодоров Костов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 206 

№ 6
– Моис Исак Боено

Алегри – съпруга [на ръка]
Сара – дъщеря [на ръка]
Исак – син [на ръка]
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2. ул. 104 
№ 35

– Лазар Иомтов Куньо  

Гералия – брат

62 група
1. мл. стражар – Радню Ц. Минев 
2. мл. стражар – Иван К. Джокин 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 104 № 16 – Йосиф Яков Бенвинисто

Роза – съпруга
Яков – син 
Ана – дъщеря 

2. ул. 104 № 35 – Гедалия Аврам Хаим

63 група
1. мл. стражар – Петър И. Йотов 
2. мл. стражар – Костадин Марков Карасавов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 104 № 54 – Саул Хаим Стружа

Ребека – съпруга
Хаим – син 
Саломон – син 
Исак – син
Матика – дъщеря
Иосиф – син [на ръка]

2. ул. 104 № 85 – Данаил Хаим Стружа
Сара – съпруга
Лили – дъщеря 
Мари – дъщеря
Аврам – син
Реджина – дъщеря
Хаим – син
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64 група
1. мл. стражар – Стоян Ангелов Бахаров 
2. мл. стражар – Бончо Георгиев Митрев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 111 

№ 9
– Буна Симон Атияс – вдовица

2. ул. 111 
№ 9

Юда Салтиел Гатеньо

Луна – съпруга 
Боена – дъщеря 
Салтиел – син [на ръка]: 

г.[ара] Белица
Давид – син
Моис – син
Естерина – дъщеря [на 

ръка]

65 група
1. мл. стражар – Петър Илиев Лазаров 
2. мл. стражар – Иван Николов Карагеоргиев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 111 № 2 – Жантил Давид Барух
2. ул. 111 № 2 Моис Давид Барух

Бенута – съпруга 
Давид – син
Реджина – дъщеря
Хаим – син

66 група
1. мл. стражар – Тодор Костадинов Зачев 
2. мл. стражар – Георги Костадинов Крумовски 
3. Войник ……………………… 
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ОБЕКТИ
1. ул. 101 № 16 – Нисим Исак Суриян

Рашел – съпруга
2. ул. 101 № 16 Аврам Яков Пиляс [на ръка]: тру-

дов гара Белица
Ребека – съпруга 

67 група
1. Пожарникар – Евлоги Николов Марков 
2. Пожарникар – Огнян Андонов Илиев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 96 № 40 – Бояна Соломон Амиел

Луна – дъщеря
Иолина – дъщеря 
Алекри – дъщеря 
Елвира – дъщеря [на 

ръ ка]: в Серес 
ул. 174 № 39

2. ул. 96 № 51 – Исак Йосиф Дафан
Хана – съпруга
Луча – дъщеря 
Мариел – дъщеря

68 група
1. Пожарникар – Димитър Колев Атанасов 
2. Пожарникар – Георги Николов Дарбаров 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 95 № 21 – Яков Йосиф Стружа – мобилизиран [на 

ръка]: труд.[овак] 
Куманово

Ана – съпруга
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Иосиф – син 
2. ул. 95 № 52 – Рахаме Аврам Коен

Рашел – съпруга
Алберто – син 
Ана – дъщеря

69 група
1. Пожарникар – Янаки Дамянов Чемишамев 
2. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 99 № 6 – Исак Аврам Коен

Рашел – съпруга
Бениамино – син – в.[оенно] 

мобилизиран 
[на ръка]: гара 
Белица

Соло – син 

70 група
1. Пожарникар – Георги Сотиров Котулов 
2. Пожарникар – Васил Станков Лозанов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 178 № 5 – Нисим Мордохай Бехар

Неама – съпруга
Мордо – син 
Сара – дъщеря 
Ребека – дъщеря

2. ул. 178 № 5 – Юда Исак Салиш
Яков – син
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71 група
1. Пожарникар – Георги Николов Костадинов 
2. Пожарникар – Петър Даваилов Матев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 119 № 48 – Реджина Амер Алияс

Реина – дъщеря
2. ул. 119 № 48 Самуел – син – в.[оенно] 

мобилизиран
[на ръка]: в 
Св. Врач

72 група
1. Пожарникар – Трифон Благоев Матев 
2. Пожарникар – Атанас Стоев Караиванов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 119 № 50 – Аврам Яков Коен

Рахел – съпруга
Джоя – дъщеря 
Рафаел – син – в.[оенно] 

мобилизиран
[на ръка]: Куманово

Давид – син [на ръка]: 
трудовак Куманово

2. ул. 133 № 27 – Бономо Илия Хаим
Естер – Съпруга
Яков – син [на ръка]: труд.  

Св. Врач

73 група
1. Разузнавач – Зафир В. Павлов 
2. Разузнавач – Стойко Б. Русев 
3. Войник ……………………… 
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ОБЕКТИ
1. ул. 112 № 6 – Яков Аврам Тевет – мобилизиран
2. ул. 112 № 6 – Моис Яков Тевет

Алегра – съпруга
Лика – дъщеря 

3. ул. 112 № 33 – Хаим Рафаел Ескенази
Реджина – съпруга
Рафаел – син
Рахела – дъщеря

74 група
1. Разузнавач – Петко Ангелов 
2. Разузнавач – Илия Данков 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 179 № 3 – Моис Аврам Коен

Флари – съпруга
Джулия – дъщеря
Ана – дъщеря 
Естерина – дъщеря
Луча – дъщеря

2. ул. 179 № 3 – Леон Аврам Коен
Мери – съпруга

75 група
1. Разузнавач – Павел Пушкаров 
2. Разузнавач – Йото Иванов Кънчев 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 181 № 7 – Симон Ешоа Ешоа

Естер – съпруга
Лидия – дъщеря 
Симонто – син
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2. ул. 189 № 2 – Соломон Исак Албахари
Ребека – съпруга
Люси – дъщеря [на ръка]
Матика
Хаим 
Ана

– дъщеря [на ръка]
син [на ръка] 
дъщеря [на ръка]

76 група 
1. Разузнавач – Илия Лалев 
2. Разузнавач – Петър Бахчаванов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 100 

№ 1
– Исак Яков Коен

2. ул. 100 
№ 1

– Самуил Хаим Стружа – гр.[аждански] 
мобилизиран [на 
ръка]: в Куманово

Паломба – съпруга
Хаим – син
Матилда – дъщеря
Аврам – син
Грасия
Раели
Фани

– дъщеря
дъщеря [на ръка]
внук [на ръка]

77 група
1. Разузнавач – Йордан Симеонов 
2. Разузнавач – Съби Джендов 
3. Войник ……………………… 

ОБЕКТИ
1. ул. 12 № 30 – Меркадо Хаим Хабели

Перла – съпруга
Рикета – дъщеря 
Лея – дъщеря



3.3. по меСта; 3.3.1. Беломорие; 3.3.1.3. Драма  631

Сол – дъщеря
Матика – дъщеря

2. ул. 12 № 23 – Естер Иосиф Шабета – вдовица
Аврам – син
Фартуне – дъщеря
Алегра – дъщеря
Клара – дъщеря

ЦДА, ф. 656К, оп. 1, а.е. 2, л. 39–62. Оригинал. Машинопис.

1 Срещу имената (освен срещу тези на мобилизираните трудоваци, които отсъстват) 
е поставена отметка с молив.

289.  Оперативен план за „вдигане“ на евреите от драма
драма, между 1 и 4 март 1943 г.1 

Лично строго поверително

ПЛАН
За вдигане на еврейте от жилищата им, живущи под района  

на Драмското Полицейско Комендантство  
и настаняване на временни лагери.

1. Дата и час на акцията. 4 март 4 часа сутринта. 
2. Зборно място и час – В големия салон на Полицейското Комен-

дантство, 2 часа след полунощ.
3. Вътрешна и външна изолация на града: Града да се блокира още 

в 3 часа след полунощ с войници от местния гарнизон. По улиците ще се 
пуснат патрулни двойки, със задача да не позволяват на гражданите да 
напускат жилищата си и да се движат по улиците до окончателното свърш-
ване на блокадата, която ще се вдигне точно в 7.30 часа.

4. Ударни групи – В района на Комендантството има 169 семейства, 
или мъже, жени, деца 628 души. За препращането на семействата са опре-
делени 77 ударни групи. Всяка група се състои от 3 души, двама унифор-
мени полицай и един войник. На всяка група се дава за прибиране по две 
семейства, който живеят в една къща или в две съседни къщи.
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5. Начин на прибиране. В определения час полицая почуква на вра-
тата на къщата без да влиза, само предупреждава главата на семейството, 
че по нареждане на правителството те се въдворяват временно във въ-
трешността на страната, като в известно време ще бъдат върнати обратно 
в домовете си, дава срок от 30 минути да се облекат и вземат със себе си 
долни дрехи, завивки и прибори за ядене а също така и парите и ценно-
стите така и багажа поотделно на всяко лице да не надминава 40 клг. а за 
децата 20 клг. полицая стои пред къщата през цялото време и не позволява 
да излиза никой от къщата и до запечатването ѝ не позволява да се изнася 
нищо от нея до като не пристигне комисия по запечатването.

6. Формирани са 13 комисии с председатели началници на полицей-
ски участъци, началници на групата и полиц. следовател, като на всяка 
ще се дадат по 13 къщи за запечатване […] председателите на комисиите, 
като на всеки ключ се постави картонче с адреса на семейството на къща-
та. Всяка ударна група завежда и представя на Коменданта на лагера за-
държаните еврей. От своя страна Коменданта на лагера отмята в списъка 
лицата които приема. Еврей които в момента на акцията не се окажат по 
домовете си, непосредствено след това ще се нареди за тяхното издирване 
и довеждане в лагера.

7. Прибиране на парите и скъпоценностите. Още с постъпването в 
лагера прави се щателен обиск на всички лица от претърсвателни групи 
формирани от служители при общината и полицията. Обиска се извършва 
от двама души, а останалите четири души наблюдават правилността на 
същия. Като периодично се сменяват.

За доброволно предадените, както и намерените при обиска пари и 
скъпоценности се съставят протоколи и още същия ден комисията ще ги 
внесе в Б.Н.Б. по блокирана сметка. Венчални пръстени не ще се иззем-
ват. Ако в някой еврей при обиска се намери оръжие, същото се иззем-
ват под описи и се предава в Комендантството. Преносителна комисия на 
ценности ще се формира от представители на полицейско комендантство, 
данъчното управление, банката и общината. 

8. Санитарни мерки. Още с отвеждането на еврейските семейства в 
лагера околийския санитарен лекар, ведно с 3-ма лекари пристъпва към 
преглед, като въшливите и заразно болните се отвеждат в специално при-
годени за целта помещения и ще започне обеззаразяването и изпарването 
на всички дрехи и постелъчни материали. В лагера се пригодиха 2 стай 
отоплени за лазарет където ще се извършва медицинския преглед и леку-
ват болните. Наредено е в лазарета да има винаги дежурен лекар с необ-
ходимите медикаменти.
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За изпарване на дрехите непосредствено до лагера се поставиха две 
машини с необходимия горивен материал, както и шест големи казана за 
топлене на вода за измиване на всички нечистоплътни еврей, след което ще 
се дезинфекцират. За целта на околийския лекар се предадоха необходимите 
снаряжения за това, като казани, лейки, канчета, малки казанчета, кофи. Мо-
билизираха се 6 души бръснари за изтригването на косите на всички еврей.

До лагера се монтираха 4 големи казана за готвене. За готвачи ще 
се наемат от самите тях. Определено е помещение за столова за хранене. 
Направени са 10 клозета в самия лагер от които 4 за жени и 6 за мъже 
съответно надписани. Зданието определено за лагер се намира на края на 
града и непосредствено до извора св. Варвара, откъдето ще се взема вода 
за пиене, за миене и за готвене. Зданието на лагера се охранява от 3 поли-
цейски охранителни поста. Пригодена е една стая за дежурния стражар с 
двама полицаи служащи за бойна част.

9. В лагера няма да се допускат никакви външни лица, освен онези 
лица, който са натоварени непосредствено с изпълнението на задачата. 

Коменданта на лагера ще се намира непрекъснато в лагера и ще под-
държа реда и дисциплината на лагеруващите. Към същия са придадени 
двама […] и един старши стражар за поддържане реда и дисциплината в 
лагера.

Коменданта на лагера редовно ще ми докладва за всички констатира-
ни нередовности и съобразно нуждите и обстановката ще се отстраняват.

В отношенията си с евреите наредено е полицаите да бъдат коректни.
10. Отпечатване на жилищата и описание на движимото имущество.
При прибирането на евреите във временните лагери ще се пристъпи 

към отпечатване на жилищата и описване на намиращото се в тях движимо 
имущество. Това ще се извършва от три членна комисия в състав: предсе-
датели: околийския агроном, околийския инженер, околийския училищен 
инспектор, Директора на гимназията, директора на прогимназията, дър-
жавния контрольор при общината, началника на гражданското отделение 
при общината, околийския ветеринарен лекар, началника на т.п. станция 
или техните помощници и членове по един чиновник и един гражданин за 
всяка комисия. Към всяка комисия ще се предадат по двама полицай за 
охрана и наблюдение. За водачи на комисиите ще служат полицейските 
началници, председатели на комисиите по запечатването и описване-
то2 движимо имущество ще се пренася в нарочен склад, където се предава 
с опис на заведующ склада.

За пренасянето на багажа към всяка комисия ще се придадат по две 
каруци и по един полицай, който ще придружава каруците.
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След като багажите се складират и подредят в склада ще се предаде на 
комисията в състав: Директор на Б.З.К. Банка, един полицейски началник 
и гражданин с протокол.

При описа движимото имущество, ако се открият пари и ценности ще 
се съставя отделен протокол и внасят в Б.Н. Банка по блокирана сметка.

Намерените при извършването на описа хранителни продукти ще се 
предават на делегата на еврейската община, като ще се използват за пре-
храна на евреите по време на престоя им във временните лагери.

Комисията след като приеме окончателно движимото имущество, пре-
дава ключовете на склада заедно с описите при протокола на делегата на 
комисарството, като склада предварително ще се запечати, съставя се про-
токол за случая и се охранява от полицай до ликвидирането на движимото 
имущество по начин указан от комисарството по еврейските  въпроси.

Всички ключове от еврейски къщи ще се предадат на чиновника по 
държавни имоти.

ЦДА, ф. 656К, оп. 1, а.е. 2, л. 8–9. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 65–68.

1 Датирано по съдържанието на други документи.
2 Така в документа. 

290.  Служебна бележка от коменданта на лагера в драма за получен 
хляб за прехраната на евреите в лагера

драма, 8 март 1943 г. 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Подписания Георги Здравков Кортенски – Комендант на лагера за 
евреи, удостоверявам с подписа си, че получих от Борис Г. Благов, фур-
наджия 716 (седемстотин и шестнайсет) хляба за прехрана на евреите в 
лагера.

Комендант на лагера: [подпис]
Г. Кортенски

8.ІІІ.1943 год.
Драма
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[печат] Моторизиран полицейски взвод гр. Драма.

ЦДА, ф. 656К, оп. 1, а.е. 2, л. 258. Оригинал. Машинопис.

291.  Сведение от полицейския комендант на драма Цв. Груев за про-
веждането на акцията по „вдигането“ на евреите от града

драма, след 8 март 1943 г.

СВЕДЕНИЕ

1. Броя на еврейските семейства, които са живели в града  ........... 154
2. Броя на лицата  .............................................................................. 592
3. Броя на семействата, които са изпратени  ................................... 153
4. Броя на лицата, които са изпратени  ............................................ 589
5. Броя на тия, които не са заминали и причините, един аптекар 

граждански мобилизиран
6. Сведение за намерените в повече и колко са – 2 семейства  ........ 10
7. Колко от къщите са еврейски  ......................................................... 33 
8. Сведение за престоя в лагера – І група 2 дена и ІІ група  .......3 дена
9. Колко души са обезвъшени  .......................................................... 250
10. Колко души са се разболели  .........................................................  –
11. Колко души са умрели  ...................................................................  –
12. Колко обеди и вечери са дадени – 1 обед и една вечеря
13. Колко пари общо са похарчени 
14. Има ли бягство  ...............................................................................  –
15. Какви суми са събрани при обиска – 713.400 лв., 203 марки, 

1.736.640 драхми и 60 долари. Злато и сребро за около 100,000 лв.

Полицейски комендант: [подпис] 
Цв. Груев

ЦДА, ф. 656, оп. 1, а.е. 2, л. 260. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, с. 69.
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3.3.1.4. Кавала

292.  Оперативен план на полицейския комендант в Кавала за про-
веждане на акцията по „вдигането“ на евреите от града

Кавала, между 1 и 4 март 1943 г.1 

Към № 54 от 26.ІІІ.19432 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
На Кавалския полиц. комендант по провеждане акцията по прибиране 

лицата от еврейски произход, жители на гр. Кавала във временния лагер

1. Вдигане на лицата от жилищата и отвеждане във временния лагер
За временен лагер се определи сградата на тютюневия склад на фир-

мата „Комерсиал Компани оф Салоники“ – гр. Кавала находящ се на ул. 
„Адолф Хитлер“ №№ 99–103 – склада предоставя удобство за прибиране 
на всички еврей на брой около 1800 души, същия е разпределен на етажи 
и помещения за хранене и т.н.

2. За комендант на временния лагер се назначава Н-ка на І полиц. 
участък Симеон Николов Стаменов. В помощ на същия се придават, ко-
мандири ст. и мл. стражари. Всичко необходимо за лагера е приготвено. 

3. Охраната на лагера отвън и от вътре ще се извършва от полиц. 
постове.

4. За приемането, задържането, разпределението на лицата по поме-
щения, за претърсването им, за санитарен преглед и пр. е изработен спе-
циален правилник за вътрешния ред.

5. Учредяват се на брой 50 групи от по двама полицай на които се въз-
лага прибирането на еврейте от жилищата им и запечатването на същите.

Самото вдигане на лицата ще се извърши по посочения в общия план 
начин. Всяка група предварително е снабдена със:

а) Кратка инструкция за действие;
б) Списък на семействата които ще вдигне (по около 10 семейства);
в) Картони за привързване на ключовете на жилищата;
г) Картони и печати за запечатване входните и изходни врати на жи-

лищата;
д) Протоколи за вдигане на лицата и запечатване на жилищата.
6. Вдигнатите от жилищата лица групите отвеждат по възможност на-

едно до временния лагер, където лицата се предават, записват в нарочна 
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книга, претърсват, обескират от назначена комисия, преглеждат от сани-
тарните органи и поставят в отредени помещения.

7. Начало на вдигането към 3 часа.
8. Всички цивилни лица, изпълняващи задачи се снабдяват с открити 

листове издадени от Полицейския комендант.

ІІ. НАСТАНЯВАНЕ ЛИЦАТА ВЪВ ВРЕМЕННИЯ ЛАГЕР
Доведените в лагера лица се записват в нарочни книги-списъци.
Записването ще се извърши от 4 до 7 бюра за по-бързо действие.
В книгата се вписва между другото и Номера на помещението в което 

е настанено лицето, а също и поданството му.
След записването на лицето се прави щателен обиск от комисия и 

намерените суми и ценности се изземват, които се поставят в кесий-тор-
бички описирани3 в протокол. След обиска лицата се преглеждат от сани-
тарните органи и едва тогава се отвеждат в съответното помещение. 

ІІІ. ВЪТРЕШЕН РЕД В ЛАГЕРА
За опазване вътрешния ред в лагера е в сила изработения правилник. 

ІV. ХРАНА
Храненето на задържаните ще се извършва в самия лагер. Храната ще 

се приготовлява в общинската кухня, по дажба определена със специална 
разкладка определена от Комисарството за еврейските въпроси. Подсигу-
рени са продукти, гориво, посуда и превоз на същите, както и на храната 
от кухнята до лагера. Хляба ще се приготовлява в определени фурни. На-
значен е домакин и артелчик.

V. РЪКОВОДСТВО
Общото ръководство на акцията ще се извърши от Полицейския ко-

мендант и Председателя на комисарството и със съдействието на Начал-
ника на гарнизона, Кмета на гр. Кавала, Околийския лекар и пр. служебни 
лица.

Забележка: За претърсването на жилищата, описване на имущества-
та, намерените пари и ценности, пренасянето им в определеният склад; за 
вдигане и превозване на задържаните лица от лагера до определения Ж.П. 
пункт, предаването им на приемателните комисий, ще бъдат съставени и 
представени други оперативни планове в зависимост от получените на-
реждания от общото ръководство и нуждите и условията на момента.
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Полицейски Комендант: [подпис] А. Трифонов 
Представител: [подпис] Сл. х. Йончев 

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 380, л. 283–284. Оригинал. Машинопис. 
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 90–91.

1 Датирано по съдържанието на други документи.
2 Документът е приложение към документ № 297.
3 Описани.

293.  Правилник за вътрешния ред в концентрационния лагер за 
„вдигнатите“ от Кавала евреи

Кавала, между 1 и 4 март 1943 г.

Към № 54 от 26.ІІІ.19431 
Строго-поверително

ПРАВИЛНИК
За вътрешния ред в учредения концентрационен лагер в гр. Кавала за 

прибиране на всички лица от еврейски произход

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. За първоначалното прибиране на всички лица от еврейски про-

изход жив. в гр. Кавала се учредява в града концентрационен лагер като 
за целта се използва тютюневия склад на фирма „Комерсиал Компани оф 
Салоники – Кавала“ находящ се на ул. „Адолф Хитлер“ № 99–103.

Чл. 2. Общото ръководство на лагера се възлага на Коменданта на ла-
гера, назначен от полицейския комендант на града. Коменданта на лагера 
се грижи и отговаря за охраната на лицата и спазване на вътрешния ред.

В помощ на същия се предават определен брой командири, старши и 
мл. стражари.

ІІ. УСТРОЙСТВО
Чл. 3. Лагера ще се помещава в предварително определената за целта 

сграда.
В същия коменданта на лагера определя следните помещения:



3.3. по меСта; 3.3.1. Беломорие; 3.3.1.4. Кавала  639

1. Разпределителен пункт.
2. Помещение за извършване на обиск и претърсване.
3. Жилищно помещение за мъже и жени.
4. Жилище, помещение за жени с деца до 2 год. възраст
5. Жилище, помещение за майки родилки.
6. Жилище, помещение за леко болни мъже и жени.
7. Помещение за лазарет.
8. Помещение за храни – столова.
9. Омивални, клозет и пр.
Отделните помещения се определят в зависимост от удобствата които 

представляват за живеене и охрана на задържаните. Помещенията в пар-
терния етаж да се използват за разпределителни пунктове и за хранене на 
задържаните, но не и за жилищни помещения.

Чл. 4. на входа на всяко помещение се поставя табела с обозначение 
вида на помещението и броя на лицата настанени в същото. При невъз-
можност да се направи това, то същото се отбелязва с тебешир на входа на 
помещението. Отделните жилищни помещения се номерират.

ІІІ. ЧИСТОТА
Чл. 5. за подържане на чистотата и добрия ред в отделните помеще-

ния, от коменданта на лагера се назначават лица-десетници – от средата 
на задържаните, чрез които се провеждат даваните нареждания. Всички 
помещения се помитат най-малко веднъж през деня.

Чл. 6. коменданта на лагера взема предвид всички мерки препоръчани 
от органите на санитарните служби при лагера.

Чл. 7. използването на клозетите става групово от живущите в лагера, 
като същите непрекъснато се придружават от охраната.

Чл. 8. Хранене в определените за жилищно помещение не се позволя-
ва. Такова може да се допусне само за малки деца.

Чл. 9. почистването на помещенията се извършва от самите задържа-
ни лица.

ІV. ОТОПЛЕНИЕ
Чл. 10. Поради голямата опасност от пожар в лагера, паленето на печ-

ки или внасянето на мангали не се допуска.

V. ОСВЕТЛЕНИЕ
Чл. 11. Осветлението на всички помещения ще се подържа с петролни 

лампи. Да се поставят на безопасни места.
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Чл. 12. чистенето и пълненето на лампите се извършва вън от поме-
щението.

VІ. РЕД В КОНЦЕНТРАЦИОННИЯ ЛАГЕР
А. ПРИЕМАНЕ

Чл. 13. приемането на задържаните лица става в разпределителния 
пункт. В същия се учредяват различни бюра според нуждите.

При приемането на задържаните се прави преглед, не се допуска у 
същите да държат пари, оръжие, цигари, кибрит и всички други вещи дър-
жанието на които предизвиква опасност за сигурната охрана.

У задържаните се оставят само завивки облекло и храна.
Чл. 14. Доведените лица се записват в нарочни списъци, които трябва 

да съдържат следните графи:
а) Име, презиме и фамилия;
б) Дата и година на раждането;
в) Месторождение;
г) Местожителство (адрес);
д) Занятие;
е) Родство на лицето с главата на семейството;
ж) Поданство;
з) В кое помещение е настанено лицето.
Приемането на задържаните лица става със записка, подписана от 

длъжностното лице, което е задържало лицето.
Чл. 15. в лагера не се допуска приемането на лица болни от остри 

заразни болести.
Чл. 16. при приемането на задържаните, същите се преглеждат от са-

нитарните органи към лагера.
Чл. 17. след изпълнението на всички формалности задържаното лице 

се отвежда в предварително определеното помещение. Багажа на задържа-
ните стои при самите тях.

Чл. 18. Не се допуска влизането в лагера на външни лица, освен Око-
лийския Лекар, всичките по горни началници на коменданта на лагера, 
Представителя на Комисарството по еврейските въпроси за гр. Кавала 
и за Беломорието, Главния Комисар за еврейските въпроси и Областния 
Директор.

Б. ПОВЕДЕНИЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ В ЛАГЕРА
Чл. 19. На задържаните в лагера лица не се позволява:
а) Да драскат по стените или окачат по същите предмети, картини и пр.;
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б) Да държат при себе си вещи служещи за опасни цели;
в) Да имат оръжие;
г) Да пушат тютюн където и да било; да палят огън; замърсяват по-

мещението и пр.
д) Да играят каквито и да било игри, пеят песни и пр.;
е) Да им се внася храна от вън;
ж) Да употребяват спиртни напитки;
з) Да отварят прозорците и гледат през същите;
и) Да водят каквато и да било часна кореспонденция;
к) Да напускат помещенията и ходят в други такива без разрешение.

В – ИЗВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ НА РАЗХОДКА,  
ПО НУЖДА И ПР.

Чл. 20. При нужда задържаните лица могат да се извеждат вън от по-
мещенията. Същото става под команда и охрана.

Чл. 21. при извеждането коменданта е длъжен да усили охраната.

Г – ХРАНЕНЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ В ЛАГЕРА
Чл. 22. задържаните лица получават предвидената храна. Внасянето 

на такава от вън е абсолютно забранено. Само по предписание на лекаря 
може да се разреши внасяне на специална храна.

Чл. 23. за храна на болните или малки деца се предвижда специална 
дажба.

Чл. 24. Храненето на задържаните става в определените за целта по-
мещения.

Чл. 25. предвидената храна се дава безплатно, 2 пъти дневно – обяд и 
вечеря за възрастните и 3 пъти за деца – закуска, обяд и вечеря за децата 
до 10 годишна възраст.

Д – СВИЖДАНЕ СЪС ЗАДЪРЖАНИТЕ
Чл. 26. Свиждането със задържаните се абсолютно забранява.

Е – МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД И  
БОЛНИЧНО ЛЕКУВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ

Чл. 27. Болните в лагера лица се лекуват безплатно от назначените 
лекари. Довеждането на външни лица лекари не се допуска.

Чл. 28. При особени случай коменданта на лагера по искане на лекаря 
на лагера може да разреши изпращане на заболели в местната държавна 
болница.
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Ж – ПРОВЕРКИ
Чл. 29. На задържаните се извършват 2 пъти дневно проверки; първа-

та сутрин след ставане от сън, а втората вечер преди лягане.

З – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 30. Коменданта на лагера може да издава инструкций и наредби в 

дух на настоящия правилник.
Чл. 31. Правилника е в сила до съществуването на временния концен-

трационен лагер в гр. Кавала или до отменяването.

Полицейски Комендант:
А. Трифонов

ИНСПЕКТОР: [подпис] 
Славчо х. Йончев

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 380, л. 285–287. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 55–59.

1 Датирано по съдържанието на други документи.
2 Документът е приложение към документ № 297.

294.  Благодарственa телеграма за „вдигането“ на евреите от града от 
кмета на Кавала Щиплиев до министър-председателя и минис-
търа на вътрешните работи и народното здраве 

Кавала, 6 март 1943 г.

Копие 
София

Министър Председателя
Министра Вътрешните Работи и Н. Здраве

Помолен съм от управителните съвети на всички обществени орга-
низации да Ви изкажа най-дълбока благодарност за навременната патрио-
тична мярка срещу еврейте в Кавала. 
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Царицата на Беломорието се освободи от две хиляди души крепители 
на черната борса, от вековните грабители на българския труд и блага, от 
юдеомасоните най-верните съюзници на Англосаксонците и болшевизма 
и наши най-големи врагове.

Акцията се проведе бързо и безупречно от всички органи на властта 
и гражданството.

Кмет: (п) Щиплиев
Кавала, 6.ІІІ.943 година

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8552, л. 73. Копие. Машинопис.

295.  Сведение от представителя на Комисарството за еврейските въ-
проси Сл. Йончев за проведеното „вдигане“ на евреите от  Кавала

Кавала, 8 март 1943 г.

СВЕДЕНИЕ
За подготовка и извършване акцията по вдигане,  

прибиране и изпращане на еврейте от гр. Кавала в Горна-Джумая

1. Брой на еврейските семейства живущи в гр. Кавала, преди да запо-
чне акцията – 485, по дадения списък от еврейската община.

2. Брой на лицата от еврейски произход, преди да започне акцията – 
1675, също по дадения списък от еврейската община, от тях 95 лица се 
намират на трудова служба в с. Мещица – Брезнишко.

3. Брой на семействата заловени и изпратени в гр. Драма – 363.
4. Брой на лицата заловени и изпратени в гр. Драма – 1484.
5. Брой на не заловените по списъка – 96 (изчезнали, умрели и пр. 

издирването на които продължава).
6. Брой на откритите (заловените) – 15.
7. Общ брой на къщите заемани от еврейте – 313.
8. Брой на сградите, собственост на еврейте – 90.
9. Сведение за престоя на еврейте в лагера:

а) Обезвъшени – 305.
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б) Похарчено до днес за храна (обяд, вечеря и закуска на малките 
деца) – 81000 и за другите общи разходи – 45000 лв.

в) Заболели – 6 лица от заразни болести.
г) Забягнали от лагера – няма. 
д) Произшествия – няма такива.

10. Суми събрани от еврейте в лагера.
а) В български левове 1.100.000 лв.
б) Чужда валута – няма.
в) Драхми 1.146.715 драхми.
г) В злато: 130 турски лири, 37.5 английски лири, 13 французки 

напалеона, 5 пендари. Ценности (часовници, пръстени и др.) – 357.000 лв.
11. От о-в Тасос докарани в лагера 3 семейства с 16 лица, всички 

местни жители.

Представител: [подпис]
Сл. х. Йончев

8.ІІІ.1943 г. гр. Кавала

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8552, л. 71. Оригинал. Ръкопис.

296.  Сведение от представителя на Комисарството за еврейските въп-
роси Сл. Йончев за ликвидацията на движимото имущество на 
депортираните от Кавала евреи

Кавала, 8 март 1943 г. 

СВЕДЕНИЕ
По събиране на движимото имущество от еврейските жилища,  
пренасянето и сортирането му по домакинства в общия склад

1. Извършва се от 9 комисий, под председателството и ръководство-
то на Началниците на разни служби и учреждения в града, и членове по 
един чиновник и 1 гражданин подпомогнати от 2 униформени и 1 цивилен 
полицай.
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2. За намерените пари и ценности се съставят от същите комисий от-
делни протоколи.

3. Приемането на имуществата и покъщнината се извършва от на-
рочна комисия, под председателството на Околийския агроном, и членове 
1 чиновник от Б.З.К. Банка и 1 гражданин подпомогнати от 2 ст. стражари 
и 1 мл. стражар. Всяка вечер склада се заключва и подпечатва с печата на 
Околийското агрономство, като ключовете се съхраняват от полицията. 
Всяка сутрин склада се отваря и отпечатва в присътствието на цялата ко-
мисия. 

4. До днес е пренесено имуществото от жилищата на от около 50 се-
мейства.

5. До днес са открити 5 кражби от различни жилища, като са открадна-
ти дребни вещи, предимно дрехи и бельо. Заловени са 2 лица, афтори на 1 
от кражбите. За останалите е наредено издирването на крадците. За ограни-
чаване на кражбите са пуснати извънредни полицейски и военни патраули.

Инспектор: [подпис]
Сл. х. Йончев

8.ІІІ.1943 г. гр. Кавала

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8552, л. 72. Оригинал. Машинопис.

297.  доклад от Славчо Йончев, представител на Комисарството за 
еврейските въпроси в Кавала, до комисаря за „вдигането“ на 
евреите

Кавала, 26 март 1943 г.

СОФИЯ – Комисаря за еврейските въпроси

ДОКЛАД
от Председателя1 на комисарството за еврейските въпроси в гр. Кавала, 

инспектор Славчо х. Йончев

По подготовката и изпълнението на акцията по прибиране и настаня-
ване във временния лагер на всички лица от еврейски произход, живущи 
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в гр. Кавала; престоят им във временния лагер; храната им; превозването 
им с камиони до Ж.П. гара Драма и пренасянето на движимото им имуще-
ство от жилищата до общия склад.

І. ПОДГОТОВКА НА АКЦИЯТА
1. За провеждане на акцията по вдигане на еврейте и настаняване-

то им във вр. лагери, съгласно даденото упътване от комисарството за 
еврейските въпроси – София и допълнителното такова от общия ръко-
водител за Беломорието г. Калицин, бидоха закупени необходимите ко-
личества канцеларски материали, фенери, пликове, моливи, газови лампи 
и др. помощни средства и материали. Също така се закупиха дърва, вар 
и други материали за изпарване и обезвъшаване на докараните в общия 
склад еврейски семейства, в които от медицинската служба при склада се 
намериха въшки.

От дадения списък от еврейската община се приготви такъв в шест 
екземпляра по семейства, като за уточняване на броят и адресите им се 
извършва полицейска проверка.

2. За вдигане на еврейските семейства от жилищата им се формираха 
50 ударни групи, състоящи се от един ст. стр. или разузнавач и по двама 
мл. стр.

3. За провеждане и изпълнение на акцията по вдигане на еврейте от 
жилищата и настаняването им във вр. лагер, биде изготвен, съвместно с 
Полицейския комендант на гр. Кавала г. Асен Трифонов подробен опера-
тивен план, съгласно общия такъв даден от Обл. Представител в гр. Ксан-
ти г. Калицин. 

4. Пристигането, обиска, медицинския преглед и настаняването на ев-
рейте във временния лагер се извърши точно според оперативния план и 
правилника за вътрешния ред в лагера. За комендант на лагера се назначи 
началника на І полиц. участък Симеон Николов при помощник комендант 
Окол. полиц. началник Борис Георгиев, с необходимото число ст. и мл. 
стражари.

ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА АКЦИЯТА
5. Акцията се проведе в два и половина часа на 4 март т.г., след като 

войсковите части от Кавалския гарнизон заеха града с блокада.
6. За приемане и записване на пристигащите еврейски семейства в ла-

гера се откриха 6 бюра от чиновници от Кавалската община, на които чрез 
г. Кмета биде изпратено писмо с открити листове да се явът точно в 1 часа 
на 4 т.м. в І-ви полиц. участък. В същия полиц. участък се явиха разуз-
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навачите и жените претърсвачи за обиск на пристигналите еврей, а също 
така и Окол. медицински лекар с неговите помощници лекари – медицин-
ски фелдшери и другия санитарен персонал, за извършване медицинския 
преглед и обезвъшаване на ония от тях в които се намериха въшки.

Така събрани всички длъжностни лица и полицейски групи за вдигане 
и докарване на еврейските семейства от жилищата им във вр. лагер в 1.30 
часа се явиха в лагера, където им се обясни задачата и работата на всеки 
един по отделно.

В лагера в 1.30 часа се яви Директора на Б.Н.Б. гр. Кавала заедно с 4 
чиновници от същата банка и комисията за приемането на намерените при 
обиска на еврейте пари и ценности в състав: Директора на Б.Н.Б. г. Зая-
ков, Данъчния началник г. Кръстев и Полиц. началник г. Вълчев, на които 
се обясни задачата и работата по приемане на парите и ценностите, попъл-
ване на приготвените протоколи за същите и поставянето им в специални 
пликове – кесий. 

7. За извършване на обиска на всички еврей пристигнали в лагера се 
използваха за мъжете шест опитни разузнавачи, а за жените-еврейки шест 
жени-българки.

8. След обиска на всички еврей същите се одвеждаха в помещението 
за медицински преглед и обезвъшаване. Обезвъшени всички 465 лица.

Заболели, една стара жена със съмнение за коремен тиф, която на 
другия ден биде върната от местната болница като здрава. На другия ден 
от прибирането на еврейте в лагера се изпратиха в болницата две деца от 
магарешка кашлица и едно дете заболяло от Шарка, които при вдигането 
на еврейте от лагера и изпращането им в гр. Драма се изписаха от болни-
цата и върнаха в лагера.

9. Намерените при обиска на еврейте в лагера, пари, ценности, дра-
хми и други ценни предмети се предадоха веднага на гишетата на чинов-
ниците от Б.Н.Б., които след проверяване от комисията се вписваха в при-
готвените протоколи и поставяха в пликове. Преди поставяне на парите 
и ценностите в пликовете с един екземпляр от протокола, последните се 
проверяваха и подписваха от горе-цитираната комисия, след което плико-
вете се запечатваха и поставяха в специално донесените сандъци от Б.Н.Б.

На 4 т.м. в 17 часа, всички пликове с парите и ценностите поставени 
в четири сандъка, се отнесоха в Б.Н.Б. и поставиха в хранилището на съ-
щата, в присътствието на цялата комисия, като двата ключа от вътрешната 
врата на хранилището се предадоха на мен, а тези от външната врата на 
Директора на Б.Н.Б. Ключалката на външната врата се подпечати с печата 
на банката от касиера на същата.
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Общ контрол при приемането на парите и ценностите се извършваше 
през цялата нощ от мен и полицейския комендант.

Последното еврейско семейство се докара в лагера в 11 часа на 4 т.м. 
в колко часа биде вдигната и блокадата на града със сигнал даден от град-
ската сирена.

На 5 март т.г. комисия в състав: Директора на Б.Н.Б. г. Заяков, по-
мощник кмета – Костов и полицейския началник Вълчев в мое присътствие 
извади четиритях сандъка с парите и ценностите и отпечати пликовете, 
провери парите и ценностите, съгласно протоколите, записа ги в списък 
в три екземпляра и ги предаде на касиера на Б.Н.Б. За внесените пари и 
ценности Б.Н.Б. ми издаде бордеро и депозитни разписки, както следва:

а) Бордеро за лева 1.079.704 (един милион седемдесет и девет хиляди 
седемстотин и четири) лева.

б Депозитна разписка за един запечатан пакет с разни ценности, 
пръстени, обици, ланци, колиета, часовници и др. (за лева 365903 (триста 
шестдесет и пет хиляди деветстотин и три) лева, и

в) Депозитна разписка за един запечатан пакет с гръцки драхми, банк-
ноти и монети за 1.246.615 (един милион двеста четиридесет и шест шес-
тотин и петнадесет) драхми по курса 54 лв.

По мнение на Директора на Б.Н.Б. пакетите с ценностите, златото, 
среброто и драхмите следва да се изпратят в Централната каса на Б.Н.Б. 
в София, за проверка, оценка и уреждане на изплащането им на фонда 
„Еврейски общини“. 

10. Съгласно нарежданието и упътванието дадено от общия ръково-
дител по провеждане и изпълнението на акцията г-н Калицин и областния 
Директор г-н Клечков, на 6 март т.г. се формираха 9 комисий за прибиране 
и пренасяне движимото имущество от еврейските жилища в общия склад, 
в състав: по един началник – шеф на служба и двама чиновници от мест-
ните държавни и общински учреждения и служби, по един разузнавач и 
двама мл. стражари.

На комисийте се дадоха точни и пълни упътвания и указания за начи-
на на описание имуществото в специялни протоколи и изпращането му в 
общия склад. Приемането на имуществото в общия склад се извършваше 
от комисия в състав: Околийския агроном, един чиновник от Б.З.К.Б. и 
един гражданин; като контрол и охрана към същата комисия се предадоха 
двама ст. стражари и двама мл. стражари. Подреждане на имуществото в 
общия склад се нареди да става по домакинства, като по един екземпляр 
от протокола-опис се постави на видно място за всяко домакинство. Всяка 
вечер след приключване приемането на изпратените вещи от еврейските 
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жилища склада се запечатва с печата на агрономството и заключва, като 
ключовете се пазят от полицията. Всяка сутрин за отпечатване на склада и 
приемане на докараното имущество склада се отпечатва в присътствието 
на цялата комисия.

За денонощна охрана на склада се поставя полицейски пост. 
11. Намерените в жилищата хранителни продукти, се разпределиха 

и дадоха от комисия срещу заплащане и протокол по цени нормирани от 
комисарството по снабдяването, на болницата, трапезарийте, полиц. сто-
лове, общинския и пристанищния стол, като получените суми се внесоха в 
Б.Н.Б. срещу бордеро № 2393.

12. Всички жилища собственост на еврейте от 23 март т.г., след при-
биране на движимото имущество започнаха да се отдават под наем от жи-
лищната комисия, на чиновници, търговци и граждани българи.

По искане на Областния директор г-н Клечков, отдаването под наем и 
на еврейските жилища, стана по режима на жилищната комисия и съглас-
но специалната наредба за Беломорската област, за което е имал съгла-
сието на комисаря за еврейските въпроси г-н Белев. При това положение 
съгласиха се по принцип отдаването на еврейските жилища да става по до-
сегашния начин от жилищната комисия, като до получаване писменно или 
устно нареждане от г-н Комисаря, договорите с новите наематели да бъдат 
сключени допълнително, а самите жилища да се дадат за ползване от нови-
те наематели веднага, за да се избегне разграбването им от крадци-гърци.

ІІІ. ПРОИЗШЕСТВИЕ
13. На 17 март т.г. в 3 часа избухна в еврейската къща на ул. „202“ 

№ 1, която изгоре до основи. Самата къща е построена от лек дъсчен мате-
риал, което спомогна за усилване на пожара. Местната пожарна команда 
се явила на време за потушаване на пожара, но поради нямане на вода 
гасенето е вървяло много бавно. Движимото имущество в същата къща е 
изнесено на половина на 16 т.м. като останалата част от същото имуще-
ство е изгоряла напълно. Причината за пожара не е известна, за което се 
води следствие. Допусна се, че пожара е предизвикан от крадци-гърци с 
цел да закрият следите на кражбата.

Има констатирани извършени 8 кражби от крадци-гърци, предимно 
на бельо и други домашни вещи. Заловени са до днес крадците заедно с 
крадените вещи на 5 обира. За останалите продължава издирването и за-
лавянето както на крадците така и на откраднатите вещи.
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ІV. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА АКЦИЯТА
14. Вдигнати и прибрани във вр. лагер 379 еврейски семейства с 1471 

лица от еврейски произход.
Докарани от о-в Тасос 3 семейства с 16 лица от еврейски произход и 

от гр. Правище 1 семейство с 5 лица от еврейски произход. Допълнително 
открити и откарани в лагера 2 семейства с 8 лица от еврейски произход.

От опразднените еврейски жилища 93 са собственост на еврей, а ос-
таналите на гърци и арменци и 24 магазини за търгуване.

15. Всички лица задържани във вр. лагер съгласно нарежданието на 
Общия ръководител по провеждане на акцията на 7 и 8 март т.г. се прево-
зиха с 15 военни камионетки и един частен камион с ремарке до Ж.П. гара 
Драма от където бидоха закарани в лагера гр. Горна-Джумая.

Произшествия и смъртни случай както през време на акцията, през 
време на престоя на еврейте във вр. лагер и при превозването им до гр. 
Драма, не е имало.

V. ХРАНЕНЕ
16. Храненето на еврейте задържани във вр. лагер, се извърши спо-

ред инструкциите изпратени от комисарството за еврейските въпроси.
Със снабдителни бележки от комисарството на снабдяването, бидоха 

закупени хранителни продукти за четири дена, по дажбата посочена в ин-
струкцията и по цени нормирани от комисарството.

Закупени бяха и дърва.
Храната се приготовляваше в кухнята на Кавалската община, от нает 

готвач и трима еврей помощници.
Превозването на храната до вр. лагер се извършваше от наети коли. С 

наети коли се превозваше и водата за пиене.
За домакин мой помощник, се назначи домакина на гимназията Илия 

Маринов.
Поставените продукти в казаните за готвене, са посочени в ежеднев-

ните протоколи по прехраната.

VІ. ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ
17. За подготовката и изпълнението на акцията по вдигане на лицата 

от еврейски произход живущи в гр. Кавала се извършиха следните разхо-
ди:

а) За подготовка на акция, изразходвано за канцеларски материали, 
канап, газ, газови лампи, стомни и гърнета – пръстени, дърва за изпарва-
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не и обезвъшчаване и други – 31814 (триста и една хиляда осемстотин и 
четиредесет2 ) лева.

б) Платен бензин за превоза на еврейте от вр. лагер гр. Кавала до гара 
Драма с военни камионетки, чрез Областния полиц. началник гр. Ксанти – 
22030 (двадесет и две хиляди и тридесет) лева.

в) На един камион с ремарке за превоз на 80 лица еврей и с багажа им 
от вр. лагер – гр. Кавала до гара Драма – 3931 (три хиляди деветстотин и 
един)3 лев.

г) За храна на еврейте прибрани във вр. лагер – гр. Кавала, от 4 до 
10 март т.г. – 84001 (осемдесет и четири хиляди и един) лева. Като на 270 
деца е давано закуска, обяд и вечеря и по за три дни хляб и мармалад за из 
път от гр. Кавала до гр. Горна-Джумая.

д) За превозване и пренасяне на движимото имущество на еврейте от 
жилищата им до общия склад е изразходвано до днес – 111671 (сто едина-
десет хиляди шестотин седемдесет и един) лев платено е и на носач от 70 
до 100 лв. дневно, а на коларите по 200 лв. дневно.

Всичко разход – 253447 (двеста петдесет три хиляди четиристотин 
четиредесет и седем) лева.

Делегирана сума – 250000 (двеста петдесет хиляди) лева.
За всички извършени разходи има оправдателни документи, надлеж-

но заверени от местното околийско комисарство на снабдяването.
Приложение: един оперативен план, един правилник за вътрешния 

ред във временния лагер, един списък на лицата от еврейски произход по 
семейства и три описа на оправдателните документи за извършените раз-
ходи, 2 бордера №№ 2149 и 2393 и 5 депозитни разписки №№ 2151, 2159, 
2395 и 2394 и 2396.

№ 54 
26 март 1943 година гр. Кавала

Представител на Комисарството за еврейските въпроси
ИНСПЕКТОР: [подпис]

Славчо х. Йончев

[на ръка] Получих три описа и едно бордеро. 9.ІV.943 [подпис]
Получих 4 депозитни разписки. 9.ІV.943 г. Н-к служба [подпис]

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 380, л. 277–281. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, с. 92–96–II.
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1 Да се чете: представител.
2 Да се чете: четиринадесет.
3 Така е в оригинала.

298.  изложение от Борис Бозуков до комисаря за еврейските въпро-
си относно депортирането на евреите от Кавала

София, 11 ноември 1944 г.

До Господина
Комисаря по еврейските въпроси
Тук

ИЗЛОЖЕНИЕ1 
от Борис Георгиев Бозуков жив. гр. Казанлък ул. Хр. Ботев № 47

Господин Комисар,
Считам за граждански дълг да Ви изнеса някои порядки станали в гр. 

Кавала по време на изселване евреите в Полша.
От 1 септ. 1941 год. до 1.VІІ.1943 год. бях на служба в гр. Кавала като 

криминален разузнавач. В началото до колкото си спомням на м. Март 
1943 год. г. Пол. Комендант на Кавала даде заповед всички разузнавачи да 
се съберат в Коменданството в 23 часа вечерта. Аз по него време се бях 
самонаранил и отидох въпреки това, повече от любопитство. В Комендан-
ството Коменданта, Н-ка държ. сигурност, Н-ка Административна служба 
ни предадоха че тази нощ от 24 часа ще бъдат задържани всички еврей, 
като дадоха инструкции да се позволява на еврейте да носят със себе си 
носим багаж за деца до 15 кгр. а възрастни до 30 кгр. и на всяка група 
състояща се от един разузнавач, двама полицай не си спомням дали има-
ше и граждани защото аз напустнах кабинета на Н-ка държ. сигурност – 
Григоров като предвид това че бях ранен ме оставиха да стоя дежурен на 
телефона. Лицата взели участие при вземане на еврейте от домовете им до 
колкото си спомням са следните: 1. Кирил Христов Филипов от Хасково, 
2. Симеон Мецов от Плевен, Борис Върбанов от София, Костадин Топу-
зов от Кавала, Борис Витков по настоящем в Кавала, Георги Кръстев от 
Ст. Загора, Петър Кръстев, Александър Дойчинов и двамата задържани 
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в Кавала. Самото изземане на еврейите от домовете им през нощта пред-
ставляваше потресающа картина. Старци, деца, жени, полусънни, упла-
шени натоварени с куфери, бохчи и постоянно подтиквани от полицайте 
да бързат се отправиха към определените като арест тютюневи складове. 
Имаше случай когато някой от тях падаха на земята може би болни или 
изнемощели от багажа си.

В складовете където бяха затворени всички бяха подложени на най-
щателен обиск като жените бяха обискирвани от жени а именно г-жа Бър-
закова по настоящем в Сливен и една друга чието име не знам но може да 
бъде посочена от Кирил Христов от Хасково, обиска беше толкова щате-
лен че даже проверяваха в половите органи на жените да няма укрити лири 
и скъпоценности. Един много богат евреин Ешкенази за когото Костадин 
Топузов казал че има 3 тенекий със злато и в него при обиска в склада не 
бе намерено нищо е бит много за да каже къде златото. Кой го е бил може 
да каже Григоров, Топузов и Трифонов. Няколко дни след арестуването 
всички бяха натоварени на камиони и откарани неизвестно за мен къде.

Веднага след това се пристъпи към опразване на еврейските жилища 
от назначени за тази цел комисий от Пол. Комендант. Посочвам Ви някои 
членове от тези комисий който от своя страна ще посочат останалите чле-
нове:

1. Кирил Христов Филипов сега в гр. Хасково в състава на комисията 
оглавявана от него е и жената която вършеше обиска

2. Първан Гърков адвокат от София заедно с Иван Раднев – адм. раз-
узнавач тогава в Кавала

3. Симеон Мецов от Плевен
4. Костадин Топузов от Кавала
5. Валентин Прокопиев от София – разузн. държ. сигорност
6. Гроздан Петров от София – бивш Н-к адм. служба в Кавала
7. Борис Върбанов кр. разузн. в Кавала – сега в София
8. Начо Начев – сега покойник
9. Григоров – Н-к държ. сигорност в Кавала
10. Борис Витков, Петър Кръстев – сега задържани в Кавала.
Извземването на вещите от домовете на евреите ставаше без всяка-

къв ред и след всяка комисия […] вървеха тълпа от деца и хамали който 
отделно от комисиите който повечето от тях вземаха за себе си по ценни 
вещи и дрехи, а в някой случай пари и бежута, разграбваха останалото в 
къщите оставено от комисийте като не ценно. Всичко извзето от домо-
вете се натрупваше в празни тютюневи складове, а много ценни работи 
като сервизи, нови юргани, чаршафи, легла и дюшеци, килими пердета се 
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вземаха от коменданта за обзавеждане на полицейския дом в който в по-
следствие след обзавеждането му нямаше вътре нито една десета от това 
което беше взето. Не си спомням колко време след изпразване на къщите 
почна разпродажбата на еврейските вещи от складовете. При отваряне на 
същите за публиката в склада нямаше нито един костюм, нито един чар-
шав, нито балтони, обувки, килими, ризи, рокли, въобще никакво бельо и 
облекло. По този повод гражданството почна да негодува и говори за вър-
шене кражби от шефовете на учрежденията в Кавала. Един ден комисията 
назначена с продаването и стопанисването на вещите изпрати писмо до 
крим. служба в което съобщава че неизвестен крадец е извършил кражба в 
склада като между другото откраднал е един топ тъмно синьо сукно. Това 
писмо беше достатъчно за да почна дирене по порядките в склада тъй като 
отдавна исках да разкрия станалите кражби на еврейски вещи и изоблича 
замесените в тях за който гражданството вече говореше. При почнатото 
от мен следствие установих че откраднатия плат е потулен в дома на пом. 
кмета Костов между членове на комисията като едно парче от същия плат 
извзех от Цеца Николова чинов. в общината в Кавала. Поисках да извзема 
и останалите части като веществено доказателство но не ми се позволи 
от коменданта. Също открих взети без да бъдат платени копринени рок-
ли, пенуари и др. вещи от жената на Кмета Щиплиев но и това не ми се 
разреши. Натъкнах се на факта че само една група работници в склада от 
рушвети и продажби на вещи са си делили по 300.000 лева, и че същите са 
били във връзка с членове на комисията и търговци. Търговеца Борис Ха-
ризанов посредством рушвет закупил парцали от склада като в сандъците 
с парцали е имало килими, плетачни машини, горно облекло, чаршафи и 
пр. Всички шефове на служби в Кавала са си купили мебел сервизи като 
търговете се уформявали по домашному и не в часове определени за пуб-
ликата. Колкото повече разнищвах тази афера, толкова повече тормоз се 
упражняваше върху мен и всячески бях спъван в работата ми по всичко 
личеше че на поетата от мен анкета трябва да се потюли и аз виждайки 
това лично отнесох на г. Прокурора преписката но съдържаща 1/100 от 
това което трябваше и можеше да се открие. След известно време аз бях 
принуден да си подам оставката понеже този случай а и много други ме 
направиха неудобен за всички „първи“ хора в Кавала събрали се там с 
едничката цел да грабят и се обогатят.

Готов съм всичко изложено от мен да подържам всякога и особено из-
ложеното по повод продажбите и кражбите от складовете с еврейски вещи.

Забравих да упомена че повечето от еврейските вещи се намират в 
Старите предели на Царството. Коменданта Трифонов, Щиплиев, Григо-
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ров и др. изнесоха много багаж въпреки че повечето дойдоха в Кавала с 
един куфар. Говори се че кмета Щиплиев е изнесъл 7 камиона багаж и око-
ло 30 килима дали е вярно не знам но аз сам видях няколко камиона които 
се товаряха от дома му. Точни сведения могат да дадат гърците от Кавала 
които виждаха всичко и са свидетели най вече на кражбите вършени от 
комисийте.

11.ХІ.1944 год.     С почитание: [подпис]
София      Борис Бозуков

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8552, л. 62–64. Оригинал. Ръкопис.

1 Запазен е и машинописен вариант на изложението, носещ същата дата (ЦДА, 
ф. 190К, оп. 1, а.е. 8597, л. 2–5).

3.3.1.5. Ксанти

299.  Оперативен план за изселването на евреите от гр. Ксанти
Ксанти, между 1 и 4 март 19431 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

На полицейския комендант гр. Ксанти по провеждане акцията  
за прибиране лицата от еврейски произход, жители на гр. Ксанти и  

настаняването им на временни лагери.
1. Вдигане на лицата от жилищата им и отвеждането им във времен-

ния лагер.
За временен лагер се определи сградата на тютюневия склад на фир-

мата Одони и сие в гр. Ксанти находящ се на улица Царица Йоанна № … 
Склада е удобен и ще може да прибере всички евреи от града, които са 
около 500 до 600 души, същия се състои от два етажа и сутерен в който 
може да се устрои столова.
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2. За комендант на временния лагер се назначава началника на І по-
лиц. участък Васил Кайлаков, като в помощ му се дават командири старши 
и младши стражари. Всичко необходимо за лагера е приготвено.

3. Охраната от вън и вътре ще се извърши от полицейски постове. 
4. За приемането, задържането, разпределението на лицата по поме-

щения, претърсването им ще стане по специално изработен правилник за 
вътрешния ред.

5. Претърсването на жилищата, прибирането на евреите и запечатва-
нето на жилищата ще се извърши от формирани полицейски групи, със-
тоящи се от по един началник и двама мл. стражари. Всяка от тези групи 
е снабдена със списък на семействата, които ще трябва да посети, като се 
гледа да им се дава по една кратка инструкция за действие, протоколи за 
вдигане на лицата и запечатване на жилищата. Също така им се дава по 
един картон за привързване на ключовете след запечатване на жилищата, 
на който е записан точния адрес и главата на изваденото семейство.

6. Вдигнатите лица се отвеждат до временния лагер от полицаи, които 
ги предават на специално назначената комисия, в едно със списъка който 
е даден на началник групата. Ако се укаже в някое семейство лице болно 
и недъгаво и не може да върви, то ще се отвежда с превозно средство до 
лагера.

7. Полицаите от групите трябва да бъдат внимателни и коректни в 
държанието си и да не влизат по стаите, да наблюдават само от вратите 
прибирането на багажа. След като цялото семейство бъде проверено по 
списъка и се изведе навън, тогава началника на групата в едно с главата на 
семейството обикаля всички стаи и проверява дали няма някое чуждо лице 
или от семейството да е останало вътре, също проверява всички прозорци 
да бъдат добре затворени, и да няма оставен в печката огън, който може да 
предизвика пожар. След всичко това същият пристъпва към запечатването 
на всички изходни врати с червен восък.

8. На всички цивилни лица вземащи участие в тази акция се снабдяват 
с открити листове издадени от полицейския комендант.

9. Начало на проверката е 4 часа, а блокадата ще се извърши в 3 часа 
от войсковите части на гарнизона.

Провеждането на акцията по горния план ще се извърши от поли-
цейския комендант със съдействието на военния комендант, пом. кмета и 
други служебни лица.

Забележка: За претърсване на жилищата, описване на имуществата, 
намерените ценности, пренасянето им в определения склад. За вдигане и 
превозване на задържаните лица от лагера до определения ж.п. пункт пре-
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даването им на приемателните комисии, ще бъдат съставени и предоста-
вени нови оперативни планове в зависимост от получените нареждания от 
общото ръководство и нуждите на момента.

Полицейски комендант:
(И. Джамджиев)

[на ръка] Вярно с оригинала. 
Народен обвинител : [подпис] М. Рахамимов

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 69, л. 4–5. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 84–85.

1 Датировката по съдържанието на документа.

300.  Сведение от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
за „вдигането“ на евреите от Ксанти

Ксанти, 8 март 1943 г.

СВЕДЕНИЕ
по акцията за събиране лицата от еврейски произход в гр. Ксанти в общ 

лагер и експедирането им от гр. Ксанти

1. Брой на семействата преди акцията  144
В това число са включени като отделни семейства и двамата лекари и 

един аптекар, граждански мобилизирани
2. Брой на лицата в града преди акцията  537
От тях: а) в трудови групи  7
             б) в ареста  2
             в) заминали за гр. Гюмюрджина 3

-------------------------------------
всичко  12
Или в деня преди акцията  525
Открита една жена гостенка от гр. Кавала 1
Доведени от гр. Съръ Шабан семейства с 12 члена  12
Всичко 13
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Или местни и доведени и открити  538
3. Брой на семействата, които са отпътували  149
4. Брой на лицата, които са отпътували  538
5. Какво е станало с тези, които не са заминали:
а) Двамата арестанти ще бъдат изпратени по етапен ред
б) За заминалите за гр. Гюмюрджина и в работните групи 
Н-ка на отделение г. Калицин си взе бележка.
6. Открити и изпратени лица в повече  1
7. Общо колко квартири се освобождават и какъв брой от тях са ев-

рейска собственост:
а) Освобождават се  139 квартири
б) От тях еврейска собственост   33 квартири
8. Сведение за приетото в лагера:
а) брой на обезвъшчените  535
Не са обезвъшчени само двамата лекари и един аптекар
б) Брой на разболелите се през време на престоя в лагера  –
в) Смъртни случаи   –
г) Брой на обедите и вечерите, които са дадени  5
д) Колко лева са изразходвани за обеди и вечери:
На 4 март  3074.50 лева
На 5 март  2577.30 лева
На 6 март  2348.20 лева
 8000      лева
---------------------------------------------------
На 5 и 6 март в обедите и вечерите са вложени и продукти – фасул 

и ориз, намерени у евреите, стойността на които не е включена в горните 
суми.

е) Колко лева са разходвани за храна за път за дните 7 и 8 март:
1. хляб   2156 лева
2. Мармелад  13988 лева
---------------------------
Всичко  16144 лева
ж) Други цифрови данни за лагера   –
9. Какви суми са събрани при обиските:
а) Левове  314.273
б) Драхми   312.909
в) Лири златни 733/4 бр.
г) Наполеони златни  5  броя
д) Сребърни монети  34 “
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е) Златни монети  50 “
ж) Германски марки  17
з) Долари книжни  457
и) Франкове  5
к) Палестински книжни лири  1500
л) Динари  500
м) Пръстени златни  45  броя
н) Часовници джебни и за ръка  65 “
о) Разни: гривни сребърни коронки 
от зъби, брожки и пр 154 “
10. Произшедствия:
Разбити и ограбени къщи   2 къщи

8 март 1943 г.
гр. Ксанти

Делегат: [подпис]

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 386, л. 2r/v. Оригинал. Машинопис. 
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 86–87.
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3.3.1.6. Серес

301.  План от делегата на Комисарството за еврейските въпроси при 
еврейската община в Серес за провеждането на акцията по 
„вдигането“ на евреите в града

Серес, между 1 и 4 март 1943 г. 

ПЛАН
За организиране вдигането на еврейте от жилищата им в гр. Сяр 

и настаняване на временен лагер

І. ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ
1. Еврейските жилища в града се намират в района на ІІІ полиц. учас-

тък и са събрани на едно място с изключение на две семейства, на които 
жилищата се намират в района на ІІ полиц. участък. 

2. Еврейските семейства са 111 с 476 члена и 5 семейства в гр. Зиля-
хово с 19 члена или всичко 116 семейства с 495 души.

3. За лагер е определен тютюневия склад на Марулис, находящ се в 
источната част на града, който има 4 етажа с дъсчени подове, доста хиги-
еничен и отговарящ на всички условия за целта, като към същия се напра-
виха чешма и два клозета.

4. За околийския медицински лекар се приготвиха всички необходими 
съоръжения, за да се направи прегледа за обезвъшчаването им.

5. За складиране на покъщнината и мебелите, взеха тютюнев склад, 
който напълно отговаря за целта и за запазване на имуществото.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКЦИЯТА
На 4 март т.г. точно в 4 часа започва акцията. Стражата е разпреде-

лена на 80 групи от по трима души пристъпва за извеждане на еврейските 
семейства. Към всяка група ще има по двама въоръжени войника, които 
ще бъдат за охрана. Гарнизона точно в 3½ часа ще заеме мястото си с 
външна и вътрешна охрана. Същите ще пропускат само лица, снабдени с 
картони с моя подпис и печата на комендантството. Няма да се позволява 
никакво движение до 7½ часа сутринта.

Началниците на групите, които са 20 на брой, ще имат по 4 семейства 
да предупредят лично, да си приготвят багажа и в срок от половин час да 
бъдат готови. Същите ще им обяснят, че това е нареждане на Правител-
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ството и че същите ще бъдат изпратени във вътрешността на страната. Ще 
им обяснят какво могат да вземат със себе си – дрехи, завивки, постилки, 
храна и посуда, а така също да си вземат пари, които ще им трябват. След 
това старшията на групата ведно с главата на семейството ще обходи къ-
щата за да провери прозорци, печка и пр. след което в присъствието на 
домакина се запечатва къщата, взема ключовете и ги прикача за картона 
на който е отбелязан името на главата на семейството и улицата и номера 
на къщата и по най-пряката улица се подкарват за лагера, без да им се дава 
възможност да вдигат шум и викове. В лагера ще бъдат поканени от ко-
менданта на същия, да предадат всички скъпоценности и пари на комисия-
та, която ще се състои от Директора на Б.З.К. Банка, пом. кмета, Данъчния 
Началник и след това ще им се прави обиск и съставя протоколи по прило-
жения образец. След това и медицинската власт ще направи своя преглед.

За всички действия от комисиите отпечатих формуляри, които ще се 
допълват съгласно дадените инструкции. На всички комисии лично ще дам 
в момента когато ще ги изпратя необходимите нареждания и упътвания.

Всички протоколи подписани и уформени, ще се представят от коми-
сиите незабавно след свършване на акцията и задачите.

Комисията, която ще изземва скъпоценностите, парите и др. вещи, 
точно в 4 часа ще заеме мястото пред вратата на лагера.

За комендант на лагера назначавам началника на І полиц. участък 
Гено Кънев, който под мое ръководство ще назначи десетници от еврейте 
за запазване вътрешния ред в лагера. На коменданта на лагера дадох на-
реждания да не позволява на никое служебно или частно лице да влиза в 
лагера, а той самия да избягва каквито и да било услуги да им се правят 
под каквато и да било форма.

Външната охрана на лагера възлагам на старши стражара Илия Геор-
гиев Попов от ІІІ полицейски участък, който с четири неподвижни поста 
ще отговаря за лагеруващите.

Прехраната на еврейте организирах и ще може да им се готви и дава 
топла храна. За пътуване ще им се даде храна за 2–3 дни.

След като се отведат еврейте в лагера, назначените 20 комисии които 
се състоят от председатели – шефове на служби и по двама членове, ще 
тръгнат по предварително изготвения план да правят описите на покъщни-
ната и след това ще се закара в склада. За целта ще бъдат мобилизирани 
каруци и работници, които под контрола на стражата, ще превозят всичка-
та покъщнина в склада. В склада комисията ще приеме вещите и покъщни-
ната, съгласно дадените им инструкции, след което протоколите ще им се 
представят.
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Склада ще бъде запечатан и пломбиран.
За евакоирането ще чакам допълнителни инструкции.
Приложение: образци от протокол за запечатване на жилище, прото-

кол-опис за изземване пари, ценности, украшения и пр., протокол-опис за 
намерени вещи и инвентар в жилището, списък, който ще се попълва от 
коменданта на лагера по отделно за членовете на едно семейство, и кар-
тонче, към което ще се прикачват ключовете.

Делегат: [подпис] Т. В. Колибаров

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8541, л. 17r/v. Оригинал. Машинопис.

302.  доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при еврейската община в Серес до началника на администра-
тивното отделение при Комисарството относно „вдигането“ на 
евреите от града

Серес, 9 март 1943 г.

Сярска
еврейска община
№ 32
9.ІІІ.1943 г.
гр. Серес

ДО ГОСПОДИНА
НАЧАЛНИКА НА 
АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ КОМИСАРСТВОТО
ПО ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
ГР. КСАНТИ

Донасям Ви, Господин Началник, че броя на семействата преди да по-
чне акцията по списък бяха 111 в гр. Серес и 5 в гр. Зиляхово, или всичко 
116 семейства.

Брой на лицата бяха 471 в Серес и 19 в Зиляхово, или всичко 490 
души;

Открити са 103 семейства в гр. Сяр и 5 в Зиляхово или всичко 108 
семейства. Разликата от 8 семейства се явява, че са се групирали при ро-
дителите си и в деня на акцията са се записали като едно семейство.

Заловени бяха 489 души от които Сол Сарнитор Лоя е оставена в 
Зиляхово като тежко болна и Виктория Хаим Салтиел не се намираше в 
града, понеже е на лечение в Александровската болница в София – нерв-
ното отделение.
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Всички лица 490 фигуриращи в списъка се предадоха в Горна-Джу-
мая на представителя на делегата по еврейските въпроси Иван Тепавски 
с изключение на болната оставена в Зиляхово, тази в Александровската 
болница и умрелата в гара Симитли на име Секула Давид Коен или всичко 
са предадени 487.

Не открити семейства и лица няма, а така също и в повече няма.
Собственните еврейски къщи още не са приведени в известност.
Сумите изразходвани за прехраната и превозването на покъщнината 

не може да се фиксира, понеже има още не изплатени суми.
Храна се даде на 5 т.м. вечерта на тръгването им, а хляб за три дни.
Обезвъшчени са били около 40 семейства. В лагера не са констатира-

ни заболявания.
Събрани са следните суми:
В левове ...............................................................................  436.192 лв.
Драхми 2.005.046 по 54 =  ................................................ 1.082.714 “
3 ½ златни напалеона × 666 =  ................................................ 2.331 “
18 златни турски лири × 758  ................................................ 13.644 “
2 ½ зл. англ. лири × 840  .........................................................  2.100 “
14 пендари  ............................................................................. 16.008 “
10 американски долара  .............................................................  810 “
7 маргаритки-огърлици  ........................................................... 1.400  “
6 златни медалиона  ................................................................. 6.000 “
56 златни обици ..................................................................... 56.000 “
1 обица  ........................................................................................ 500 “
56 златни пръстена  ..............................................................  56.000 “
8 златни верижки ..................................................................... 4.000 “
21 златни парички  ................................................................. 10.000 “
3 гривни  ................................................................................. 10.000  “
11 украшения  ......................................................................... 11.000 “
2 златни карфици  .................................................................... 2.000 “
61 часовника  .......................................................................... 61.000 “
------------------------------
Всичко  ............................................................................... 1.771.699 “ 
Произшествия не са отбелязани.

ДЕЛЕГАТ: [подпис] 
Т. Колибаров

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8541, л. 4. Оригинал. Машинопис.
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303.  доклад от Христо Василев, инспектор при Централното упра-
вление на Министерството на вътрешните работи и народното 
здраве, до комисаря за еврейските въпроси относно провежда-
нето на акцията по „вдигането“ на евреите от Серес и демир 
Хисар

София, 24 март 1943 г.

ДОКЛАД
от ХРИСТО ВАСИЛЕВ – инспектор при Централното управление 

М.В.Р.Н.З., временно командирован 
като представител за гр. СЕРЕС – ДЕМИР-ХИСАР

ГОСПОДИН КОМИСАР,
Със заповед под №  689 от 22.ІІ.943 година, бях командирован за 

представител по еврейските въпроси в гр. СЕРЕС и гр. ДЕМИР-ХИСАР 
със специалната задача умело да проведа организираното вдигане на евре-
ите от поменатите градове и изпращането им във вътрешността.

Още с пристигането си в гр. СЕРЕС, 25.ІІІ.1 943 г. съставих списъци-
те на всички лица от еврейски произход на брой 489 души, включващи се 
в 108 семейства, и започнах подготовката за организираното им вдигане и 
настаняване на лагер, като за целта, след изготвяне на списъка, влязох във 
връзка веднага с полицейските власти и установих мястото за лагера. Към 
последното се извършиха всички приспособления за лагеруване и след 
като получих обща наредба за организираното вдигане, на 4 т.м. 4 часа 
сутринта се пристъпи към самата акция със спазване всички подробности 
указани в наредбата.

Специално за гр. СЕРЕС и гр. ЗИЛЯХОВО (не споменавам гр. Де-
мир-Хисар, защото там нямаше нито едно лице от еврейски произход) 
акцията се проведе по следния начин: На 3 т.м. в кабинета на Полицей-
ския Комендант заедно с Началника на гарнизона Г-н пополковник Илиев 
и Полицейския Комендант Г-н Колибаров изготвихме подробния план за 
действие. Решихме самата акция да се проведе от полицията, а участието 
на войската да се сведе само до общата блокада на града и патрулиране на 
войниците из улиците. С Г-н Колибаров съставихме полицейски групи за 
извеждане евреите от къщите до лагера и същевременно назначихме необ-
ходимото число комисии от местните чиновници и адвокати за описване 
имуществата по къщите и извършване личен обиск в лагера.
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В два часа през нощта се даде задачата на полицейските групи за вди-
гане от къщите, като всяка група трябваше да бъде в 4 часа пред самите 
къщи, когато пък войниците ще заемат изходните пунктове на града и па-
трулирането из улиците във връзка с общата блокада. В 4 часа сутринта 
се даде задачата и на лицата определени в комисиите за извършване описа 
на имуществата, което започна почти непосредствено след запечатване на 
последните. В лагера санитарната команда за обезвъшаване и почистване, 
както и групите за извършване личния обиск бяха по местата си в 4.30 
часа.

Акцията се извърши много безшумно без какъвто и да било инцидент. 
В 8 часа сутринта всички евреи бяха вече в самия лагер и двора на същия, 
като постепенно се настаняваха, по семейно, за пренощуване. Общата 
блокада на града бе вдигната в 7½ часа сутринта. Окончателното наста-
няване на лагера бе приключено към 16 часа същия ден и бяха назначени 
десетници. За първия ден в лагера им се раздаде необходимото количество 
хляб, сирене и захар, макар че някой се бяха запасили с храна по за два, 
три дни по предупреждение на полицейските групи.

Още същия ден организирахме превозни средства и почна изнасянето 
на описаните имоти от къщите, които се складираха в специално отреден 
триетажен тютюнев склад. Складирането бе приключено на 5 т.м. вечерта 
и всички имущества бяха наредени в групи по къщи. Самите къщи бяха 
отново запечатани и ключовете бяха предадени на чиновника по държав-
ните имоти.

На 5 март, съгласно общото нареждане, в 20.30 ч. всички евреи бяха 
вдигнати от лагера и натоварени в специални вагони за вътрешността. 
Предварително им се раздаде необходимото количество хляб и запържена 
каша от ориз. Прекарването им от лагера до гарата се извърши в покрай-
нените на града и не се даде възможност за никакви улични сцени. Нато-
варване на вагоните стана по групи с по един полицай на всеки вагон, а 
цялата композиция се придружаваше от един старши полицай, на кого-
то се предадоха самите списъци и бланковия билет за пътуване. От про-
верката, която направих на утришния ден в гр. Демир-Хисар узнах, че и 
прехвърлянето на теснолинейката е извършено успешно. Един екземпляр 
от списъка ми беше върнат от представителя по еврейските въпроси гр. 
Горна-Джумая с обозначение, че всички лица, на брой 489 души са приети 
с изключение на еврейката СОКУЛА ДАВИД КОЕН 90 год., която почи-
нала на гара СИМИТЛИ.

След като се ликвидира с изпращането на лицата оставаше да се лик-
видира с имуществата, които, както казах по-горе бяха вече описани и 
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складирани. Получихме препис от Министерското постановление и На-
редбата за продажба на имуществата в полза на държавата и се състави 
комисията в която моето участие бе изключено, следствие на което на-
мерих, че стоенито ми в гр. СЕРЕС е безпредметно и се завърнах на 20 
т.м. Бяха ми приведени чрез Б.Н.Б. 100.000 лв. за разноски по акцията, от 
които са изразходвани 24.397 лв., за които представих при опис необходи-
мите оправдателни документи, а останалата сума от 75.603 лева предадох 
лично на касиера на Комисарството.

За всички пари и ценности намерини у лицата от еврейски произход 
представих приблизителна сметка на Г-н Калицин, Началник Адм. Отде-
ление, и същите се намират в Б.Н.Б., като за всяко лице е образувана от-
делна преписка с обозначение в подробности намерените пари и ценности.

Изобщо акцията бе проведена много успешно благодарение на цен-
ното съдействие и активно лично участие на Полицейския Комендант Г-н 
Колибаров, който съумя да запази тайната и прояви рядка тактичност в 
изпълнението на акцията. Доволен съм че и в ликвидацията на имуще-
ствата неговото участие ще бъде най-голямо и няма да има нито сянка от 
съмнение по правилното ѝ извършване.2 

Гр. София, 24.ІІІ.943 год.  ИНСПЕКТОР ПРИ ЦЕНТРАЛНОТО УП-
РАВ ЛЕНИЕ М-во В.Р.Н.З.

[подпис]
Христо Василев

[на ръка] Досие Серес.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8541, л. 1–3. Оригинал. Машинопис.

1 Да се чете: ІІ (февруари).
2 Целият последен параграф е подчертан на ръка.
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3.3.2.1. Битоля

304.  доклад от Георги джамбазов, делегат при еврейската община 
в Битоля, и Кирил Стоименов, инспектор при Комисарството 
за еврейските въпроси, за „вдигането“ на лицата от еврейски 
произход от Битоля

Битоля, след 12 март 1943 г.

До Господина
Комисаря за еврейските въпроси
София

ДОКЛАД
от Георги Джамбазов, делегат при еврейската община – гр. Битоля
и Кирил Стоименов инспектор при комисарството по извършеното  

на 11.ІІІ.1943 год. изселване лицата от еврейски произход  
живущи в гр. Битоля

Господин Комисар,
Предстоеше ни да изселим живущите в гр. Битоля 3351 лица от ев-

рейски произход, съставляващи 793 семейства.
Изселването се извърши точно по предварително изработения план.
За улеснение изпълнението на възложената ни задача, квартала, в 

който живееха лицата от еврейски произход бе разделен на 20 групи, като 
във всяка група влизаха средно по 40 семейства.

На всяка една такава група бе назначен за началник един старши 
стражар, в помощ на когото бяха придадени по един учител, 5 души уни-
формени полицаи и 5 войници. На всеки две такива групи, се назначи по 
един началник ръководител, от полицейските командири – началници на 
участъци.

В 2 часа през нощта на 11 март, в областното полицейско управление 
бяха събрани всички лица имащи да извършват работа във връзка с из-
селването, и там им се дадоха задачата, указание и обяснения за нейното 
изпълнение.
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През това време града бе блокиран от войската и всякакво движение 
окончателно преустановено.

В 4,50 часа сутринта, началниците на всяка група заедно с придадени-
те им хора-помощници, напуснаха обл. полиц. управление и се отправиха 
за мястото гдето живееха семействата които те имаха да изведат от жили-
щата и натоварат на влака.

От 5–6 часа на всички еврейски семейства бе съобщено, че след един 
час те трябва да бъдат готови, заедно с багажа си, допустимото тегло на 
който им бе казано, да заминат за вътрешността на страната.

В 7 часа започна извеждането на семействата от жилищата им и съби-
рането на сборното за групата място. Събрани на сборното място семей-
ствата биваха отвеждани на гарата, като всеки носеше багажа си на ръце, 
а за престарелите и болни лица имаше на разположение камиони които 
отвозваха тези лица заедно с багажите им до гарата.

При извеждането на семействата от жилищата, събирането им на 
сборното място и отвеждането на гарата не станаха никакви инциденти.

Всичко вървеше по установения вече ред и в 8,10 часа първата група 
изселници бяха пристигнали на гарата.

Тъй като този ден валеше сняг и бе доста студено, претърсването на 
заминаващите лица не се извърши преди натоварването им във вагоните, 
а след това. Самото натоварване и претърсване минаха също така без вся-
какви инциденти.

След като първия влак бе вече натоварен, той бе изтеглен към изхода 
на гарата и започна товаренето на втория влак. Докато това траеше коми-
сиите по претърсването в които участваха всички шефове на държавни 
учреждения и чиновници от същите, извършваха претърсването в първия 
влак. Наредено им бе при това претърсване да изземат пари, ценности, 
вещи и пр. точно според упътванията които им бяха прочетени (препис 
от които ви се изпрати). При това претърсване на всички семейства по 
отделно се указа, че е събрана сумата от ………….. лева и следните скъ-
поценности:

1. златни турски лири  броя1 
2. златни наполеони  -“-
3. обици  -“-
4. часовници -“-
5. разни  -“-
1
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Багаж не се иззе, тъй като лицата не бяха взели освен най-необходи-
мото и не повече от разрешеното. Иззетите суми и ценности ще се внесат 
в Българска Народна Банка по блокираната сметка на лицата.

Към 13 часа бяха натоварени и готови да заминат и двата влака. В 
14,45 часа точно по разписание първия влак бе пуснат. В 17,10 часа бе 
пуснат и втория. Пущането му стана тогава защото трябваше да се чака 
пристигането на пътническия влак в 16 часа.

С двата влака заминаха 3273 човека с една разлика от 78 души в по-
малко. Тези 78 души-липсващи се разпределят както следва:

1. в неизвестност  – 21 човека
2. в болница  – 4  -“-
3. в Скопие  – 24  -“-
4. в Суботица  – 2  -“-
5. в Белград   – 1  -“-
6. в София   – 5  -“-
7. въдворени   – 21  -“-

За въдворените своевременно е наредено да бъдат освободени. При 
пристигането им в Битоля въдворените лица след като в присътствието 
на делегата, вземат от жилищата си необходимите им вещи, биват веднага 
под стража изпращани в Скопие.

Към 17,30 часа блокадата на града бе вдигната и движението възста-
новено. След вдигането на блокадата стана известно на гражданите, че 
евреите от Битоля са вдигнати всички и изпратени във вътрешността на 
страната.

Това се посрещна от гражданите добре, първо като проява на една 
здрава власт, която може и прави всичко да се справи решително и веднъж 
за винаги с всяка проява и всички елементи които биха смутили обществе-
ния ред или увредили интересите на отечеството.

Отделни граждани проявиха съчувствие към участта на досегашните 
им съграждани евреи, които в по-голямата си част били крайно бедни и в 
които не виждали опасност за интересите на държавата. Това обаче бе из-
живяно почти веднага, още същия ден и заменено с едно общо доволство.

Доволството от тая мярка на властта се затвърди още повече от об-
стоятелството, че в петък, пазарния ден в Битоля се почувства веднага 
отражението от нея, защото стоките като кокошки, яйца, мляко и пр. които 
до тогава са били почти всички закупувани от евреите, тоя ден се предла-
гаха свободно.
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На следващия ден 12 март – се състави комисия под председателство-
то на инспектора при комисарството с участието на един данъчен агент, 
един общински агент и трима души униформени полицаи, която иззе и 
предаде на кмета на Битолската градска община следния едър добитък ос-
танал в домовете на заминалите лица:

1. 15 крави
2. 5 телета
3. 6 коня
4. 6 каруци
5. 1 коза

Предстои да бъде извършено подробно описване на движимите иму-
щества и вещи останали в запечатаните жилища, които съгласно устното 
Ви нареждане ще бъдат, част раздадени на обществените учреждения а 
останалите изнесени на публична продан.

Относно недвижимите имоти – частни къщи, синагоги, училища, гро-
бища и пр. най-целесъобразно се явява, безвъзмездното им отстъпване на 
Битолската градска община, тъй като най-голяма част от тях са полураз-
рушени и повече не могат да бъдат обитавани или използвани за каква да 
е друга цел, а отстъпени на общината, ней се дава възможност да проведе 
най-бързо и системно благоустройствените си политика и план в тая част 
на града.

Молим за писменни указания за начина по който точно ще се извър-
ши ликвидирането с това така останало движимо и недвижимо имущество.

Делегат при еврейската община – гр. Битоля: [подпис] Г. Джамбазов
Представител на комисаря – инспектор: [подпис] К. Стоименов

[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси гр. Битоля, 
Дел егат при Еврейската община.

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 91–93. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 153–154 (с големи съкращения).

1 [на ръка]. Точни цифри не могат да се посочат тъй като всички комисии не са пре-
дали още [подпис] К.Стоименов.
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305.  доклад от Областния полицейски началник д. нивичанов до ди-
ректора на полицията в София относно „вдигането“ на евреите 
от Битолска област

Битоля, 26 март 1943 г.

Лично поверително

Областно полиц.управление
№ 1394
26.ІІІ.1943 год.
Гр. Битоля

До Господина
Директор на Полицията
София

Донасям Ви, Господин Директоре, че в изпълнение нареждането на 
правителството относно изселването на евреите от Битолска Област акци-
ята се проведе по следния начин:

В Битолска област евреи имаше само в гр. Битоля, които наброяваха 
3351 в 793 семейства, според данните на делегата по еврейския въпрос. Из-
селването се извърши по предварително изготвен план от следните лица: 
Командира на Дивизията г. Полковник Маринов, делегата по еврейския 
въпрос в града г. Джамбазов, командирования чиновник от Комисарство-
то София г. Стоименов, зам. областния Директор г. Миладинов, област-
ния полиц. началник, главния инспектор при М.В.Р.Н.Здраве г. Колчев в 
кабинета на областния Директор, съобразно с напътствията които даде 
комисаря по еврейския въпрос г. Белев. Ръководството се възложи на мен, 
делегата по еврейския въпрос и командирования чиновник, с изпълнители: 
войската, полицията, чиновничеството и учителството.

Еврейският квартал беше разделен на 20 участъци, към който има-
ше по един учител, по един полицейски старши стражар, по 4 формени 
полицаи и 5 войника извън постоянните войнишки постове ангажирани с 
обсадата на целия град. На всеки два участъка за контрола по работата на 
тия комисии имаше по един формен полиц. началник.

В два часа сутринта преди почване на акцията, в областното поли-
цейско управление бяха поканени всички лица натоварени с тази задача, 
където им се съобщи задачата и им се дадоха подробни инструкции по 
изработения план. На всички им се напомни голямата отговорност, коя-
то те ще носят ако се допусне някакъв пропуск. Цивилната полиция не 
взе участие при изселването на евреите, но тя изпълни друга акция през 
същото време, комунистически провал, като бяха задържани всички лица 
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уличени в косперативна дейност, установена от полицейското разузнава-
не. Блокирането на града се извърши от войската в момента, когато се да-
ваха напътствията на комисиите, за да не се даде възможност и се открие 
задачата преждевременно.

Под ръководството на областния медицински лекар г. д-р Светиев 
беше организирана медицинската служба, който с лекари и акушерки съ-
проводи изселниците до Скопие.

Така съставените комисии, обиколиха града и от 5 съобщиха на ев-
рейските семейства, че заедно с определеното количество багаж за въз-
растните 30 кгр. и за малолетните 20 на лице трябва да напуснат жилище-
то си. В 7 часа сутринта започна изваждането на евреите и събирането в 
определените депа за всеки участък, от където на групи бяха завеждани до 
гарата и натоварвани във вагоните специално определени за тях. За всяка 
група на разположение се дадоха камиони да превозва до гарата на част от 
багажа на стари, недъгави, немощни и деца.

Опразнените къщи комисиите запечатваха, като войската и част от 
полицията остават да охраняват.

В денът на изселването валеше сняг и времето беше значително сту-
дено, поради което претърсването на децата и багажите им се извърши в 
самите вагони на гарата, като имаше охрана от войска и полиция и където 
комисиите, след довеждане децата от техния участък по списък, се раз-
формируваха поради изпълнение на задачата им.

На гарата се съставиха други комисии на брой 10, които да извършат 
претърсването на децата и багажите им. Задачата на тия комисии се даде 
на гарата, без до тогава да им е известно, като за председатели на същите 
бяха назначени: Директора на Б.З. Банка г. Чичев, Македонска Народна 
Банка г. Динков, на Популярната банка г. Илиев, комисарите г.г. Коданов, 
Василева и Василев, областния даначен началник г. Тошев, управителя на 
митницата г. Ганчев и Областния представител на храноизноса г. Ламри-
нов. Към тия представители се придадоха по двама чиновници от различни 
ведомства, по един формен полицай и по една чиновничка от полицията. 
Резултатите от претърсването комисиите изложиха в протоколите, които 
ведно с парите и ценостите бяха предадени на делегата по еврейския въ-
прос, за внасянето им по пренадлежност.

Цялата акция мина без никакви инциденти, нито пък след вдигане на 
блокадата, което стана точно в 5 часа след пладне. Впечатлението на всич-
ки беше, че акцията е била извършена по един безупречен начин заслужа-
ващ похвала и пример. След приключване на акцията делегата трябваше 
да чака инструкции от София за начина, по който се извършва описа на 
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движимите имущества и разпродажбата му. За ликвидация на имущество-
то се назначиха 4 комисии подсилени с околийския агроном, окол. вете-
ринарен лекар, околийския представител на храноизноса и юрист-консу-
ла при Битолската община. Предвид обстоятелството, че работата на тия 
комисии е грамадна и е невъзможно да се отделят чиновници за няколко 
седмици, нито пък е възможно в тия комисии да участват само граждани, 
защото задачата е много голяма и отговорна, състава им се подменява, с 
изключение на малки кражби на предмети от незначителна стойност обири 
на изселническите къщи не са станали. Всеки опит своевременно е бил 
париран и заловените лица предавани на съдебните власти.

И в настоящия момент охраната в еврейския квартал се подържа от 
войска и полиция.

Областен полицейски началник: [подпис] Д. Нивичанов
[печат] М.В.Р.Н.З.Областно полицейско управление. Битоля.

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4863, л. 214–215. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, 74–75 
(факсимиле).

306.  Запитване от служба държавна сигурност при Областното по-
лицейско управление в Битоля до делегата на Комисарството за 
еврейските въпроси относно останала неизселена от града ев-
рейка

Битоля, 26 март 1943 г.

Областно Полицейско Управление
Служба Държавна сигурност
І-624
26.ІІІ.1943 год.
гр. Битоля

Поверително!

До Господин
Делегата при Еврейската 
Консистория
Тук

Донасяме Ви, Господин делегате, следното:
При изселването на евреите не бе изселено лицето АРНЕСТА ША-

БИТАЙ БЕЯКИР, която по народност е еврейка и понастоящем живее на 
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ул. „Стружка“ № 11. Същата живее незаконно с лицето САДО МУСТА-
ФА по народност турчин. Арнеста Шабитай през 1930 год. е избягала от 
своите родители и заживяла незаконно с един циганин и след около една 
година родила момче. Наскоро след раждането тя избягала от незаконния 
си съпруг и заживяла пак незаконно с лицето Садо Мустафа, от който има 
две незаконородени деца. Същата живее с незаконния си съпруг на горния 
адрес в една полу-срутена барака, която е собственност на мъжа ѝ. Същи-
те са много бедни и лъха голяма мизерия. Цялата им покъщнина се състои 
от една рогозка и няколко парцали за покриване. Те искали да се венчаят, 
като тя – Арнеста Шабитай искала да се потурчи, но понеже нямали пари 
за да заплатят таксата това не направили до сега. Но и двамата твърдят, че 
това щяли да сторят през тази пролет.

Моля отговорете следва ли да се изсели при това положение еврейка-
та Арнеста Шабетай и ако се изсели заедно с децата ли трябва или самичка.

ОБЛАСТЕН ПОЛИЦЕЙСКИ НАЧАЛНИК: [подпис]
Д. Нивичанов

,Н-К СЛУЖБА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ: [подпис]
В. Георгиев

[на ръка] Вх. № 93/29.ІІІ.943 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 7, л. 288. Оригинал. Машинопис.
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307.  доклад от германското генерално консулство в Скопие до Гер-
манската легация в София относно депортирането на евреите от 
Македония

Скопие, 18 март 1943 г. 

486309

Копие
До: Германската легация 
София
Германско генерално консулство
София
№ 23/43 г.

Скопие, 18 март 1943 г.
Секретно!
Към телеграфен доклад №  15/43 г. от 14.ІІІ.1943 г. и доклад от 

10.ІІІ.1943 г.
Относно: Изселване на евреите от Македония.

Изселването на евреите от Македония започна, както беше съобщено 
с телеграма от 11 т.м., през нощта на 10/11 март 1943 г. и завърши през 
вечерта на 11 т.м. Според сведенията на коменданта на концентрацион-
ния лагер (тютюневата режия – Скопие) г-н Драганов, първоначално са 
изселени 9240 души, което представлява с около 10% по-малко отколкото 
официалните сведения на българската регистрация.

Може да се предполага, че част от липсващите евреи е успяла да избя-
га и че другата част се е укрила. Досега полицията е успяла да издири и да 
интернира малка част от тези евреи. Налага се по спешност тези малко на 
брой евреи да бъдат издирени и наред с тях да се открият и останалите все 
още нерегистрирани евреи, тъй като несъмнено, те се намират в района 
на генералното консулство. Според сведения на г-н Драганов, евреите ще 
бъдат извозени с жп вагони от Скопие равномерно, след което ще бъдат 
предадени на немските власти, както следва:

1. Извозване на 22 март 1943 год.
2. Извозване на 25 март 1943 год.
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3. Извозване на 29 март 1943 год.
4. Извозване на 1 април 1943 год.1 
Господин Драганов ме помоли да му помогна при съставянето на по-

именните списъци на евреите, които трябва да бъдат съставени на немски 
език в съответствие с желанието на германските власти, тъй като той не 
разполага с необходимия персонал, говорещ немски език, както и с не-
обходимите машини с латински букви. Отговорих в интерес на срочното 
провеждане на акцията, като предоставих превеждането на тези списъци 
от преводачи на генералното консулство от български на немски език.

Изселването се проведе без смущение и без съпротива от страна на 
евреите. Униформената полиция преведе семействата в концентрационни-
те лагери в съответствие с тези поименни семейни списъци. Общинското 
управление в Скопие осигури коневози, които извършиха транспортира-
нето на разрешения багаж – 45 кг.1 за лице.

Вземането на ценни предмети от какъвто и да е вид, като злато, сре-
бро, украшения и т.н. беше забранено. В лагера багажа на всички евреи, 
в това число и на децата, беше подложен на щателен преглед, и всички 
забранени предмети, които бяха намерени, са конфискувани. Жилищата 
на изселените евреи бяха незабавно служебно запечатани след напуска-
нето им.

Няма оплаквания по отношение на поведението на евреите в лагера. 
До момента няма опити за бягство.

Ако нещо от планираните действия срещу евреите се е разчуло пред-
варително, според тукашния комисар по еврейските въпроси, това за 
съжаление навярно се дължи на откритата размяна на телеграми между 
софийските и тукашните български служби, извършена във връзка с орга-
низирането на концентрационните лагери няколко дни преди започване на 
изселването. Трудно е да се установи точната истина.

Имайки пред вид освобождаването от концентрационните лагери на 
евреи с техните семейства до 17 т.м., аз оставих запитване до началника 
на полицията в Скопие, полковник Богданов, който даде следния отговор:

По нареждане на правителствения директор д-р Д. Раев са освободе-
ни четири еврейски семейства с италиански произход, а именно:

1. Матилда Соломон Маталон, ул. Княз Кирил № 83
2. Хаим Саломон Маталом, ул. Княз Кирил № 83
3. Естер Саломон Маталом, ул. Княз Кирил № 83
4. Алфред Лазар Модияно, ул. 248, № 3
5. Мария Лазар Модияно, ул. 248, № 3
6. Джакомо Лазар Модияно, ул. 248, № 3
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7. Соломон Йозиф Йосиф, ул. 87, № 28
8. Алегра Соломон Йосиф, ул. 87 № 3
9. Алберт Леон Алтарас, ул. Княгиня Евдокия № 25
10. Флора Алберт Алтарас, ул. Княгиня Евдокия № 25
Въз основа на заповед на софийското правителство, освен това бяха 

уволнени следните лекари и аптекари; заедно с техните семейства:
1. Рахамин Низим Мандил с майка си Зара.
2. Лена Давид Рубен с баща си Рафаил и майка си Рахел и със сина си 

Райго и дъщеря Рела.
3. Якоб Мордехай Бити с майка Хана, баща Мордохай, сестра Ана.
4. Хилда Арон Сури, със синове Низим и Леон.
5. Ракета Арон Сури със син Симон и баба Терасим.
6. Елио Ашер Франсес със жена Ана, дъщеря Рина, баща Ашер и май-

ка Естер.
7. Соломон Йосиф Йосиф с жена Алегра, дъщеря Сола.
8. Рафаил Хеския Лияде с баща Хеския и майка Ребека.
9. Хаим Низим Авраванел с жена Перса, дъщеря Райна и син Низим.
10. Аврам Самуил Бенвенисти с жена Луна, синове Миле и Райко.
11. Бора Хаим Варон с жена Матилда, син Хаим.
12. Матилда Ишай Кастро с баща Ишай, майка Вида, сестра Естер и 

брат Алберт.
13. Якоб Хаим Калдерон с жена Ела, дъщеря Драгина и син Хаим.
14. Самуил Арон Амодай, с жена Татяна, сестра Реди, майка Рахел.
15. Абрахам Низим Низим, с жена Матилда, дъщеря Зара, дъщеря 

Наталия и син Низим.
Днес полковникът от полицията Богданов съобщи, че по указание на 

околийския лекар на Скопския район горните евреи ще бъдат изпратени 
в северномакедонските градове Куманово, Враня, Сурдулица и други, къ-
дето се чувства остра нужда от лекари. Полковникът от полицията изрази 
същевременно своите съжаления заради това, че е принуден да изпълни 
тази заповед, и посочи, че сега тези евреи ще отидат именно в най-опасни-
те в политическо отношение селища на Македония.

В тази връзка той направи следното интересно съобщение: Неот-
давна той провел акция срещу партизани в района на Сурдулица, която 
завършила със залавянето и разстрелването на 160 бандити, изобличени 
на място в извършването на престъпления. Само два дни по-късно радио 
Лондон съобщило в най-големи подробности за тази акция на български 
език. В същото време радио Лондон не упоменало с нито една дума за 
изселването на евреи, извършено преди една седмица. Според него това е 
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доказателство, че след изолирането на евреите, разузнавателната служба 
на англичаните и американците в Македония е нарушена. В момента в 
тази връзка се извършва щателно претърсване на напуснатите еврейски 
жилища с цел откриването на предавателни станции. Полковникът ще ме 
осведоми допълнително за резултатите от тези действия.

От концентрационния лагер в Скопие са освободени още:
1. Гертруда Фридрих Евълт и
2. Вилма Егон Хуберт,
с немски произход, сключили брак с евреи, а след това отказали се от 

своите съпрузи.
Накрая полковникът от полицията съобщи, че по заповед на прави-

телствения директор д-р Д. Раев, евреинът д-р Иван Израел Франк, бивш 
немски поданик, изобщо не бил изселен или интерниран (вж. моя доклад 
№ 15/43 г. от 10 т.м.).

Докато македонското население без изключение приветства интернира-
нето на евреите и с радост констатира, че след интернирането на пазара мо-
гат да се намерят хранителни продукти от всякакъв вид, главно мляко, яйца, 
олио и месо, и то на цени с 50% по-ниски от предишните, със съжаление 
трябва да докладвам, че италианските служби в Скопие, както и католически-
ят епископ д-р Смилян Чекада, проявяват твърде непристойно отношение.

В тази връзка комисарят по еврейските въпроси и полковник от поли-
цията Богданов, проявил се при изселването и интернирането на евреите 
като твърде далновидна и енергична личност, ни съобщи между другото и 
следното:

През целия ден на интернирането служители от италианското консул-
ство са се намирали в непосредствена близост до концентрационния лагер 
и се опитвали да разговарят с евреите. От тяхното поведение може да се 
заключи, че те са действали по задача на своята служба, тъй като на 11 
май т.м. на гражданското население е било забранено да се движи в града.

Италианският комендант на гарата също се опитал няколко пъти заед-
но с един карабинер да влезне в лагера.

Всички опити на италианците, включително и на трима италиански 
войници, да установят връзка с евреите от лагера, са били успешно предо-
твратени от българската полиция.

В деня на интернирането епископ д-р Смилен Чекада изпратил пре-
дизвикателно по своя тон и форма писмо до полковник Богданов, в което 
между другото окачествил акцията срещу евреите като „болезнена“.

В категорична форма той поискал незабавно да бъдат освободени 
31 евреи, покръстени през 1941–1943 година, между които се намирала и 
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г-жа Рен дьо Кок. Накрая заплашил полковника с търсене на отговорност 
в случай, че евреите в лагера бъдат третирани нехуманно.

Радостен е фактът, че след отстраняването на евреите по-голяма част 
от населението разбрало какво бреме са представлявали те за него. Преди 
всичко то установило, че на пазара за хранителни продукти се сложило 
край на грабителството. Въпреки този успех, от политическа и военна глед-
на точка е наложително да се отстрани и последния евреин в Македония, с 
което вражеските сили ще бъдат лишени от своите най-надеждни помагачи.

Подписал: Вите

ЦДА-КМФ/19, инв. № 243, 24. Превод от немски език. Машинопис. 
Публикувано в: България – своенравният съюзник…, 120–123; Обречени и спа-
сени…, 357–361.

1 Последният влак тръгва на 29 март.
2 Разрешеното тегло на личния багаж е 30 кг.

308.  Запитване на Министерството на външните работи и на изпо-
веданията до Комисарството за еврейските въпроси и Българ-
ската народна банка по повод вербална нота на италианската 
легация в София относно имоти на евреин, италиански поданик, 
от Скопие

София, 23 март 1943 г.

Министерство на Външните работи и 
на Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
№ 15969-26-ІІ
София, 24.ІІІ.1943 г.

До Комисарството за еврейските 
въпроси
До Българската Народна Банка
Централно управление
Тук

Тукашната Италиянска легация с вербална нота № 1019 от 17 март 
1943 година е отправила до Министерството на външните работи и на из-
поведанията следната молба:

„Италиянската легация има чест да съобщи на Царското министер-
ство на външните работи и на изповеданията, че българските власти са 
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поставили под възбрана недвижимите имоти, собственост на италиянския 
поданик от еврейски произход Модияно Лацаро в Скопие, като са му заб-
ранили, освен това, да тегли от парите, вложени от него самия в Българ-
ската народна банка, една месечна сума, необходима за издръжка на се-
мейството му.

Италиянската легация моли Царското министерство на външните ра-
боти и на вероизповеданията да направи постъпки пред надлежните вла-
сти, щото мерките, взети спрямо г. Модияно Лацаро да бъдат отменени“.

Като съобщава горното, Министерството на външните работи и на 
изповеданията моли да бъде уведомено, какъв отговор следва да даде на 
тая нота.

за Директор,
Съветник: (п) Ванчев

23.ІІІ.943

[на ръка] В преписката за еврейските въпроси. 

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 284. Оригинал. Машинопис.

309.  донесение от Служба държавна сигурност към областното по-
лицейско управление на Министерството на вътрешните рабо-
ти и народното здраве до дирекцията на полицията относно де-
портирането на евреите от Скопие

Скопие, 15 април 1943 г.

М.В.Р.Н.З.
Областно полицейско управление
Служба Държавна сигурност
№ ІІ.2465
15.ІV.1943 год.
Скопие

Препис – Строго поверително
Вх. № 1214 ог 27.ІV.1943 год.

До Дирекция на полицията
Отд. Държавна сигурност
За Отделение „Б“
СОФИЯ

Донасям на Почитаемата Дирекция на Полицията, че през изтеклия 
месец Март 1943 год. в района на Скопска област са констатирани след-
ните прояви от политически характер.
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 ..................................................................................................
 ..................................................................................................

ІІІ. Еврейско малцинство
На 11 Март т.г. в град Скопие бе проведена блокада за задържането 

на всички лица от еврейски произход и изпращането им в лагер. Блокадата 
мина без да станат каквито и да е било инциденти, като всички еврейски 
семейства задържани в пълен ред. За единия ден бе наредено задържането 
на всички еврейски семейства живущи в околийските центрове на област-
та, от където бяха изпратени във временния лагер. И след като бяха из-
пратени тези от Битолска област със специални транспортни влакове бяха 
предадени на германски военни власти до края на месеца.

От комисарството по еврейските въпроси от лагера бяха освободени 
всички лекари и аптекари граждански мобилизирани в областта, заедно с 
техните близки. По-късно бяха освободени италиянските и испанските по-
даници. Установено е, че преди блокадата са напуснали града без редовни 
документи 29 души по списък от комисаря по еврейските въпроси.

Трябва да се отбележи, че католическия владика се бе опитал да на-
прави постъпки пред съответните власти от които да се иска разрешение 
да прави посещения във временния лагер и говори с евреите католици, 
като освен това е проявил интерес за съдбата на отделните евреи.

По това време в града бе разпространен един позив започващ с думи-
те: „Българи, правителството на Филов – Габровски се готви да извърши 
нечувано злодеяние спрямо една част от българските граждани – евреите, 
като дава на Хитлер в залог за изтребление около 700 семейства…“ и за-
вършващ с думите: „Да спасим нашите събратя евреи, с което ще спасим 
честта и независимостта на нашата родина. От група български общест-
веници“.

 ....................................................................................................
 ....................................................................................................

Областен полицейски началник: Ас. Богданов
Инспектор Държ. сигурност: Хр. Стоилов

ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 1850, л. 4. Препис. Машинопис.
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 310.  Списък на евреи, чужди поданици, освободени от лагера в Ско-
пие

Скопие, след 29 март 1943 г. 1 

С П И С Ъ К
на освободените от лагера лица от еврейски произход

чужди поданици

№ по 
ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И 
ФАМИЛИЯ

поданство сегашен адрез

1. Етелка Михайл Тот унгарско „Маджистрати“  № 5
2. Егон Карло Хуберт – “ – „Е. Линдеман“    “ 50

Вилма Егон Хуберт – “ –          – “ –             – “ –
3. Естер Рубен Менахем испански „85“                       “ 9 

Рубен Рубен Менахем – “ – “ “
4. Елвира Соломон Менахем – “ – „81“/и Ц. Йоана № 5

Бела Соломон Менахем “ “ “
Мишел Соломон Менахем “ “ “
Паула Соломон Менахем “ “ “

5. Леон Бохор Аладжем “ „370“ 11
Естер Леон Аладжем “ “ “
Яфа Леон Аладжем “ “ “

6. Йосиф Соломон Конфорти италиански „Ф. Лист“ № 8
Сарина Йосиф Конфорти “ “ “
Соломон Йосиф Конфорти “ “ “
Лея Йосиф Конфорти “ “ “
Ренита Йосиф Конфорти “ “ “

7. Соломон Исак Атижес “ „74“ № 23
Диаконта Адижес “ “
Исак Соломон Адижес “ “
Исак Йосиф Адижес “ “ “
Венедия Адижес “ “ “

8. Леон Исак Адижес “ „235“ № 31
Анна Леон Адижес “ “ “
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№ по 
ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И 
ФАМИЛИЯ

поданство сегашен адрез

Исак Леон Адижес “ “ “
Йосиф Исак Адижес “ “ “

9. Ишуа Бохор Аладжем испански „370“ № 11
Рашел Ишуа Аладжем “ “ “
Сара Ишуа Аладжем “ “ “
Сара Бохор Аладжем “ “ “

10. Мойс Яков Бенадон “ „
Дези Яков Бенадон “ “ “
Жак Мойс Бенадон “ “ “

11. Йосиф Елизер Новаро “ „Ц. Йоана“ № 9
Бела Йосиф Новаро “ “ “
Давид Йосиф Новаро “ “ “

12. Яков Давид Бенадон “ „Кн. Надежда“ № 14
Султана Яков Бенадон “ “ “

13. Нико Соломон Нехама “ „221“ № 8
14. Яков Аврам Сапорта “ „82“ № 14

Вида Яков Сапорта “ “ “
15. Ментеш Аврам Сапорта “ „88“ “ 8

Фортуна Ментеш Сапорта “ “ “
Рене Ментеш Сапорта “ “ “
Алберт Ментеш Сапорта “ “ “
Рейна Аврам Сапорта “ “ “

16. Хайм Соломон Симха “ „279“ № 4
17. Исак Аврам Сапорта испанско ул. „85“ № 25

Виктория Исак Сапорта “ “
Давид Исак Сапорта “ “ “

18. Йозе Арон Бераха “ ул. „88“ № 18
Луджа Йозе Бераха “ “ “
Флор Йозев Бераха “ “ “
Соломон Йозев Бераха “ “ “

19. Давид Арон Бераха “ „Княгиня Надежда“ “ 14
Ребека Давид Бераха “ “ “
Арон Давид Бераха “ “ “
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№ по 
ред

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И 
ФАМИЛИЯ

поданство сегашен адрез

20. Давид Ашер Бити “ „81“ “ 16
Олга Давид Бити “ “ “
Ашер Давид Бити “ “ “

21. Давид Мушон Кастро “ „247“ “ 4
Маргарита Давид Кастро “ “ “
Мойс Давид Кастро “ “ “
Естерина Давид Кастро “ “ “

22. Исак Челебон Аладжем “ „9“ “ 9
Естер Исак Аладжем “ “ “
Матилда Исак Аладжем “ “ “
Виктория Исак Аладжем “ “ “
Тамара Аладжем “ “ “

23. Ментеш Арон Ноах “ „Ген. Тошев“ “ 36
Мери Ментеш Ноах “ “ “
Елизер Ментеш Ноах “ “ “
Перла Арон Ноах “ “ “
Арон Ноах “ “ “

24. Бела Давид Коен италианско „Кн. Кирил“ № 35
Рашела Давид Сион “ “ “

ЦДА, Ф. 190К, оп. 3, а.е. 171, л. 1–2. Оригинал. Машинопис. 

1 Датирано по деня на отпътуването от Скопие на последната композиция с депор-
тирани евреи (29 март).
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311.  доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в 
Скопие относно задържани, заловени и забягнали евреи от града 

Скопие, 13 април 1943 г.

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРСТВОТО
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ 

№ 186  До Министерството на 
13.ІV.1943 год.  Вътрешните работи и Народното здраве
гр. С к о п и е  Комисарство за еврейските въпроси. 
 С о ф и я 

На № 12332 от 9.ІV.1943 год.
Във връзка с писмото Ви под горния номер и след най-щателна про-

верка по списъците на изселените евреи от Скопие и указания на служеб-
ни и частни лица, Ви донасям следното: 

І. Задържани са в Лагера – Скопие и са пустнати (по всяка вероятност 
от съответните коменданти на лагера) на свобода следните лица: 

1. Хавалел Ашел Бити по пореден номер 28 от списъка на Комисар-
ството, като испански поданик.

2. Мари Лазар Модиано по пореден № 20 от списъка на Комисарство-
то, като италиянска поданица.

3. Леон Исак Адижес по пореден № 16 от списъка на Комисарството, 
като албански поданик.

4. Матилда Са[…] Конорти по пореден № 12 от списъка на Комисар-
ството, като омъжена в самия лагер за Мико Ноах, испански поданик.

5. Ишай Моше Кастро по пореден № 11 от списъка на Комисарство-
то, като испански поданик и баща на граждански мобилизирана лекарка в 
с. Катла ново – Скопско. 

ІІ. Заловени са и са заминали за место назначението им, което об-
стоятелство е означено и в списъците, които двамата представители на 
Комисарството са изготвили, следните лица: 

1. Аврам Йосиф Рубен 
2. Бенвенисти Меркадо Аврам
3. Виктор Ментеш Колономос
4. Коен Яков Бити
5. Леви Аврам Коен
6. Моис Сабитай Асео
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7. Мушон Ергас Исак
8. Самуел Конорти Сасон
9. Самуел Авром Хули
10. Хаим Йосиф Анжел
11. Яков Давид Талви 
ІІІ. Изселил се е от Скопие преди повече от 10 години Моис Авраем 

Ароести. 
ІV. Забегнали са няколко дни преди задържането на евреите и се на-

мират в неизвестност следните лица: 
1. Ана Пепо Алалуф 
2. Бенко Ментеш Колономос
3. Виктор Аврам Ароести
4. Дарио Мушон Ергас
5. Еджисто Мушон Ергас
6. Еджисто Аврам Ароести
7. Матилда Аврам Ароести
8. Нисим Авров Романо
9. Рашел Бенко Колономос
10. Сабетай Мушон Гершон 
11. Соломон Семая Ароести 

При какви обстоятелства, кога и на къде са забегнали по-горе изброе-
ните лица, това не може с положителност да се установи, но от разпита на 
останалите в Скопие евреи се установява, че болшенството са забегнали как-
то истъкнах и по-горе няколко дена преди събирането на евреите в Скопие. 

Намирам за уместно да уведомя Комисарството, че списъците на из-
селените от Скопие евреи са изготвени без всякаква система, вследствие 
на което справките по тях са извънредно трудни. Освен това, в много от 
тях има вмъквания, написани с молив и от неизвестно от кого, които не 
зная да ли да считам за автентични или не. 

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРСТВОТО 
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: (п)

[печат] Комисарство за еврейските въпроси. Вх. № 14271. 19.IV.1943. 
Дело № 139. 

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие. 

ЦДА, Ф. 190К, оп. 3, а.е. 171, л. 7r/v. Оригинал. Машинопис. 
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312.  Запитване от Министерството на външните работи и на изпове-
данията до Комисарството за еврейските въпроси относно вер-
бална нота на италианската легация във връзка с интернира-
ното семейство алкалай от Скопие

София, 10 юни 1943 г.

Министерство на Външните работи и на 
Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
№ 22319-26-ІІ
София, 10.VI.1943 г.

До Комисарството 
за еврейските въпроси
Тук

Тукашната Италианска легация се е обърнала към Министерство 
на външните работи и на изповеданията със следната вербална нота под 
№ 2064:

„Кралската Италианска легация има честта да уведоми Царското ми-
нистерство на външните работи и на изповеданията, че между евреите от 
Скопие, които са интернирани, се намира и именуемата Алегри Рубен, 
вдовица на Алкалай и синовете ѝ Исак и Булиса Алкалай.

Тъй като Италианското консулство в Скопие е получило на 25.ІІІ. 
т.г. разрешение да издаде албански паспорт на горепоменатите, Кралската 
Италианска легация моли Царското министерство да направи постъпки, 
за да бъдат освободени споменатите Алегри Рубен, вдовица на Алкалай и 
синовете ѝ Исак и Булиса Алкалай“.

Като съобщава горното, Министерството на външните работи и на 
изповеданията моли да бъде уведомено, какъв отговор следва да даде на 
Италианската легация.

10.VІ.943
за Директор,

Съветник: (п) Ванчев

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 317. Оригинал. Машинопис.
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313.  Отговор на Комисарството за еврейските въпроси до Минис-
терството на външните работи и на изповеданията относно вер-
бална нота на италианската легация във връзка с изселеното 
семейство алкалай от Скопие

София, 10 юни 1943 г.

До Министерство 
на Външните работи и 
на Изповеданията
Дирекция Консулско-Стопанска
Тук

На № 22319-26-ІІ от 10.VІ.1943 година.
Комисарството за еврейските въпроси уведомява Министерството 

на външните работи и на изповеданията, че лицата от еврейски произ-
ход АЛЕГРИ РУБЕН АЛКАЛАЙ, ИСАК РУБЕН АЛКАЛАЙ и БУЛИСА 
АЛКАЛАЙ, бивши жители на гр. СКОПИЕ, не са били регистрирани като 
чужди (неюгославянски) поданици и са били изселени през месец март 
тази година извън пределите на Царството.

Нач. Административно 
отделение: [подпис] Я. Калицин

(Я. Калицин)
[на ръка] Ит. Легация верб. нота 2064 от 3.VІ.
[печат] МВРНЗ. Комисарство за еврейските въпроси.

ЦДА, ф. 176К, оп. 11, а.е. 2272, л. 323. Оригинал. Машинопис. Върху бланка на 
Комисарството за еврейските въпроси.
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314.  недовършена чернова на план за действие при „вдигането“ на 
евреите от Щип

Щип, между 1 и 5 март 1943 г.1 

ПЛАН на действие
във връзка с изселването на евреите от гр. Щип

На 11.ІІІ.943 год. точно в 4 часа сутринта, по изготвена от Началника 
на Гарнизона заповед команда от войници блокира западната част на града 
(от камения мост на река Отиня пред Окол. у-ние на запад до украйнините 
на Ново Село) със задача да не се допускат никакви лица да преминават 
отвън през блокирания квартал, нито пък да се движат такива из улици-
те на последния. В 4 часа сутринта започва извеждането на еврейските 
семейства от жилищата им на площада на автомобилната пияца от дето с 
двата камиона на тов. авт. агенция мъжете се закарат и свалят на гарата на 
площадчето дето запират автомобилите и файтоните, а жените на поляна-
та северно от кантона до ж.п. депо при гара Щип. Камионите се конвоират 
и охраняват от по четири войника по пътя от пияцата до съответното збор-
но място. Самите зборни места се охраняват от по 8 войника.

Преди да започнат превозването на еврейските семейства с камиони-
те се отвозват до зборните места следните комисий: със задача да започ-
нат незабавно най-щателно да …………

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 403, л. 1. Оригинал. Ръкопис.
Публикувано в: Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, 84–85 
(факсимиле).

1 Датирано по съдържанието на други документи.
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315.  доклад на представителя на Комисарството за еврейските въ-
проси в Щип до комисаря относно депортирането на евреите от 
града

Щип, 7 март 1943

Представител
на Комисар. за евр. въпроси
7 март 1943 год.
гр. Щип

До Господина
Комисаря за еврейските въпроси
СОФИЯ 

ПИСМЕН ДОКЛАД
относно въпросите, които се повдигат във 

връзка с изселването на евреите от гр. Щип

Гр. Щип е застроен върху стръмни хребети. До по-високите части на 
града се стига по пътеки. Товарите изкарват на магарета. Градът е разде-
лен естествено на две половини от р. ……… (почти пресъхнала). В се-
верната половина се намират повече от еврейските къщи – гетото, но и в 
южната половина има не малко еврейски жилища.

Като се изключи главната улица – „Корзото“, която върви по проте-
жение на реката, всички останали са извънредно тесни и стръмни, като на 
места се превръщат в лабиринти.

Къщите са стари, полу-рухнали от времето, с черни входове и въ-
трешни дворове, които обслужват по няколко къщи. Електро-термичната 
централа обслужва града само до полунощ, след което време липсва вся-
какво улично осветление.

Казармите са вън от града. Полицейското управление разполага само 
с 20 стражара.

Население около 12.000 (българи, доста турци и цигани и към 550 
евреи). Българите са зле настроени към евреите. Разстояние между града 
и гарата – 3 клм.

Във връзка с акцията, освен списъкът изпратен на Комисарството на 
8.ІІ.43 г., който не е съвсем пълен и точен, не е направено нищо. Според 
новите списъци, които не са окончателно завършени, в града пребивават 
около 150 домакинства с общо към 550 члена [подчертано на ръка]. В 
Скопския затвор има две лица, в с. Жеравна – един, в концентрационен ла-
гер – един (изпратен от Скопската полиция), една жена на лечение в про-
тивотуберкулозен диспансер в Скопие и една жена в Скопие, която искала 
да замине за Италия като италянска поданици, но която нямала документи, 
установяващи поданството ѝ.
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Повече от семействата са многодетни, економически зле, обитаващи 
полуразрушени къщи. 

Липсата на достатъчно число полицаи ме накара да се обърна за съ-
действие до командира на 1 конен полк – полк. Леков.

Проектирам да проведа акцията по следния начин:
На 11.ІІІ. в 5 часа (не по-рано по липса на осветление) ще бъде бло-

киран от войската кварталът, където са групирани повечето от еврейските 
жилища. В отделните къщи разположени в южната половина на града ще 
се поставят постове, които да изолират сношението със съседните бъл-
гарски или турски къщи. Ще се вземат мерки и в останалата част на града 
да не се събират любопитни и търсещи „плячка“, както тука се изразяват. 
В пет и половина – при разсъмване, комисиите съставени от един поли-
цай, един войник и едно цивилно надеждно лице, извикано за целта същата 
сутрин, влизат в определените им по списък жилища и предупреждават 
главите на домакинствата да бъдат готови до 8 часа за тръгване. Тъй като 
гарата е далече и пренасянето на голям багаж, особено от жените и децата 
ще бъде трудно, голяма част от багажа ще бъде прекаран с военни каруци.

При напущане на жилището вратата (вратите) ще се заключват, а клю-
чът ще се прикрепя към приготвения за целта картон. Явява се въпрос с 
какъв печат или пломба ще се запечатват (пломбират) заключените врати. 
Още повече като се има предвид, че ще действат не една, а много комисии. 
Пломбирането е за предпочитане като по-бързо средство, но би следвало 
да се посочи отде ще се вземат необходимите съоръжения.

Изведените на площадчето в евр. квартал лица ще бъдат строени и 
под военен конвой най-късно към 9 часа заведени на гарата, където ще се 
извърши щателния обиск. (Преди групирането им на площада всяка коми-
сия ще прегледа извежданите от нея лица за оръжие.) 

Подаването на декларации за взетите от лицето пари и ценности става 
излишно, тъй като откарването ще стане групово, контактът с българите 
от града – невъзможен. Обискът ще се извърши от две комисии – една за 
мъжете и една за жените на гарата, преди качването им във вагоните.

За Щип, както ми се каза, са определени 14 вагона, т.е. във всеки 
вагон ще бъдат настанени по 40 души. За охрана на вагоните са необходи-
ми 14 полицаи – за всеки вагон по един и поне още 7 за всеки два вагона 
по един, които да завеждат нуждаещите се до отходните места. При това 
положение полицаите в гр. Щип не са достатъчни само за охрана. Трябва 
да се поискат конвойни от другаде (Велес, Скопие) или на вагоните да се 
поставят войници.

За път смятам да раздам по един хляб – за два дни с/щу отрязъка на 
купона взет при обиска и по 200 гр. мармелад (храна която единствено 
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може да се намери в града). Ще бъдат необходими, следователно около 
450–500 хляба и около 100 кгр. мармелад.

След тръгване на влака – 14 т.е. вагоните ще бъдат прикачени към 
редовния пътнически влак – всички лица, взели участие при товаренето и 
обиска ще се върнат в града, където веднага ще се пристъпи към описва-
не и изнасяне на покъщнината от къщите изложени на вероятен грабеж и 
пренасянето ѝ в Синагогата, единственото помещение, което би могло да 
побере повече покъщнина и същевременно да е запазено от разграбване. 
Вещите ще се струпат на купове, без да се сортират еднородните пред-
мети, като всеки куп ще представлява покъщнината от едно жилище. По 
този начин ще се гледа да се пренесе покъщнината от най-отдалечените и 
застрашени къщи, като за останалите ще се назначат (поставят) полицаи 
които да обхождат денонощно запечатаните къщи.

Трябва да отбележа, че населението е предразположено към грабеж 
(„плячка“) и че подобни случаи са наблюдавани при навлизане на герман-
ските войски в града и при последвалата бомбардировка. Нещо повече, 
открито съжаляват, че не могли да се награбят както знаели. „Да сме били 
у Сингапур да видите како се плячка!“

При това положение, мисля, че трябва продажбите на движимостите 
да се извършат колкото се може по-скоро, за да не се даде възможност 
за нежелателни инциденти. Началникът на полиц. управление дори се 
страхува, че след като се ликвидира с движимостите, пак не са изключени 
кражби на прозорци, врати, месингови части и пр. от опразднените къщи, 
понеже повечето от тях са сбутани във вътрешни дворове, отдалечени от 
наблюдение, а достъпни за околните съседи българи, турци или цигани.

Денът след акцията е петък – пазарен за града и от околните села 
се стичат селяни на пазар. Би могло да се използва този ден за разпро-
дажба на най-застрашените движимости, ако разбира се за продаж-
бите не трябва да се спазват специални срокове1. 

Във връзка с всичко гореизложено, моля да ми бъдат дадени необхо-
димите телефонни инструкции.

Представител на Комисарството: [подпис]

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 70, л. 2–3. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 155–157.

1 Този пасаж е пропуснат в публикацията на Н. Гринберг.
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316.  Телеграма от Христо Бакърджиев, представител на Комисар-
ството за еврейските въпроси в Пирот, до комисаря относно 
възрастта и броя на „вдигнатите“ от града еврейски деца

Пирот, 13 март 1943 г. 

ТЕЛЕГРАМА
Лично

Комисаря за еврейските въпроси
в София

От всичко 188 деца [-] до пет години 9 до 11 години 15 до 12 години 
32 протокол списъците следват

Бакърджиев

[резолюция на ръка] Луков. Пирот. […] и след това към дело [подпис].
[резолюция на ръка] Паница – 15.ІІІ.943 г. Веднага да се съобщи на 

Бакърджиев да даде сведения: за деца до 4 год., от 4 до 10 год. и броя на 
децата над 10 години. Дадените сведения не са точни [подпис].

[печат] Вх. № 2943/13.ІІІ.43

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 165, л. 10. Оригинал. Ръкопис.
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317.  Телеграма от Христо Бакърджиев, представител на Комисар-
ството за еврейските въпроси в Пирот, до комисаря относно 
броя и възрастта на „вдигнатите“ от града еврейски деца

Пирот, 16 март 1943 г.

ТЕЛЕГРАМА
Лично

Комисаря за еврейските въпроси
в София

Деца до четири години осем от четири до десет четиринадесет от де-
сет до двадесет една тридесет осем

Представител 
Бакърджиев

[печат] Вх. № 2855/16.ІІІ.43.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 165, л. 9. Оригинал. Ръкопис.

318.  Телеграма от представител на Комисарството за еврейските въ-
проси в Пирот, Христо Бакърджиев до комисаря относно изпра-
щането на влакова композиция с евреи

Пирот, 19 март 1943 г.

Бърза
ТЕЛЕГРАМА

Лично поверителна 
комисаря за еврейските въпроси

в София

Днес Пирот изпращам влак 7-35 часа всичко 158 до четири години 4 
до десет 12 до двадесет една 30 нагоре 112 тук чакат двадесет седем чакам 
нареждания Кр. 3
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Представител
Бакърджиев

Подадена в Пирот, № 232, думи 40, дата 194… г. ч. 8

ЦДА, оп. 190К, оп. 1, а.е. 8555, л. 68. Оригинал. Ръкопис.

319.  доклад от Христо Бакърджиев, представител на Комисарството 
за еврейските въпроси в Пирот, до комисаря относно подготов-
ката и изпълнението на акцията по „вдигането“ на евреите от 
града и ликвидирането на тяхното имущество 

София, след 28 март 1943 г.

ДО ГОСПОДИНА
КОМИСАРЯ ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ
ТУК

ДОКЛАД
от ХРИСТО БАКЪРДЖИЕВ

представител на Комисарството за
еврейските въпроси в гр. ПИРОТ

1. ПОДГОТОВКА – На 27.ІІ.1943 година се изпращат в гр. Пирот 
двамата лекари евреи: д-р АРТУР ЩЕРНБЕРГ и д-р МАНОАХ ЛЕВИ, 
граждански мобилизирани, които се поставят на разположение на г. Де-
легата. Д-р Щернберг освидетелства своето състояние на болест и е из-
пратен в Държавната болница, където остава до освобождаването му по 
нареждане на Дирекцията на Народното Здраве.

Чрез посещения установих връзки с нашия делегат околийския упра-
вител г. ПОПОВ, а също и с кмета на града г. КОНСТАНТИНОВ.

На 2.ІІІ. т.г. се състоя една конференция с пряко заинтересованите в 
акцията лица: Делегата – Околийския управител, Кмета и Пом. Кмета на 
града.
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Техническата подготовка е извършена, що се отнася до полски кухни 
и помещения за лагера, с оглед да се задоволи нуждата при задържането на 
местните евреи и пристигането на такива от другаде общият брой на които 
се наблюдаваше около 1.500. Същото важи и до запасите от хранителни 
продукти, които бяха получени направо от София. 

Междувременно инспектирах еврейската община в гр. Пирот и на-
правих ревизия на касиера МОШЕ АБРАВАНЕЛ, в който се указаха в 
наличност 4.207 лева и влогова книжка по чекова сметка в пощата със 
салдо 7.799 лева, като оправдателните документи и касовите книжа бяха 
в изправност.

На 2.ІІІ. т.г. по представление от кмета на града назначих г. САВА 
ПАНАЙОТОВ за домакин в склада на лагера с надница в размер на 120 
лева.

Получих също изпратената чрез делегата от Комисарството сума 
100.000 (сто хиляди) лева.

Тъй като първоначално определената дата за събиране на еврейското 
население беше отложена за по-късно, остана да се изчака нареждание на 
Комисарството в тоя смисъл.

На 11.ІІІ. т.г. в телефонен разговор получих нареждане от г. Коми-
саря чрез г. Паница, евреите в град Пирот да бъдат задържани до 12.ІІІ. 
заранта.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ – С делегата г. Попов уговорихме технически под-
робности по задържането, като същия ден 11.ІІІ. се състоя конференция 
с участие на г. Делегата, г. Кмета, Пом. кмета и Полицейския началник, 
където последния получи задачата за задържане по специално изготвените 
списъци.

Предадох също специална изготвена писменна инструкция по която 
да стане задържането на лицата и запечатването на къщите. Реши се пър-
вата и следващите нощи след задържането полицейската охрана в еврей-
ския квартал да бъде усилена с патраул и патрулни двойки.

Определи се комисия, която да извърши запечатването на къщите в 
следния състав: 1) г. Николов – данъчен началник, г. Илиев – околийски 
агроном и г. Николов – секретар на Околийското управление, а също и 
двама полицаи.

Също се определи и комисията, която да извърши обиска и опише 
иззетите пари и ценности в състав: 1) Христо Бакърджиев – представител 
на Комисарството за еврейските въпроси, 2) г. Антонов – секретар на об-
щината, г. Л. Николов – Пом. полицейски началник, 4) Трима полицаи за 
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извършване на обиските и 5) Две чиновнички от околийското управление, 
всички специално подготвени за целта.

На 12.ІІІ. в шест часа заранта стана задържането което бе възложено 
на полицията, като за всяка къща бе определен по един полицай, който 
получи подробни сведения за състава на цялото семейство.

Задържани бяха всички местни и преселени от София евреи, които се 
намираха в града в това число и лекарите евреи, които получиха задача за 
санитарен преглед на задържаните.

Общият брой на задържаните е 188, като в това число влиза и САРА 
СИМОН АЛКАЛАЙ от гр. Битоля, която по време на задържането е била 
на гости в Пирот.

При задържането лицето МАРКО КОНФИНО успява да заблуди по-
лицая, като излъгва, че същото лице живее другаде и по тоя начин се ук-
рива, като успява да избяга заедно с дъщеря си – БОЯНА КОНФИНО, 
сведения за която има, че е била политически дейна и преди това е била 
задържана като комунистка. С тях е забягнала и по-малката дъщеря на 
същия – Рут Марко Конфино, като е останала само майката, която е за-
държана.

Не се е указал на лице също и ученикът ЙЕША ЛЕОН ЛЕВИ, който 
след три дни укриване по селата се завърна сам в лагера.

Също АВРАМ САМУИЛ АВРАМ с детето си, който по време на 
задържането е бил с полицейско разрешение в София, но не е задържан.

За останалите жители на град Пирот, които не са били в момента на 
задържането в града, напр. граждански мобилизирани лекари, един в за-
твора и др., е донесено в Комисарството с писмо от 2.ІІІ. т.г.

При обискът извършен при задържането в лагера, иззета беше сумата 
388.647 лева и ценности подробно описани в специален протокол, съста-
вен в три екземпляра, които пари и ценности още същия ден се внесоха 
в Б.Н. Банка – гр. Пирот, срещу бордеро и депозитна разписка за ценен 
пакет за ценностите, като документите заедно с протокола са изпратени в 
Комисарството. Допълнително в полицията пак при обиск са иззети 21.456 
лева, един наполеон златен и около 2 грама златни пластинки, които също 
са внесени в Б.Н. Банка – на името на Комисаря за еврейските въпроси, 
като бордерата и депозитната разписка са приложени към оправдателните 
документи в преписката.

Същият ден 12.ІІІ. специалната комисия извърши запечатване на жи-
лищата, а също и помещението на еврейската община.

Задържаните евреи бяха настанени в сградата на училището, където 
предварително бяха направени и необходимите приготовления.
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На 12.ІІІ. назначих готвачка (същата е завеждала кухнята на учениче-
ската трапезария) с надница 100 лева.

Храна: Готвеше се по едно ядене за обед, а също и по едно за вечеря; 
на закуска се даваше чай. Храната е била здрава, възможно разнообразна, 
като са използвани продукти, които са на разположение.

По настояване на Околийския лекар, бяха изпратени в болницата че-
тири души болни, предимно в напреднала възраст евреи, които също се 
поставиха под наблюдение.

Охрана: Охраната на лагера се извършваше от полицията, като за въ-
трешен комендант на лагера беше назначен старшия полицай Кръстев.

Вдигането на евреите от лагера стана на 19.ІІІ. по нареждане от Ко-
мисарството.

Междувременно се изпълни нарежданието на Главната Дирекция на 
Народното Здраве за освобождаването на Д-Р ЛЕВИ, Д-Р ФАРХИ, Д-Р 
ТАДЖЕР и аптекара в Държавната болница, заедно със семейството му, 
които са граждански мобилизирани.

Броят на изселените евреи е 158, като остават в гр. Пирот още 27 
души евери, включително жената и детето на ИСАК ТУВИ, граждански 
мобилизиран аптекар в гр. Свищов. Изпратени са също и намиращите се в 
болницата евреи, които не са заразно болни.

За изпратените евреи донесох с телеграма до Комисарството, а също 
и за броя на лицата по възраст: до 4 години – 4; от 4–10 години – 12; от 
10–21 години – 30; над 27 г. – 112.

След изпращането бяха заловени ЕСТЕР ХАИМ и МОРДОХАЙ 
АВРАМ, заедно с две деца и още една жена при опит да се укрият на път 
за Скопие, като същите бяха отведени в Скопие и вероятно изпратени с 
втората група.

3. ЛИКВИДАЦИЯ – Ликвидиране имуществото в склада на лагера 
съгласно нареждане на Комисарството, стана в съгласие с предписанието 
на Околийския комисар по снабдяването, като общата реализирана сума 
възлиза на 358.460 лева. Остава за сега само сухара около 4.300 кгр., за 
който се чака нареждане от Главния интендант къде да се предаде.

При това положение, финансовия резултат е следния:
Получена авансирана сума  ................................................. 100.000 лв.
Изразходвана за изхранване евреите и др.  ..........................78.608 лв.
 ---------------
ВСИЧКО:  ...............................................................................21.392 лв.
Реализирана от ликвидация на продукти  ............................358.460 лв. 
Внесени по пощ. чекова с/ка № 544  ...................................379.852 лв.
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Ликвидиране движимото имущество на изселените евреи става от ко-
мисия назначена от делегата в състав: Председател – г. Николов – данъчен 
началник и членове – г. Балабанов – пом. кмет и г. Стоянов – Пом. око-
лийски полицейски началник; допълнително към състава на комисията бе 
предаден и г. Кьосев – Околийски комисар по снабдяването.

Продажбите започнаха към 28.ІІІ., като комисията съгласно предпи-
санието на Комисарството имаше предвид исканията на отделните учреж-
дения направени по служебен път, включително и на военните, които бяха 
значителни. Това се обяснява с обстоятелството, че погрешно се е схваща-
ло, какво тия вещи не ще се заплащат.

Още след първия търг, се наложи да се събере комисията на едно съв-
местно заседание с делегата г. Попов и Вашия представител в гр. Пирот 
г. Бакърджиев. Поканен беше също и Началника на гарнизона г. Подполк. 
Димитров, който присъства със своя представител г. Кап. Горчилов. При 
първите размени на мисли се указа, че г. Кап. Горчилов не е склонен да 
отстъпи и съгласува своето искане с предложението на комисията за ня-
кои намаления, а напротив депозира ново искане, на базата с минимални 
цени без заплащане.

Всичко това наложи интервенцията на Комисарството.
Съгласно телеграмата на същото с която се пояснява смисъла на чл. 17 

от Наредбата за заплащане на получените вещи и от учрежденията, което 
нареждане беше известено и на представителите на военните, същите вър-
наха взетите от първия търг от тях вещи. Междувременно пристигнаха в 
Пирот г. Гьошев и г. Луков, които на самото място имаха възможност да 
пояснят случая и потвърдят становището на Комисарството. Дължа да отбе-
лежа също, че до мен достигнаха слухове за някакви кражби, които по всяка 
вероятност се разпространяват преднамерено, като се цитира един случай с 
намерен отворен прозорец в една от къщите на ул. „Бенковска“, където са 
присъствали г. Кмета и Пом. кмета на гр. Пирот. За същият случай направих 
въпрос пред Околийския управител но улики или резултати на лице няма.

Пред комисията за ликвидиране на еврейското имущество е постъпило 
едно искане от страна на дружеството „Червен кръст“ – София, да се пре-
дадат на същото всички железни легла, дюшеци, одеяла, печки готварски и 
за отопления, прибори за хранене, лъжици, вилици и др., срещу заплащане, 
по който въпрос комисията взема решение да задоволи искането след като 
сезира Комисарството и задоволи най-необходимите местни нужди.

По сведения събрани на самото място Ви донасям, Господин Коми-
сар, че резултата от продажбата е задоволителен, като интерес има повече 
към дребните домакински вещи и потреби, особенно в пазарен ден от сел-
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ското население, а за мебелите и по-ценните предмети може да се заинте-
ресоват и по-широки кръгове.

Освободените къщи минават под разпорежданието на Околийския 
агроном, като до сега са отдадени две къщи на г.г. Кмета и Околийския 
управител под наем.

Настоящият доклад, заедно с оправдателните документи описани в 
специален списък на разходите и разписките за внесените по пощенска 
чекова сметка № 544 суми, общо лева 379.152, а също и служебната пре-
писка в гр Пирот, представям на Господин Комисаря за еврейските въпро-
си – София, за сведение и разпореждание.

Представител на комисарството 
за еврейските въпроси в гр. Пирот,

ПОМ. НАЧАЛНИК СЛУЖБА: [подпис] 
Х. Бакърджиев

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 165, л. 3–8. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 138–142 (с малки съкращения).

3.4. ПъТ

320.  разписание на влака, предвиден да транспортира евреи от Плов-
див до временния лагер в радомир1 

София, между 2 и 10 март 1943 г.

Поверително
ЛАГЕРНА ГРУПА

влакове №№ от гара Дата час в гара Дата Час Състав
53/722 Пловдив 11.ІІІ. 405 Радомир 12.ІІІ. 312 500 души

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 72. Оригинал. Машинопис.

1 Този влак не заминава вследствие на решението да се отмени депортирането на 
около 8000 евреи от „старите предели“.
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321.  доклад от атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси, до началника на административното от-
деление при Комисарството в Ксанти относно подготовката за 
прехвърляне на депортираните евреи от Беломорието на гарата 
демир Хисар

демир Хисар, 2 март 1943 г.

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
ДО ГОСПОДИНА НАЧАЛНИКА
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ
ПРИ КОМИСАРСТВОТО ЗА  
ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
ГР. КСАНТИ

ДОКЛАД
от Атанас Ив. Овчаров – подначалник при

Комисарството за еврейските въпроси

Господин Началник,
След пристигането ми в гр. Демир Хисар, влязох във връзка с г. Око-

лийския управител, г. Околийския полицейски началник, Кмета на града, г. 
Околийския комисар по снабдяването и пр. с които установих и постоянен 
контакт. Разузнах за възможностите на гарата, като не дадох да се разбере 
целта на мисията ми и при това констатирах, че имаме възможност при 
даденото положение и с наличните средства и възможности да изпълня за-
дачата си, без да се нуждая от допълнителни средства. Отдалечеността на 
гарата ми дава възможност без голям досег с гражданите при изпълнение 
на задачата. На гарата има една бунзонова дъсчена барака в която могат да 
се съберат в случай на лошо време по 100–150 човека. В една нова паянто-
ва постройка още неизползвана още около 50–80 души. Влязох във връзка 
с поста на червения кръст при гарата, който би могъл да даде топла вода – 
чай за около 150–200 души а от него може да се получи необходимото за 
бърза помощ. Разположението на гарата е такова, че позволява сравни-
телно бързото трансбордиране1. Ще наредим и използването на одходни 
места за да не се замърсява района на гарата.

На 27.ІІ. т.г. получих телеграма от Д-р Шпетер, с която ми съобщава, 
че е тежко болен за което своевременно Ви донесох по телефона и със 
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специално рапортче Ви я изпрати. А в София донесох телеграфически за 
това, според Вашето нареждане.

Мисията си смятам че при така описаната подготовка ще изпълня до-
бре.

Чакам допълнителни нареждания ако има такива.

[подпис]
Атанас Овчаров

Гр. Демир-Хисар, 2.ІІІ.1943 год.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 13. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, с. 45.

1 Прехвърляне от един влак в друг.

322.  доклад от атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси до началника на административното отде-
ление при Комисарството относно подготовката за прехвърля-
нето на депортираните беломорски евреи на гарата демир Хи-
сар

демир Хисар, 4 март 1943 г. 

Строго поверително!   До Г-на Началника на административното 
отделение при К.Е.В.

ДОКЛАД
от Атанас Овчаров – подначалник при К.Е.В.

Днес сутринта получих чрез Околийския управител по телефона раз-
писанието на влаковете. Веднага отидох на гарата, гдето влязох във връз-
ка с Началник гарата, който също беше получил съответните нареждания 
и уговорихме времето и начина по който ще става прехвърлянето. Помо-
лих го също да вземе нуждните мерки да имаме достатъчно средства за 
превоз на разположение, за да не стане задръстване. Уредих окончателно 
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и въпроса за отходните места. Влязох във връзка с коменданта на гарата, 
който ще ни улеснява и при охраната и пр. Уеднаквихме мненията си и 
с Околийския управител. Уговорих с началника на червения кръст да се 
дава по едно канче топла вода на всеки човек също да има на разположе-
ние за евентуални тежки заболявания десетина легла на разположение как-
то и превързочни материали. Цялата организация е подготвена и работата 
ще върви добре. От 5 т.м. ще спя на гарата.

Демир-Хисар 4.ІІІ.1943 год.
[подпис]

Ат. Овчаров

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 12. Оригинал. Машинопис.

323.  доклад от атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси до началника на административното отде-
ление при Комисарството относно прехвърлянето на депорти-
раните беломорски евреи на гарата демир Хисар

демир Хисар, 5 март 193 г.

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
До Г-на Началника на Административното
отделение при Ком. Евр. Въпроси

ДОКЛАД
от Ат. Овчаров – подначалник при К.Е.В.

Господин Началник,
Приготвихме бурета с вода за пиене на мястото гдето ще спира влака, 

също пренесохме една кола дърва за червения кръст на гарата и по тоя 
начин подготовката се закръгли и завърши. Околийския полицейски на-
чалник ми съобщи, че имал нареждане да присъства на някаква аутопсия 
в околните села, затова изпраща своя помощник с 10 души полицаи за 
охрана. Околийския управител е малко болен и затова няма да може да 
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присъства през всичкото времетраене на прехвърлянето, на всеки случай 
ще дойде на гарата.

Доктор от София са изпратили, според телеграмата на Г-ца Павлова, 
но още не е пристигнал тук.

Демир-Хисар 5.ІІІ.1943 год.  [подпис]
Ат. Овчаров

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 10. Оригинал. Машинопис.

324.  Съобщение от Комисарството за еврейските въпроси до Пейо 
драганов в Скопие относно пристигането на лекар, който да об-
служва етапния лагер в града

София, 5 март 1943 г.

БЪРЗО-ПОВЕРИТЕЛНО
До Господина
Пейо Драганов
Пожарна команда
гр. СКОПИЕ

С последната група от гр. Битоля ще пристигне и един лекар.
Да се задържи и заедно с останалите да обслужва с лекарска помощ 

лагера.

ПОМ. НАЧАЛНИК
АДМИНИСТР. ОТДЕЛЕНИЕ: М. Павлова

[печат] Вх. № 6714/5 Март 1943.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 88, л. 9. Копие. Машинопис.
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325.  доклад от атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси, до началника на административното отде-
ление при Комисарството в Ксанти относно прехвърлянето на 
депортираните от беломорски евреи на гарата в демир Хисар

демир Хисар, 6 март 1943 г.

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
До Г-на Началника на Административното
отделение при Ком. Евр. Въпроси
гр. Ксанти

ДОКЛАД
от Атанас Ив. Овчаров – подначалник при К.Е.В.

Господин Началник,
снощната група се състоеше от 978 души – 496 от Драма и 482 от 

Сяр. Пристигнаха с влак № 925 в 21 ч. и 24 мин. До 24 часа ги пусках, 
вагон след вагон, най-напред жените, а след туй мъжете да свършат своите 
естественни нужди и им се даде топла вода. От 24 часа започна прето-
варването, вагон след вагон, което мина в добър ред и без произшествия. 
Еврейте престояха на гара Демир Хисар до 5 часа или всичко 8 часа и 36 
минути, или влака се изтегли с 1 час закъснение, дължащо се на мъчното 
претоварване, поради липса на достатъчно осветление на гарата. Замина-
ха в 2 композиций от по две влакчета – № 221 и 223, като първата потегли 
от гарата в 3 часа а втората в 5 часа. Всички пътуват за Горна Джумая.

В помощ на червения кръст са изпратени 3 самарянки еврейки. Лекар 
за Демир Хисар още не е пристигнал. Пътуваха 2 родилки и 1 болен на 
легло, но всички продължиха пътуването си.

При претоварването не присъства нито околийския управител, който 
е болен, нито ок. пол. началник, който си имал работа вън от града. Бе 
изпратен само един подначалник.

Понеже войниците от гарата са малко и не могат с 10те полицай от 
Д. Хисар да охраняват влака, то помолих командира на 11 тр. дружина да 
даде още 15 войника, а също и 2 ламби петромакс. За да даде тия войници, 
ком. на дружината поиска нареждане от горе за това и за което телеграфи-
чески Ви помолих.

Придружаващите полицай биха могли да се държат като охрана а не 
като приятели закрилници на еврейте1. 
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Демир Хисар
гара Валовища  [подпис]
6 Март 1943 г. Атанас Ив. Овчаров

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 9. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, с. 51 (фак-
симиле).

1 Последните два параграфа са подчертани на ръка с мастило, като последният е 
подчертан двойно. 

326.  доклад на иван Тепавски, представител на Комисарството за 
еврейските въпроси в Горна джумая, до комисаря за еврейски-
те въпроси относно депортирането на евреите от Беломорието

Горна джумая, 7 март 1943 г.

До Господина Комисаря за еврейските 
въпроси
в гр. София

Изх. № 3
8.3.1943 г.
Поверително

ДОКЛАД
от представителя на комисаря
за еврейските въпроси в град
Горна Джумая Иван Тепавски

Г-н Комисар,
В изпълнение на възложената ми мисия донасям Ви следното. 
За настаняването на евреите от Беломорието приготвих три поме-

щения: Прогимназията, склада на Антон Райнов и Стопанското училище, 
които всяко поотделно ще съберат около хиляда души.

Пристигналите на 6 този месец 987 души поместих в прогимназията. 
Болни от заразителни болести измежду тях няма, обаче има около 50–60 
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души въшливи, за които се взеха сериозни мерки по указание на околий-
ския лекар.

Пристигналите днес – 7 Март 166 души от които 125 от град Драма 
а останалите – 41 от град Деде-Агач, които тази вечер настаних в отреде-
ното им помещение. Останалите помещения за новопристигащите са по-
чистени, подредени и обзаведени с необходимия материял за изхранване и 
подържане на чистотата. За пристигналите до сега евреи установи охрана 
и контрола за избегване на контакт с гражданството, като се постъпи съ-
гласно дадените Ви инструкции.

Относно изхранването. За изхранване на евреите имам следните ко-
личества продукти:

а) Брашно пет тона получено от тукашното комисарство взаимооб-
разно за която цел съм ангажирал три фурни за печене на хляб. Изплаща-
нето става срещу доставен хляб.

б) Лук получих от комисарството по снабдяването 130 кгр. срещу 
заплащане по нормирани цени, друго количество лук комисарството не 
разполага.

в) Картофи 6 хиляде кгр. получени от комисарството по еврейските 
въпроси в София с камион. 

г) Фасул две хиляди и петстотин кгр. също получих от комисарството 
по еврейските въпроси в София.

д) Пастарма коза и овча четири хиляди кгр. която ще получа утре 8 
март, която ще задържа за неприкосновен запас, съгласно телефонното Ви 
нареждане, нормираната ѝ цена ще бъде около 58 лева, като за изплащане-
то ѝ ще бъде необходим по-голям кредит от отпуснатия такъв.

е) Тукашното комисарство по снабдяването ми предлага да […] 400 
кгр. ориз и саздарма.

Вчера раздадох на пристигналите 1000 души евреи само по 150 гр. 
хляб, а днес 7 март приготвих и раздадох за обед и вечера топла храна – от 
фасул.

Приемането на пристигналите евреи от Беломорието става със спи-
саци носени от придружаващите ги полицаи, които държа на разположе-
нието Ви.

По отношение на прибиране на местните евреи, всички предварител-
ни мерки са взети съгласно нареждането Ви.

Представител: [подпис]
гр. Горна Джумая
7 март 1943 год.
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ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 69, л. 149r/v. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи,. 108–109.

327.  доклад от атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси, до началника на административното отде-
ление при Комисарството в Ксанти относно прехвърлянето на 
депортираните евреи от Беломорието на гарата в демир Хисар

демир Хисар, 7 март 1943 г.

До Господина началника на  
административното отделение  
при Ком. Е.В.
гр. Ксанти

ДОКЛАД
от Ат. Овчаров – подначалник при К.Е.В.

Господин началник,
групата която снощи претоварихме, се състоеше от 1046 души от 

които 879 души от Гюмюрджина пътуват за Дупница, 42 души от Деде 
Агач пътуват за Горна Джумая и 125 души от Драма пътуват за Горна 
Джумая. Влака под № 925 пристигна в 9 часа и 20 мин. Натоварихме ги 
на 2 композиций влакчета от по 2 вл. като първата № 221 замина в 1 часа 
и 20 мин. и втората под № 223 замина в 3 часа и 55 минути. Влаковете 
тръгнаха точно на време без каквото и да е закъснение. Претоварването 
стана в добър ред. Произшествия нямаше, ако не се смята това, че стража-
ра от Гюмюрджина Йов Георгиев слезъл на гарата и си оставил пушката у 
еврейте които охранява.

При прехвърлянето присъства само един пом. пол. началник. Пъту-
ваха двама болни на легло, обаче и двамата продължиха пътуването си.

[подпис]
Ат. Овчаров

Демир Хисар
гара Валовища
7 Март 1943 г.
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ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 8. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, с. 52 (фак-
симиле).

328.  доклад от атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси, до началника на административното отде-
ление при Комисарството в Ксанти относно хода на депортира-
нето на евреите от Беломорието

демир Хисар, 8 март 1943 г.

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
До Г-на началника  
на административния отдел  
при Ком. Ев. Въпр.
гр. Ксанти

ДОКЛАД
от Ат. Овчаров – подначалник при К.Е.В.

Господин Началник,
снощи претоварената група се състоеше от 952 души, от които от 

Ксанти пътуват за Дупница 538 души и 414 души от Кавала за Горна Джу-
мая. Пристигнаха с влак № 925 в 9 часа и 5 минути. За началник на ешалона 
бе полицейски началник. От Демир Хисар имаше 10 души полицай и един 
старши стражар, като околийския управител е болен. От трудовата дружи-
на също ми изпратиха 9 войника за усилване охраната на гарата. С влака 
пътуваха лекар и 10 души болни, но всички продължиха пътуването си. 
Първата композиция беше готова на време и тръгна с влак № 221 в 1 часа и 
25 мин. За втората композиция обаче нямаше машинисти и за това не я пре-
товарвахме веднага, а това сторих сутринта от 6 часа, понеже влака тръгва-
ше в 7 ч. и 45 мин. Натоварването мина бързо и леко и втората композиция, 
състояща се от 3 влакчета под № 223 тръгна на време – 7 ч. 45 мин.

Всичко мина при пълен ред и без произшествия.

[подпис]
Ат. Овчаров
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Демир Хисар
гара Валовища
8 Март 1943 г.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 7. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, с. 50 (фак-
симиле).

329.  доклад от атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси, до началника на административното отде-
ление при Комисарството в Ксанти относно прехвърлянето на 
депортираните евреи от Беломорието на гарата в демир Хисар

демир Хисар, 9 март 1943 г.

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО
До г-н Началника на административното 
отделение при Ком. евр. въпр.
гр. Ксанти

ДОКЛАД
от Ат. Овчаров – подначалник при К.Е.В.

Господин Началник,
групата пристигна с влак № 925 от Драма с еврей от Кавала на брой 

702 души, които пътуват за Горна Джумая. Началник на ешалона бе по-
лицейски началник. С влака пътува и лекар еврейн. За охрана на влака 
имахме само 10 полицай, като началника на трудовата дружина отказа да 
даде войници, като пое отговорност ако стане нещо. На гарата дойде и 
околийския полицейски началник. Прехвърлянето мина без произшест-
вия. Единственната болна на легло, по съветите на придружаващия лекар 
еврейн продължи пътуването си с ешалона. Понеже влакчето идващо от 
София се бе обърнало, то въпреки че навреме бяха натоварени вагоните, 
тръгнаха едва както следва: влак № 221 в 3 часа и 50 мин. и влак № 223 в 
4 часа и 30 мин.

[подпис]
Ат. Овчаров 
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Демир Хисар
гара Валовища 
9 Март 1943 г.  

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 6. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, с. 50 (фак-
симиле).

330.  доклад от атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси, до началника на административното отде-
ление при Комисарството относно прехвърлянето на депорти-
раните беломорски евреи на гарата в демир Хисар

демир Хисар, 11 март 1943 г.

До Господина Началника
на Административното отделение
Комисарството за еврейските въпроси
Тук

ДОКЛАД
от Атанас Овчаров, подначалник

при Комисарството за еврейските въпроси

Господин Началник,
Последната група, която мина на 9 т.м., пристигна на гара Демир-Хи-

сар в 9 ч. 25 мин. с влак № 925. Евреите са от гр. Кавала, натоварени в гр. 
Драма, на брой 361, и пътуват всички за Горна Джумая. Прехвърлянето 
стана при пълен ред и без инциденти. Началника на ешалона – старши 
стражар. Тежко болни няма. Всички бяха натоварени на влак № 221 и за-
минаха навреме в 1 ч. 40 м.

[подпис]
Ат. Овчаров
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Демир-Хисар
гара Валовище
11 март 1943 г. 

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 11. Оригинал. Машинопис.

331.  доклад от атанас Овчаров, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси, до началника на административното отде-
ление при Комисарството относно претоварването на депорти-
раните евреи от Беломорието на гарата в демир Хисар

София, 12 март 1943 г.

ДО ГОСПОДИНА НАЧАЛНИКА
АДМИНИСТРАТИВНОТО ОТДЕЛЕНИЕ
ПРИ КОМИСАРСТВОТО ЗА
ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
ТУК

ОБЩ ДОКЛАД
от Атанас Ив. Овчаров, подначалник

при Комисарството за еврейските въпроси

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,
Съгласно дадените нареждания, заминах на 23.ІІ.1943 г. с влака, за 

да бъда в Демир Хисар на 24.ІІ.1943 г. Пристигнах в града на 24.ІІ. към 
обед, настаних се в хотел „Цар Борис“ и веднага потърсих околийския 
управител, с когото влязох във връзка, без да съобщавам задачата си. На 
25, 26 и 27 влязох във връзка с кмета на града, околийския комисар по 
снабдяването, окол. пом. н-к и н-ка на гарнизона [добавено на ръка], като 
без да казвам задачата си, се информирах за възможностите и условията 
при които ще може да се работи.

В града и околията няма евреи. Гарата е отдалечена на около 8 клм от 
града, което е по-добре за незабелязаното извършване на прехвърлянето1.
На 27.ІІ. т.г. получих телеграма от д-р Шпетер, че е тежко болен за кое-
то донесох по телефона, като приложих и телеграмата. На 4 т.м. получих 
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телеграма от комисарството, че ще дойде друг лекар, обаче до края на 
работата последния не дойде. Влязох във връзка с коменданта на гарата 
и началника на „Червен кръст“ както и с командира на І арм. склад, които 
ми дадоха пълно съдействие при извършване на работата, както и една 
бунзонова дъсчена барака, в която при нужда биха могли да се съберат 
100–150 души. Началника на гарата ми даде едно помещение, в което бих 
могъл да настаня други 50–70 души. На 1.ІІІ. т.г. уредихме с „Червения 
кръст“ начина на неговата работа. Освен медицинската помощ, да дава 
студена и топла вода – чай без захар. За стореното докладвах с писмен 
доклад от 4.ІІІ.1943 г.

На 3.ІІІ.1943 г. бе праздник. На 4. т.м. получих чрез околийския уп-
равител, който беше болен и лежеше на легло, разписанието на влаковете. 
Отидох на гарата, там също имаха разписанието на влаковете, уговорихме 
подробно с началника на гарата, с коменданта и началника на „Червен 
кръст“. Наредих да има приготвени 10–15 легла при „Червен кръст“ за 
евентуални тежки случаи. За да не се омърсява района на гарата, и кло-
зетите за пътници, които и без това са малки, наредих да се почистят и 
изкопаят и приготвят полски такива, специялно за евреите. С коменданта 
на гарата уговорихме охраната на гарата и почистването ѝ от пътниците 
от последния пътнишки влак, който идва от Симитли към 23 часа. Уеднак-
вихме разбиранията си и с околийския управител. За стореното донесох с 
доклад от 4.ІІІ.1943 г.

На 5 т.м. приготвихме бурето с вода за пиене близко до мястото гдето 
ще бъде гариран влака и закарахме една кола дърва за „Червения кръст“. 
Понеже околийския управител беше болен на легло, то не можа да при-
съства нито веднъж при претоварването. Околийският полиц. началник, 
понеже имаше друга работа, дойде само веднъж. Претоварването органи-
зирах с дадените 10 полицаи и един пом. полиц. началник. Доктор не дойде 
въобще, въпреки телеграмата от комисарството, че ни се изпраща такъв. 
За извършеното своевременно докладвах с писмен доклад от 5.ІІІ.1943 г.

На 5.ІІІ.1943 г. пристигна първата група от 978 души – 496 от Дра-
ма и 482 от Сяр с влак № 925 в 21 ч. 24 м. Пусках ги, вагон след вагон, 
най напред жените, след това мъжете, по нужда в приготвените за целта 
полски нуждници. Същевременно им се даваше топла и студена вода от 
„Червения кръст“ както и медицинска помощ на нуждаещите се, като се 
използваха трите самарянки еврейки, изпратени за целта. От 21 часа за-
почна претоварването, което ставаше пак вагон след вагон, като най на-
пред слизаха мъжете, пренасяха багажа и след това се товареха жените и 
децата, като всичко мина без произшествия. Влак № 221 потегли в 3 часа, 
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а влак № 323 в 5 часа ала с кръгло 1 час закъснение, дължащо се на липса-
та на осветление на гарата. Общият престой беше 8 часа и 36 м. Пътуваха 
и 2 родилки и един болен на легло, обаче всички продължиха пътуването 
си. Понеже войниците от гарата бяха малко, то помолих командира на 11. 
труд. дружина да ми даде още 15 войника а също и 2 петромаксови лам-
пи. За да даде войници [дописано на ръка], командира поиска нареждане 
от горе, за което телеграфически Ви помолих. За всичко гореизложено 
донесох с писмен доклад от 6.ІІІ.1943 г.

Групата, която претоварихме на 8. т.м. вечерта, се състоеше от 1046 
души, от които 879 от Гюмурджина, 42 от Деде-Агач и 125 от Драма. Вла-
кът № 925 пристигна от 9 ч. и 20 м. Натоварването мина без произшествия 
и заминаха първата половина с влак № 221 в 1 ч. и 20 м. и втората в 3 ч. и 
55 м. по разписанието. Имаше двама болни на легло, но продължиха пъту-
ването. Всичко това е изложено в писмения ми доклад от 7.ІІІ.43. година.

Групата, която пристигна на 7.ІІІ.943 г. с влак № 925 в 9 ч. и 5 м. се 
състоеше от 952 души както следва: от Ксанти 538 и от Кавала 414 души. 
Охраната беше от 10 полицаи и 9 войници от 11. труд. дружина. С влака 
пътуваха и 10 души болни, които продължиха пътуването си. Претовар-
ването мина без произшествия. Заминаха на време – първата половина с 
влак 221 в 1 ч. и 25 м. и втората – по липса на машинисти – тръгна в 7 ч. и 
45 м. за което дадох писмен доклад от 8.ІІІ.1943 г.

На 8.ІІІ.1943 година пристигнаха 702 души, с влак № 925 идващи от 
Драма евреи и от Кавала. Охраната беше само от 10 полицаи, защото ко-
мандира на трудовата дружина отказа да даде войници за охрана. С влака 
пътуваше един болен на легло, който по съветите на придружаващия лекар 
евреин, продължи пътуването си. Претоварването мина без произшест-
вия, но поради обръщане на влака, идващ от Симитли, тръгването стана 
в 3 ч. и 50 м. с влак № 221 и в 4 ч. и 30 м. с влак 223. Горното подробно 
изложих в писмения си доклад от 9.ІІІ.1943 т.

Последната група състояща се от 361 души евреи от Кавала, пристиг-
наха с влак № 925 в 9 ч. и 25 м. Прехвърлянето стана без произшествия. 
Болни на легло нямаше. Всички бяха натоварени с влак № 221 и заминаха 
в 1 ч. и 40 м. Подробен писмен доклад от 11.ІІІ.1943 г.

На 10 т.м. сутринта към 10 часа ме взехте с автомобила си и вечерта 
към 8 часа пристигнахме в София.

Бяха натоварени всичко 4039 души за 5 дни – като претоварването 
и заминаването ставаше нощно време и мина без произшествия. Особено 
съдействие и помощ ми даде военния комендант на гара Валовище.

ПОДНАЧАЛНИК: Ат. Ив. Овчаров
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гр. София, 
12 Март 1943 година.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 1–3. Копие. Машинопис.

1 Всички подчертавания са на ръка, с мастило.

332.  доклад от контрольора Славчо Попов до комисаря за еврейски-
те въпроси относно прехвърлянето на гара Симитли на депор-
тираните беломорски евреи от дековилкови в нормални влакове

София, 15 март 1943 г.

ДО ГОСПОДИНА
КОМИСАРЯ ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ
ТУК

ДОКЛАД
от контрольора Славчо М. Попов

командирован в с. Симитлий
Горно-Джумайско

ГОСПОДИН КОМИСАР,
В изпълнение на нареждането Ви относно дадената ми задача, дона-

сям следното:
На 24 м.м. заминах за с. Симитлий. Още с пристигането ми влезнах 

във връзка с общинските власти, началника на гарата и военния комендант 
на същата гара, за да поискам съдействието им за възложената ми задача. 
Понеже задачата ми беше прехвърлянето на идващите евреи от Беломо-
рието с дековилните влакове в нормалните, то първото нещо, което тряб-
ваше да направя беше да определя мястото където трябваше да стане това 
прехвърляне. След като намерих подходящо място за целта, наредих да се 
изкопае 1 ров дълъг около 20 м., за да не става замърсяване на гарата и 
околните места.
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Относно охраната коменданта постави на мое разположение 10 вой-
ници, на които задачата беше да не позволяват на евреите да влизат в кон-
такт с външни лица. Понеже охраната ми се видя недостатъчна, и селския 
участък разполагаше с 2 стражари, затова на другия ден заминах за Горна-
Джумая, за да искам няколко стражари от околийския управител. Същия 
не можа да ми даде исканите полицаи и затова реших да използвам дадени-
те войници от коменданството и полицаите които придружаваха евреите 
във влаковете.

За първата медицинска помощ която трябваше да се даде на гарата 
на пристигащите евреи, от Българския Червен кръст бяха изпратили едно 
ядро с милосердни сестри и един началник от които на лице бяха начални-
ка и една милосердна сестра – другите две пристигнаха след 10 дни когато 
нямаше нужда от тях. Също пристигна изпратен от Комисарството лекар – 
евреин Д-р Йосиф Конфино. Понеже един лекар беше недостатъчен, за-
това наредих, когато пристигнат влаковете с евреи да идва и общинския 
лекар в помощ – също евреин, за да може по леко и по бърже да мине 
прегледа. Преглеждаха се само тежко болните и съмнителните от заразни 
болести.

Първата група с евреи пристигна на гара Симитлий на 6 Март. Тя се 
състоеше от 945 души, от които от гр. Сяр бяха 463 и от гр. Драма 482 
души. Една жена от гр. Сяр почина на гара Симитлий и след като се из-
пълниха всички формалности по смъртта ѝ, бе погребана в с. Симитлий. 
Същия ден стана нещастие с 1 стражар от конвоиращата група. При ма-
невриране на дековилните влакове единия му крак беше отрязан.

Втората група пристигна на 7 Март, състояща се от 1046 души – от 
гр. Драма 125, от Деде Агач 42 и Гюмурджина 879.

Третата група пристигна на 8 Март, състояща се от 951 души – от гр. 
Кавала 413 и гр. Ксанти 538.

Четвърта група пристигна на 9 март, състояща се от 702 души всички 
от Кавала. 

Петата група пристигна на 10 март, състояща се от 361 души от които 
349 от гр. Кавала и 12 от Правище.

През гара Симитлий преминаха 4.005 души от които само 1 почи-
нала и погребана в с. Симитлий, за което посочих по-горе в доклада си. 
Прехвърлянето от дековилните в нормалните влакове стана без особени 
инциденти и в пълен ред. Евреите от гр.гр. Ксанти, Гюмурджина и Деде-
Агач бяха изпратени за Дупница, а тези от гр.гр. Сяр, Драма и Кавала в гр. 
Горна-Джумая на разположение на нашия представител.
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Контрольор: [подпис]
С. Попов 

София, 15.ІІІ.1943 г.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 367, л. 4–5. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 46–47 (частично); Хаджийски, И. 
Съдбата на еврейското население…, 48–49 (факсимиле).

333.  доклад на асен Пайташев, подначалник при Комисарството за 
еврейските въпроси, до комисаря относно устройването на ев-
реите от Ксанти и Гюмюрджина във временен лагер в дупница

София, 20 март 1943 г.

До Господина
Комисаря за еврейските въпроси
Тук

ДОКЛАД

от АСЕН ВЛ. ПАЙТАШЕВ
подначалник при Комисарството за еврейските въпроси

Господи Комисар,
В изпълнение на заповедта Ви под № 875 от 1 т.м. донасям Ви след-

ното:
1) За настаняването на лицата от еврейски произход – респективно от 

гр.гр. Ксанти и Гюмюрджина се устрои лагер в гр. Дупница, като за поме-
щение послужи един от тютюневите складове;

2) В същия склад се приспособиха кухни, болници, чешми и клозети;
3) За охрана се назначи един караул с 5 поста, който се даде от мест-

ния гарнизон, а полицейската охрана се поддържаше от полицейския ко-
мендант с негови помощници;

4) Пожарната охрана се поддържаше от местната команда, като през 
цялото време на лагера имаше дежурни лица с необходимите приспосо-
бления за първа помощ;

5) Санитарния надзор се изпълняваше от местния началник на здрав-
ната служба в сътрудничество с лекарите-евреи настанени в лагера;
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6) Първата група от изселниците-евреи пристигна в гр. Дупница на 
7 т.м. вечерта. При слизането от вагоните на същите личеше, че няма ни-
каква дисциплина и съзнание за ред. Почти всички с малки изключения 
бяха не добре облечени – окъсани, от което може да се вади заключение, 
че са крайно бедни;

7) От гарата до лагера охраната се поддържаше от местната полиция 
и една малка охрана от войската. По пътя нямаше инциденти. Жителите от 
града не проявяваха любопитство да узнаят кои са и от къде идват;

8) Същите бяха настанени в помещенията, които предварително се 
разпределиха по семейства и без голям шум легнаха;

9) За закуска имаха топла храна от хляб и чай; за обяд – фасул, за 
вечеря – картофи;

10) Почти всички са доволни от храната;
11) Редът в лагера беше добър без никакви инциденти; всички евреи 

изпълняваха добросъвестно заповедите, давани както от мене, така и от 
моя помощник полицейския комендант на лагера;

12) Евреите, лагеруващи не проявяваха интерес да разберат защо са 
събрани в лагера и колко време ще стоят. Единствени бяха лекарите и ап-
текарите, които живо се интересуваха за същото. 

13) Чистотата в помещенията и двора се поддържаше от лагеруващи-
те под командата на техните началници на група евреи;

14) Ставането от сън и лягането също се извършваше в добър ред;
15) Местните граждани и държавни служители имаха голямо желание 

да бъдат настанени в лагера и евреите от града, които са били причината 
за поскъпването на живота;

16) Откарването на евреите от лагера до гарата за настаняването им 
във вагоните се извърши също в добър ред и без никакви инциденти;

17) Във влака някои от тях, които разбираха български, любопитства-
ха да знаят къде отиват.

гр. София, 20.ІІІ.1943 г.

Подначалник: [подпис] А. Пайташев

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 87r/v. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 105–106.
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334.  доклад на скопския областен директор до министъра на въ-
трешните работи и народното здраве относно концентрирането 
и изпращането на евреите от Скопие, Щип и Битоля 

Скопие, 22 март 1943 г.

Областен директор
Скопие

Уважаемий
Господин Министре,

Донасям Ви във връзка с нареждането за концентриране и изпращане 
евреите от Скопие, Щип и Битоля, до сега се изпълни следното:

На 11 того, в Скопие, със съдействието на войската, при блокада на 
града, прибрахме всички евреи в тютюневия склад. Стремежа ни беше да се 
избегне създаването смут и да се избегнат инцидентите, които биха могли 
да станат при такава акция. Това се постигна напълно. Същият ден вечерта 
пристигнаха и евреите от Щип и Битоля, които също така бяха настанени в 
тютюневия склад в Скопие. Според доклада на окол.  у [правите] -л в Щип и 
съобщението на Обл. Директор в Битоля – акцията в Щип и Битоля е била 
проведена със същия успех.

На 12 того построиха лагера. Там работиха назначените от мен коми-
сии по изземването на ценностите и парите на евреите, под контрола на 
г.г. Обл. Дан. Н-к, Обл. окръж. н-к и пом. кмета Захариев.

Констатирах нередовности, които наредих да се поправят. Нередов-
ностите се отнасяха до изземване на вещи, които не трябваше да се иззем-
ват, като обуща, дрехи, сапун и др.

Понеже видях, че организацията на прехраната и живота в лагера не 
е добра, натоварих помощника си Ненов да ме замества в грижите за ла-
гера, като му дадох и съответните инструкции. Това стана в присъствието 
на коменданта Драганов, който се противопостави на това мое нареждане, 
но когато му заповядах, заяви че ще изпълнява нарежданията ми. На след-
ният ден заявил, че той има н-к Министерски съвет и че никой не може да 
му се меси в работата. Нещо повече, заяви, че можел да прати германски 
войници, които никого не щели да пуснат в лагера. С Ваше съгласие го 
отстраних [подчертано на ръка]. Поисках да се изпрати негов заместник, 
такъв не се изпрати. Г-н […] ме замоли да го задържа, защото нямало да 
изпратят от комисарството. Задържах го.

Вашите нареждания за човешко отнасяне се стремихме да изпълним 
[подчертано на ръка]. Все пак доста въпроси, особено прехраната не се 
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организираха добре. Това се дължи на липсата на една подготовка, която 
трябваше да стане преди концентрирането на евреите. Тази грижа лежеше 
на Драганов. За спънки не ми е докладвал, за това съм считал, че всичко 
върви в желания ред.

Днес се екстрадираха първите две хиляди.
Влака замина в 15 ч. 10′ – за Качаник-Урошевац. 
Желателно е Драганов да бъде заместен, защото Ненов е зает и в дру-

ги също така важни работи.
С г. Белев до този момент не съм се видял.
Ако са необходими други сведения, замолвам да ми се поискат.

Обл. Директор: [подпис] 
22 март 1942 г.1

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 75r/v-76. Оригинал. Ръкопис. На бланка на 
областния директор, Скопие.

1 Да се чете: 1943.

335.  доклад от Ярослав Калицин, началник на административното 
отделение при Комисарството за еврейските въпроси, до алек-
сандър Белев, комисар за еврейските въпроси, относно изселва-
нето на евреите от Беломорска област през Лом

София, 24 март 1943 г.

До Господина
Комисаря за еврейските въпроси
Тук

ДОКЛАД
от ЯРОСЛАВ КАЛИЦИН

началник на административното отделение
при Комисарството

Господин Комисар,
Евреите, вдигнати от Беломорска област, заедно с тези от гр. Пирот, 

пристигнаха на гара Лом с два влака: първият на 19 март в 12.01 часа, 
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а вторият на 20 март, в 10.30 часа. Изпращането на тези евреи вън от 
пределите на Царството започна веднага и се извърши с 4 пътнически па-
рахода: 1) на 20 март, в 14 часа, с парахода „Кара Гьорги“ се изпратиха 
1.100 души; 2) на 20 март, в 20.30 часа с парахода „Войвода Мишич“ се 
изпратиха 877 души; 3) на 21 март в 14 часа, с параход „Сатурнус“ се из-
пратиха 1.256 души и 4) на 21 март, в 20 часа, с парахода „Цар Душан“ – 
986 души. Общо през пристанище Лом напуснаха пределите на Царството 
4.219 лица от еврейски произход.

С евреите, освен българска полиция (за охрана), заминаха и 4 души 
български лекари за даване медицинска помощ на нуждаещи се. Коми-
сарството изиска тези лекари от Главната дирекция на народното здраве 
и им набави всички лекарства, които лекарите смятаха, че ще им бъдат 
необходими.

По време на краткия престой на гара Лом, с помощта на органи на 
д-во Червен кръст на евреите се раздаде топла храна (обяд и вечеря) на 
1.200 лица. За тази храна се разходваха 300 кгр. месо, 100 кгр. картофи, 
100 кгр. ориз, 40 кгр. зеленчукови консерви, както и съответните подправ-
ки. Всеки 3 часа лицата от вагоните гарирани на Ломската гара „юг“ са 
били пускани до клозетите.

При тръгването си от София за Лом, от Софийското равинство по-
лучих 5 сандъка и 18 денка с различни дрехи и обуща, за раздаване на 
нуждаещи се евреи. Почти цялото това количество се раздаде на приста-
нище Лом, с помощта на две поч. дами и 4 сестри от д-во Червен кръст. 
Останаха нераздадени само 1 сандък с мъжки жилетки и някои дребни 
вещи, които не бяха поискани от никого и които оставих на разположение 
на Ломския червен кръст.

На гара Лом умряха две лица, които се погребаха от местните евреи. 
Умрелите са над 70 годишна възраст. Причини за смъртта – старост (за-
ключение на лекарите). На гара Лом имаше и 1 раждане – благополучно. 
Родилката веднага беше пренесена на парахода, дадоха ѝ се достатъчно 
количество пелени, както и съответната медицинска помощ.

Изпращането на лицата завърши без каквото и да било произшествие.
На 23 март, вечерта, се завърнах в гр. София.

Началник отделение: [подпис] Я. Калицин
(Я. Калицин) 

24 март 1943 година
София

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 217–218. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 116–117.
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 336.  доклад от горноджумайския околийски управител, съобщаващ 
за прекратяване занятията в местни училища поради използва-
нето им като временен лагер за евреи от Беломорието по пътя 
им за Лом

Горна джумая, 27 март 1943 г.

Поверително.
София – Господин Областния Директор.

На № 14002/937 г. 
[…]1 
СТОПАНСКА, ПРОСВЕТНА И ДР.
[…]2 
4. Занаятията в училищата са редовни, с изключение основното учи-

лище и прогимназията в града, които бяха временно разпуснати за наста-
няване войскови части и евреите от Беломорието.

ОКОЛИЙСКИ УПРАВИТЕЛ: [подпис]
Ст. Иванов

[на ръка] № 1011. 27.III.943.

Държавен архив Благоевград, ф. 63К, оп. 1, а.е. 65, л. 47. Оригинал. Машинопис. 

1 Предходните части на документа се отнасят до състоянието на службите, настрое-
нията и пропагандата в Горноджумайска околия. 

2 Предходните три точки се отнасят до изкупуването на тютюна, прехраната на насе-
лението, състоянието на есенните посеви и изхранването на добитъка в околията.
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337.  Списък на евреи, допълнително открити и изпратени в Горна 
джумая

София, след 28 март 1943 г.

СПИСЪК
на лицата от еврейски произход, допълнително открити и изпратени 

в Горна-Джумая
№-р 
по 
ред

Име, презиме и фамилия Местожителство На коя дата 
са изпратени

1. Бенсион Нисим Кандиоти Драма – на работа

изпратени на 
10.ІІІ.943 год.

2. Аврам Исак Аляс “
3. Мойс Бохор Акрис “
4. Соломон Аврам Коен “
5. Хаим Илия Пило Правище
6. Лили Хаим Пило “
7. Ана Хаим Пило “
8. Рашел Хаим Пило “
9. Стела Хаим Пило “

10. Алегри Хаим Пило “
11. Илия Хаим Пило “
12. Йосиф Аврам Розенфел София
13. Синьора Нахман Ешкинази Кавала Изпратени на 

24.ІІІ.  
1943 год.

14. Анета Нахман Ешкинази “
15. Нахман Елизер Пасимфи “
16. Сара Хабит Седана Кавала Изпратени на 

28.ІІІ. 
1943 год.

17. Джако Хабит Седана “
18. Бохора Хабит Хаздай “

ИНСПЕКТОР: [подпис] 
Славчо х. Йончев

[резолюция на ръка] г. Йончев. Всички материали да се поставят в до-
сието, което открих за гр. Кавала отделно от това на еврейските общини. 
[подпис] Я. Калицин

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8552, л. 12. Оригинал. Машинопис.
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 338.  доклад от кмета на Горна джумая, съобщаващ за възобновява-
не занятията в местни училища след напускането на евреите от 
Беломорието, задържани временно в тях по пътя им за Лом

Горна джумая, 30 март 1943 г.

ГОРНО ДЖУМАЙСКО Поверително!
ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ До Господина
№ 4475 Околийския управител
30.III.1943 Тук
Гр. Горна Джумая

Към №-2435 от 27.II.1943 г.

[…]1 
III. Стопански, просветни и др. въпроси
[…]2 
5. Временно преустановените занятия в прогимназията, поради зае-

мане сградата ѝ за лагеруване на евреи от Беломорието, се подновиха на 
29 того.

КМЕТ: [подпис]
С. Ат. Кочанов

[на ръка] Вх. № 1455. 31.III. 1943 г.

Държавен архив Благоевград, ф. 63К, оп. 1, а.е. 65, л. 45. Оригинал. Машинопис.

1 Предходните части на документа се отнасят до състоянието на службите, настрое-
нията и пропагандата в Горноджумайска община.

2 Предходните три точки се отнасят до изкупуването на тютюна, хода на сеитбата, 
състоянието на ветеринарната служба, ражданията, умиранията и женитбите в общината.
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339.  доклад от лекарите Хр. Мендизов и В. Ценов, съпровождали из-
селените евреи до Виена

София, 7 април 1943 г.

Препис
До Господина
Началника на Здравния отдел при
Столичната голяма община
Т у к

Д О К Л А Д
От д-р Христо Мендизов, лекар при

І-ва районна здравна служба и  
д-р Васил Ценов, лекар при V-та Районна здравна служба.

Донасяме Ви, Господин Началник, че в изпълнение на заповедта 
на Господин Министъра на вътрешните работи и народното здраве под 
№ 2129 от 19.ІІІ.1943 г. трябваше да заминем в командировка за да при-
дружим изселниците евреи от Лом – пристанище до Виена и от там до Ка-
товиц. На 19.ІІІ. отидохме веднага в Гл.Д.Н. здраве, от където получихме 
паспорти и напътствия, а пари, лекарства и санитарни матерали – от Коми-
сарството за еврейските въпроси. На 21.ІІІ. пристигнахме в Лом и същия 
ден в 13 часа потеглихме с парахода „Сатурнус“ за Виена. Придружавахме 
1250 преселници евреи. При тръгването проверихме здравословното със-
тояние на пътниците с оглед на заразни болести. Такива не се намериха.
Между пътниците имаше един 75 годишен мъж от Драма, който при пре-
гледа показваше данни за бронхо пневмония и хроничен миокардит с го-
лямо изтощение. Втората ни грижа беше да се борим против въшливостта, 
която беше взела доста големи размери. Отстранихме въшливите в отдел-
но помещение, заставихме ги да се изчистят а космените части да се нама-
жат с живачна мас – средството с което разполагахме. Изселниците бяха 
снабдени със суха храна от Комисарството по еврейските въпроси – хляб, 
мармалад, пастърма и др. в достатъчно количество за пет дни, колкото 
трая пътя от Лом до Виена. За децата и болните издействахме да се дава на 
обяд и вечер по една топла супа от кухнята на парахода срещу заплащане. 
Кухнята същевременно указваше помощ и във варене на чай и топла вода. 
Отделихме болните в една зала-лазарет, която беше под непосредствено 
наше наблюдение. Параходът беше пътнически и в последствие приспосо-
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бен от германските власти като санитарен транспортен параход. Всеки ден 
от 8 до 12 часа сутринта и от 14 до 18 часа след обед имахме амбулаторен 
преглед. Числото на прегледите се движеше между 60 и 70 души дневно. 
През останалото време и през нощите имахме дежурство и бяхме на раз-
положение на внезапно заболелите. На 23.ІІІ. сутринта половин час преди 
Оршава (Ромъния) почина тежко болния от бронхо пневмония и сърдечна 
слабост. В Оршова парахода спря, предадохме трупа на ромънските сани-
тарни власти и коменданта на пристанището, с нуждните данни, за да бъде 
погребан. Същите данни дадохме и на началника на полицейската стража, 
която придружаваше изселниците. Това беше единствения смъртен слу-
чай през време на пътуването ни1. 

Преобладаващите заболявания между преселниците бяха: малария, 
болести на простудата, стомашни разстройства и малки наранявания.

Редът и охраната в парахода се подържаше от 24 души български уни-
формени полицаи с един полицейски подначалник, а от германска страна – 
от двама германски военни полицаи. Всички през време на пътуването ни 
указваха нуждното съдействие при изпълнение на медицинските ни задъл-
жения, като подържаха добрия ред в парахода.

Във Виена пристигнахме на 26.ІІІ.1943 г. към 14 часа. Тук ½ час след 
пристигането ни германските власти приеха изселниците от нашите по-
лицейски власти, като освободиха нашите полицаи и нас двамата лекари.

Общото ни впечатление е, че през цялото пътуване Лом–Виена няма 
съществени заболявания и оплаквания от страна на изселниците, които 
придружавахме. Малкото медикаменти и санитарни материали, които ос-
танаха се дадоха на самарянките еврейки за по-нататъшно обслужване. 
Във Виена направихме устен доклад на коменданта на пристанището, кой-
то прие от нашите власти изселниците. Докладът беше в същия смисъл. 
Ние дочакахме нашите колеги с останалата група преселници-евреи да 
пристигнат и на 3.ІV. отпътувахме от Виена с влак през Буда-Пеща–Бел-
град за София. В 8 часа сутринта на 4.ІV. малко преди Земун в Хърват-
ска територия близо до селището Митровица стана катастрофа с влака ни, 
вследствие поставяне взривове под линията. Целият влак пострада, имаше 
обърнати вагони. За щастие човешки жертви нямаше, а на ранените и кун-
тузените дадохме медицинска помощ.

На 5.ІV.1943 г. пристигнахме в София и на 6 се явихме в службите си.

Медицински лекари: (п) Хр. Мендизов
 (п) Д-р В. Ценов

София, 7.ІV.1943 година.
Вярно. 
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ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 208–209r/v. Препис. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 121–122 (множество съкращения).

1 С курсив са отбелязани пасажите, непоместени в публикувания от Н. Гринберг 
документ.

340.  доклад от лекарите д-р Виктор николов и д-р иван Михайлов, 
съпровождали изселените евреи до Виена

София, 7 април 1943 г.

Препис
До Господина Началника
на Столичната санитарна служба

ДОКЛАД
от лекарите: д-р Виктор Георгиев Николов

и д-р Иван Добрев Михайлов 
лекари при Столичната санитарна служба – 

командировани със задачата да 
обслужват изселниците-евреи за Германия

Господин Началник,
Донасяме, че съгласно заповед № 22129 от 19.ІІІ.1943 г. на г. Ми-

нистра на В.Р.Н.З., с която бяхме командировани от София за Лом през 
границата в странство и обратно – да обслужваме медико-санитарно Ев-
рейския Транспорт – следното:

Тръгнахме в събота на 20 март т.г. в 10.50 часа вечерта от Софий-
ската гара и пристигнахме в Лом, гдето трябваше да чакаме нареждане за 
тръгване.

От Лом тръгнахме на 22.ІІІ. – неделя т.г. на път за Виена в 19½ часа 
с парахода „Цар Душан“, на който бяха натоварени около 986 души евреи 
изселници – с предназначение гр. Виена.

При товаренето на парахода се провериха всички евреи за въшли-
вост и за общото им здравословно състояние, специално за заразни бо-
лести: указваха се доста въшливи, поради което същите бяха изолирани 
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в отделни кабини за избягване на зараза. Заразни болести не се указаха. 
Между същите имаше доста отслабнали и изтощени хора в напреднала 
възраст. Придружавани бяхме от 17 души български униформени поли-
цаи, които се грижеха за реда и спокойствието на всички пътници в па-
рахода. Изселниците бидоха снабдени от бълг. власт с дрехи и нужната 
храна за цялото пътуване. Понеже параходът не бе в състояние да понася 
наложения товар – компетентните власти бидоха принудени да прикачат 
на пристанището МОЛДОВА един шлеп, в който бяха прехвърлени по-
здравите мъже и въшливите – изолирани, като в парахода бяха поставе-
ни всички болни деца, майки с деца и немощни. При това състояние се 
създаде по „спокойно“ пътуване и по-лесно медицинско обслужване на 
транспорта.

При пътуването за по-рационалното санитарно подпомагане бяха на-
значени измежду еврейския персонал и нашата санитарна служба на пара-
хода – осем милосердни сестри и самарянки по професия, които държаха 
постоянна връзка между нас и тях.

На борда денонощно функционираше амбулатория за нуждающите 
се, на които се даваха нуждните лекарства и нуждната медиц. помощ.

При извънредни случаи, взеха се надлежни мерки, за отпущането 
на мляко, супа и горещ чай за правилното им обслужване от кухнята на 
парахода. Целият транспорт бе под върховното управление на герман-
ската военна полиция на парахода, подкрепена от нашата полиция и в 
постоянен контакт с нас. Заболяванията, с които имахме да се справим 
бяха най-разнообразни: предимно малария, инфлуенца, пневмония, гас-
тралгии, старчешка немощ, ишияс, лумбаго, невралгия и много други по-
добни, на които всякога и своевременно се даваше нужното лекарство и 
напътствие.

Понеже пътуването ни продължи 10 дни по Дунава, на някои евреи 
храната бе привършена, то с помощта на германския комендант и нашето 
съдействие, бе издействано чрез Германската легация в Буда-Пеща – да 
се раздаде на всеки евреин достатъчно хляб до Виена – за които наши 
грижи специална еврейска делегация се яви да изкаже на нас голямата си 
благодарност за грижите, положени във всяко отношение за здравето и 
храненето на транспорта – изселниците.

При пътуването се появиха седем смъртни случая, а именно: 1) на 
гара Лом почина Неама Аврам Хател – 78 г. род. Деде-агач, живуща в 
Ксанти, ул. Костур 13; диагноза на смъртта старческа немощ, която бе 
предадена на градската санит. служба в Лом; 2) Марко Ешуа Декало – 64 г. 
от Ксанти почина на 26.ІІІ.943 г. в 7.45 ч. от хронически миокардит, който 
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бе предаден на санитарната власт в Турну-Северин за погребение ведно 
с нуждните документи приподписани от двамата лекари и германския ко-
мендант; 3) Рефка Иуда Родриг – 80 г. от Ксанти, починала на 26.ІІІ.943 г. 
в 10 ч. пр. об. от старченска немощ и 4) Йосеф Аврам Мордо – 65 г. по-
чинал в 12 ч. на обед на 26.ІІІ.1943 г. от … и двамата предадени на вла-
стите – санитарни и административни в гр. Нови-Сад – за погребение; 5) 
Якоб Моис Декало – 60 г. от Ксанти – почина в 0.20 ч. на 28.ІІІ.943 г. от 
хронически миокардит след двойна пневмония и 6) Бохор Моше Халфон – 
83 г. от Ксанти – почина в 5 ч. на 28.ІІІ.943 г. от старческа немощ – и 
двамата предадени на санитарните власти в Буда-Пеща – със съответни-
те надлежни протоколи подписани от двамата лекари и придружаващите 
германски коменданти; 7) във виенското пристанище почина Елия Моше 
Ревах – 55 г. от Ксанти – починал от хронически миокардит – декомпен-
сация – в 15 часа на 31.ІІІ.943 г. – предаден на германските власти във 
Виена, при установения служебен протокол.

Във Виена, след 10 дневно пътуване, на 31.ІІІ. веч. предадохме транс-
порта на чакащите ни германски власти, след обстоен доклад върху пъ-
туването, след което ние бяхме освободени от по-нататъшни грижи на 
транспорта1. 

Снабдени бяхме със средства срещу авансови разписки и медикамен-
ти, както и санитарни материали от комисарството по еврейските въпроси 
в София.

При пътуването ни, на всички евреи бяха раздавани при нужда всич-
ки средства, от които се нуждаеха БЕЗПЛАТНО, като остатъка от ме-
дикаментите – им бяха оставени на разположение за по-нататъшното им 
обслужване – на сестрите-самарянки и лекарите-евреи (двама) които се 
намираха в транспорта между тях.

През цялото време на пътуването не се създадоха никакви инциденти 
и всички служебни български лица си изпълняваха службата най-добросъ-
вестно, като при раздялата с Виена, всички евреи изпратиха делегация да 
ни благодарят за особените грижи, с молба, ако е възможно да ги придру-
жим и до крайното им пътуване.

Събота – 8 април 1943 г. с влака тръгнахме от Виена в 10 ч. сутринта. 
На 4.ІV на път обратно от Виена за България влака КАТАСТРОФИРА 
вследствие поставени ВЗРИВОВЕ в близост до село МИТРОВИЦА – 
ХЪРВАТСКО, гдето, за щастие всички бяхме леко ранени и контузени без 
да се дадат човешки жертви, а само при много тежка повреда на локомо-
тива и много вагони. Със специално дошъл влак до мястото на катастро-
фата продължихме пътя си още същия ден вечерта и без по-нататъшни 
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препятствия пристигнахме на 5.ІV.943 г. в София – всички здрави и живи 
за щастие – в нашата мила Родина – България.

София, 7.ІV.1943 г.

Конвоиращи транспорта командировани от
Министерството на В.Р.Н.З.

български лекари:
(п) 1) Д-р В. Г. Николов – ІІІ р. гр. лекар и

(п) 2) д-р Ив. М. Добрев – V р. гр. лекар
Вярно

ЦДА, ф. 2123, оп. 1, т. ІІ, а.е. 4096, л. 210–212. Препис. Машинопис.
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 119–121 (с множество съкращения).

1 Пасажите до края не са поместени в публикувания от Н. Гринберг документ. 

341.  доклад от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в 
Скопие до комисарството относно освободени от лагерите ев-
реи, чужди поданици, заловени, забягнали и намиращи се в не-
известност евреи

Скопие, 15 април 1943 г.

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси
№ 186
15.ІV.1943 год.
гр. Скопие

До Министерството на
Вътрешните работи и Народното здраве
Комисарство за еврейските въпроси
София

На № 12332 от 9.ІV.1943 год.
Във връзка с писмото Ви под горния номер и след най-щателна про-

верка по списъците на изселените евреи от Скопие и указания на служеб-
ни и частни лица, Ви донасям следното:

І. Задържани са в лагера в Скопие и са пустнати (по всяка вероятност 
от съответните коменданти на лагера) на свобода следните лица:
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1. Хананел Ашер Бити по пореден номер 28 от списъка на Комисар-
ството, като испански поданик.

2. Мари Лазар Модиано по пореден № 20 от списъка на Комисарство-
то, като италиянска поданица.

3. Леон Исак Адижес по пореден № 16 от списъка на Комисарството, 
като албански поданик.

4. Матилда Сасон Конорти по пореден № 12 от списъка на Комисар-
ството, като омъжена в самия лагер за Мико Ноах, испански поданик.

5. Ишай Моше Кастро по пореден № 11 от списъка на Комисарство-
то, като испански поданик и баща на граждански мобилизирана лекарка в 
с. Катланово – Скопско.

ІІ. Заловени са и са заминали за местоназначението им, което обстоя-
телство е означено и в списъците, които двамата представители на Коми-
сарството са изготвили, следните лица:

1. Аврам Йосиф Рубен
2. Бенвенисти Меркадо Аврам
3. Виктор Ментеш Колономос
4. Коен Яков Бити
5. Леви Аврам Коен
6. Моис Сабитай Асео
7. Мушон Ергас Исак
8. Самуел Конорти Сасон
9. Самуел Авром Хули
10. Хаим Йосиф Анжел
11. Яков Давид Талви
ІІІ. Изселил се е от Скопие преди повече от 10 години Моис Аврам 

Ароести.
ІV. Забягнали са няколко дни преди задържането на евреите и се на-

мират в неизвестност следните лица:
1. Ана Пепо Алалуф
2. Бенко Чентеш Колономос
3. Виктор Аврам Ароести
4. Дарио Мушон Ергас
5. Еджисто Мушон Ароести
6. Еджисто Аврам Ароести
7. Матилда Аврам Ароести
8. Нисим Арон Романо
9. Рашел Бенко Колономос
10. Сабетай Мушон Гершон
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11. Соломон Семая Ароести
При какви обстоятелства, кога и на къде са забягнали по-горе избро-

ените лица, това не може с положителност да се установи, но от разпита 
на останалите в Скопие евреи се установява, че болшинството са забягна-
ли както изтъкнах и по-горе няколко дена преди събирането на евреите в 
Скопие.

Намирам за уместно да уведомя Комисарството, че списъците на из-
селените от Скопие евреи са изготвени без всякаква система, вследствие 
на което справките по тях са извънредно трудни. Освен това, в много от 
тях има вмъквания, написани с молив и от неизвестно от кого, които не 
зная дали да считам за автентични или не.

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРСТВОТО
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ:

[подпис]

[печат] Вх. № 14271/19.ІV.43. Комисарство за еврейските въпроси. 
Дело № 139.

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 171, л. 7r/v. Оригинал. Машинопис.

342.  Молба от делегата на Комисарството за еврейските въпроси в 
Скопие до комисарството за заплащане доставката на картофи 
за еврейския лагер в града

Скопие, 29 април 1943 г. 

Делегат на Комисарството
за еврейските въпроси
№ 209
29.ІV.1943 год.
гр. Скопие

До Министерството на
Вътрешните работи и народното 
здраве
Комисарство за еврейските въпроси
София
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Донасям Ви, че за нуждите на лагера за евреите са изпратени 8.850 
килограма картофи, за изплащането на които, моля, да ми се изпрати сума-
та възлизаща на 76.995 лева т.е. по 8.70 лв. за един килограм.

ДЕЛЕГАТ НА КОМИСАРЯ
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: [подпис]

Ив. Захариев

[печат] Делегат на Комисарството за еврейските въпроси. Скопие. 
[печат] Вх. №  17019/3.V.43. Комисарство за еврейските въпроси. 

Дело № 4.

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 242, л. 26. Оригинал. Машинопис

343.  Молба от Градското общинско управление в Скопие до комиса-
ря за еврейските въпроси за възстановяване на горивно-смазоч-
ни материали, изразходвани за обслужване на временния еврей-
ски лагер в Скопие 

Скопие, 7 май 1943 г.

Царство България
Скопско
ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
№ 1154
7.V.1943 г.
гр. Скопие

До Господина
Комисаря за еврейските 
въпроси
София

Господин Комисар,
За почистване клозетите във временния еврейски лагер в гр. Скопие, 

за поливане на същия, за изчерпване водата на наводнените от евреите по-
мещения в сградите, за превозване със санитарната кола по няколко пъти 
ежедневно до болницата и обратно на заболели евреи, за превозване на 
провизии от гарата до лагера и складовете, а така също на такива от града 
с моторните общински превозни средства са изразходвани 738 литра бен-
зин, 30 кгр. автомобилно масло и 5 кгр. грес.
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Преди заминаването на представителя Ви г. Пайташев му бе съобще-
но с писмо за връщането на посоченото гориво, но същият замина без да 
се обади и уреди въпроса.

Моля да се направи необходимото, като се върнат в склада на Пожар-
ната команда посочените горивни и смазочни материали, от където са из-
разходвани, като се има пред вид, че бяха вземати взаимообразно такива 
от други служби.

СЕКРЕТАР: [подпис]
КМЕТ: [подпис]

[резолюция на ръка] Бензина е предаден [подпис].

[печат] Вх. № 18443/11.V.43. Комисарство за еврейските въпроси. 
[печат] Скопско градско общинско управление. 

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 242, л. 12. Оригинал. Машинопис.
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344.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпроси 
при еврейската община в Пирот до комисарството дали след де-
портацията да се учреди нова еврейска община от заселилите се 
в града евреи от „старите предели“

Пирот, април 1943 г.

тв. бързо
До Комисарството по еврейските
въпроси при Министерството на 
В.Р.Н.З.
София

Моля Господин Комисар да ми се съобщи, след изселването на лица-
та от еврейски произход от гр. Пирот ще се формира ли нова еврейска об-
щина от заселилите се в града еврей от старите предели и ако се формира, 
моля Вашето нареждание.

Околийски управител
Делегат: [подпис]

Ст. Николов

[на ръка] Вх. № 1042/2.ІV.43

ЦДА, ф. 666К, оп. 1, а.е. 3, л. 42. Оригинал. Машинопис.
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345.  Окръжно от Комисарството за еврейските въпроси до околий-
ските управители, кметовете и делегатите при консисториите 
на еврейските общини за преброяване на евреите и съставяне 
на семейни карти

София, 14 април 1943 г. 

Сл. препис
М.В.Р.Н.З.
Комисарство за еврейските
въпроси
№ 11
14 април 1943 г.
София

До г.г. Околийските управители  
в Царството
До г.г. Кметовете на всички градски и 
селски общини в Царството
До г.г. Делегатите при консисториите на 
еврейските общини в Царството

Във връзка с установяване точния брой на евреите в страната, не-
обходимо е всяко лице от еврейски произход, глава на семейство или не-
гов заместник, да подаде „СЕМЕЙНА КАРТА“ в два броя, с точни данни 
за всички членове на семейството. Семейните карти трябва да се подадат 
най-късно до 16 май т. година.

За изпълнение на горното, незабавно пристъпете към назначаване на 
агент-приематели, измежду лицата които познават еврейските семейства 
(за предпочитане са чиновниците при еврейските общини където има та-
кива), като на 200 семейства се назначи 1 агент. Ако агентите са двама или 
повече, на всеки от тях да се определи района за преброяване, а също и 
място за приемане картите, но ако това е неудобно, приемането може да 
стане в самата община.

След назначаване агентите да се устроят нарочни сбирки, в които да 
участват, освен агентите, и председателите и членовете на консистории-
те при еврейските общини (където има). Целта на тази сбирка е всички 
натоварени с преброяването лица да се запознаят основно с окръжното и 
упътванията за попълване семейната карта.

Желателно е, да се уредят такива сбирки и с главите на семействата 
или техните заместници, за да им се обяснят разните случаи и им се на-
помни, не само че за в бъдеще снабдяването на еврейските семейства с 
всички вещи ще става може би, изключително въз основа на тези карти, но 
още и това, че за дадени неверни и непълни данни, виновните се наказват 
съгласно чл. 57 от Наредбата на Министерския съвет от 26.VІІІ.1942 г.
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Тъй като приемането на картите ще стане най-късно на 16.V. т.г. то 
агент-приемателите са длъжни най-малко пет дни преди тази дата да раз-
дадат картите на семействата, а последните два дни да ги приемат от съ-
щите. Предаването и приемането на картите ще стане по нарочен за целта 
списък с графи:

1) име, презиме и фамилия на главата на семейството;
2) получени карти (брой);
3) върнати карти (брой);
4) семейства (брой);
5) членове на семействата (брой), включително и главата на всяко 

семейство.
След приемането на картите, списъка се сравнява с картите, правят се 

сборове по гр. 4 и 5 и списъка, заедно с единия брой от картите, се изпра-
щат на следващия ден в комисарството. В случай, че има някаква пречка 
картите да се изпратят първия ден след последната дата на приемането, 
изпращането да се извърши най-късно на втория ден след приемане на 
същите. Списъците, обаче, трябва да се изпратят непременно веднага след 
последния ден за приемане на картите.

Кметовете на общини, където има еврейска община, контролират 
преброяването и своевременно донасят за нередовностите и пропуските, 
за да се вземат мерки от страна на комисарството за премахването им, 
а полицейските власти са длъжни да съдействат във всяко отношение за 
провеждане на преброяването.

За населените места (градове и села), където няма еврейска община 
обаче, има еврейски семейства (независимо от броя им), преброяването 
ще се проведе от кметовете на съответните български общини по начин 
указан в настоящето окръжно. Такива кметове ще се обръщат за настав-
ление и материали, към най-близката еврейска община. Делегатите при 
консисториите пък са длъжни да бъдат винаги в услуга на същите.

Еврейски общини в градовете:
1. Бургас 21. Пловдив
2. Берковица 22. Плевен
3. Битоля 23. Провадия
4. Варна 24. Пазарджик
5. Видин 25. Пирот
6. Вратца 26. Русе
7. Г. Джумая 27. Разград
8. Гюмюрджина 28. София
9. Дупница 29. Самоков
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10. Добрич 30. Сливен
11. Драма 31. Ст. Загора
12. Кюстендил 32. Скопие
13. Ксанти 33. Серес
14. Карнобат 34. Силистра
15. Казанлък 35. Фердинанд
16. Кърджали 36. Хасково
17. Кавала 37. Шумен
18. Лом 38. Щип
19. Нова Загора 39. Чирпан
20. Неврокоп 40. Ямбол

Като главен ръководител на преброяването в населени места, където 
има еврейска община е делегатът при консисторията, а негови помощници 
са: председателят на консисторията, членовете при същата, агент-приема-
телите и полицейските власти.

Като главен ръководител на преброяването в населени места (градове 
и села), където няма еврейска община, но има еврейски семейства, са кме-
товете на съответните общини, а техни помощници, агент-приемателите и 
полицейските власти.

Отговорностите на лицата натоварени с преброяването са, по чл.чл. 
46 и 57 от З.З.Н. и от Наредбата на Министерския съвет от 26.VІІІ.1942 г.

По един брой от картите да се задържат за общините. По тези карти да 
се правят всички промени в регистрите на общините, или пък тези карти да 
се наредят по азбучен ред, в нарочни класьори, за да служат за регистри.

За в бъдеще всички промени, които стават в семействата, като: ражда-
ния, умирания, женидби, разделяния и пр., своевременно да се съобщават 
в съответната еврейска община, а последната уведомява комисарството. 
Същите тези промени се правят и в книгите на общината.

След получаването на окръжното с обратна поща делегатите и кмето-
вете на всички общини (градски и селски) донасят какъв е приблизителния 
брой на еврейските семейства, за да им бъдат изпратени необходимите 
за целта карти. Общините в които няма еврейски семейства донасят за 
същото.

Срещу всеки брой карта се събират 2 лева.
За преброяването да се даде гласност чрез синагогите чрез обяви в 

еврейските общини.
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КОМИСАР: Ал. Белев
Вярно,

НАЧАЛНИК СЛУЖБА: [подпис]
Иг. Тенев

[на ръка] Вх. № 84 от 24.ІV.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 372, л. 11–13. Препис. Машинопис.

346.  Сведение за броя на населението по общини и народности в Зи-
ляховска, Кавалска, драмска и Гюмюрджинска околия

8–9 юни 1943 г.

Лично поверително

СВЕДЕНИЕ
За броя на населението по общини и народности съгласно

резултата от последното административно преброяване

Зиляховска околия

№ по 
ред

Общини

Бъ
лг

ар
и

Гъ
рц

и

А
рм

ен
ци

Ру
сн

ац
и

А
лб

ан
ци

В
ла

си

Ев
ре

и

В
си

чк
о

1. Алистрат 1346 4882  14  6  -  -  -  6248
2. Проти  45 3284  14 10  -  -  -  3353
3. Радулево  60 5584  90  4 17  -  -  5755
4. Провища  70 3502  -  -  -  -  -  3572
5. Мандили  140 2340  1  -  -  -  -  2481
6. Порна  887 7465  -  5 72  -  -  8429
7. Здравик  49 3643  12  -  -  -  -  3704
8. Зиляхово  704 4538  23  6 31 54  3  5359
9. Чепелджа  260 2184  43  -  -  -  -  2487
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№ по 
ред

Общини

Бъ
лг

ар
и

Гъ
рц

и

А
рм

ен
ци

Ру
сн

ац
и

А
лб

ан
ци

В
ла

си

Ев
ре

и

В
си

чк
о

10. Черепляни  31 4145  15  -  -  -  -  4191
11. Ангиста  226 3257  33 13  -  -  -  3529

Или всичко 3818 44824 245 44 120  54  3 49108

Кавалска околия

№ по 
ред

Общини народност Брой Забележка

1. община СЕЛЯНИ българи 115
гърци  5616
ерменци  53
Всичко:  5784

2. община НЕА-КАРВАЛИ българи  48
гърци  2328
Всичко:  2376

3. община ЖИГОЗ българи  63
гърци  4566
Всичко:  4629

4. община БАДЕМ-ЧИФЛИК българи  323
гърци  2556
арменци  18
Всичко:  2897

5. община КАВАЛА българи  4624
гърци 29496
арменци  912
руснаци  96
албанци  142
германци  36
италянци  38
унгарци  2
белгийци  2
французи  16
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румънци  4
араби  5
гагаузи  4
еврей  6 1263
турци  15
холандци  4
Всичко: 35402

 всичко в околията 51088 от които: българи  5173
 инородци  45915

ОКОЛИЙСКИ УПРАВИТЕЛ: [подпис]
Ст. Радев

СЕКРЕТАР: [подпис]
Г. Петров

гр. Кавала, 
9 Юний 1943 година

[печат]: Царство България. Кавалско окол. Управление.
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Драмска околия

№ по 
ред

Наименование 
на общината

Бъ
лг

ар
и

Гъ
рц

и

А
рм

ен
ци

Ру
сн

ац
и

Ц
иг

ан
и

В
ла

си

А
лб

ан
ци

И
та

ли
ан

ци

Ге
рм

ан
ци

Ту
рц

и

Ев
ре

и

К
ар

ак
ач

ан
и

В
си

чк
о

 1. гр. Драма  5056 20276  633 77 48 37 31 12 1 6 2 - 26179
 2. с. Калабак  747  6794 - - - - - - - - - - 7541 І
 3. с. Чаталжа  373  5252 - - - - - - - - - - 5625 ІІ
 4. с. Доксат  310  4265  4  2 - 21 1 - - 17 - - 4620
 5. с. св. Атанас  97  3910  1 - - - - - - - 43 4051
 6. с. Карлъково  938 3347  42 15 - - - -  - - - - 4342
 7. с. Органджий  110 4093 - - - - - - - - - - 4203
 8. с. Равика  110 3462  17 - - - - - - - - 94 3683
 9. с. Гара Бук  88 3676  2 - - - - - - 1 - - 3767
10. с. Плевня  2114 1535 - - - - - - - - - - 3649
11. с. Козлукьой  45 3440  3 - - -  - - - - - - 3488
12. с. Фотоливос  203 3196 17 - - - - - - - - - 3416
13. с. Нусратлий  36 3096  7 1 - 5 - - - 1 - - 3146
14. с. Височан  1038 2968  - - - - - - - - - 150 4156
15. с. Егри-дере  1087 2175 - - - - - - - - - - 3262
16. с. Белен  46 1510 - - - - - - - - -  36 1592
17. с. Османица  318 5322 - - - - - - - - - - 5640
18. с. Дизимиклий  150 1750 - - - - - - - - - - 1900
19. с. Просечен  1542 5386 73  6 - - 4 - - - - - 7011
20. с. Кобалище  747 1558  - - - - - - - - - - 2305

Всичко 15155 87011 799 101  48 63 36  12 1 25 2 323 103576

Драма, 8 юний 1943 год.
Окол. Управител [подпис]

Секретар [подпис]
[печат] Царство България. Драмско окол. Управление.
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Драмска околия

№ по 
ред

Наименование 
на общината

Бъ
лг

ар
и

Гъ
рц

и

А
рм

ен
ци

Ру
сн

ац
и

Ц
иг

ан
и

В
ла

си

А
лб

ан
ци

И
та

ли
ан

ци

Ге
рм

ан
ци

Ту
рц

и

Ев
ре

и

К
ар

ак
ач

ан
и

В
си

чк
о

 1. гр. Драма  5056 20276  633 77 48 37 31 12 1 6 2 - 26179
 2. с. Калабак  747  6794 - - - - - - - - - - 7541 І
 3. с. Чаталжа  373  5252 - - - - - - - - - - 5625 ІІ
 4. с. Доксат  310  4265  4  2 - 21 1 - - 17 - - 4620
 5. с. св. Атанас  97  3910  1 - - - - - - - 43 4051
 6. с. Карлъково  938 3347  42 15 - - - -  - - - - 4342
 7. с. Органджий  110 4093 - - - - - - - - - - 4203
 8. с. Равика  110 3462  17 - - - - - - - - 94 3683
 9. с. Гара Бук  88 3676  2 - - - - - - 1 - - 3767
10. с. Плевня  2114 1535 - - - - - - - - - - 3649
11. с. Козлукьой  45 3440  3 - - -  - - - - - - 3488
12. с. Фотоливос  203 3196 17 - - - - - - - - - 3416
13. с. Нусратлий  36 3096  7 1 - 5 - - - 1 - - 3146
14. с. Височан  1038 2968  - - - - - - - - - 150 4156
15. с. Егри-дере  1087 2175 - - - - - - - - - - 3262
16. с. Белен  46 1510 - - - - - - - - -  36 1592
17. с. Османица  318 5322 - - - - - - - - - - 5640
18. с. Дизимиклий  150 1750 - - - - - - - - - - 1900
19. с. Просечен  1542 5386 73  6 - - 4 - - - - - 7011
20. с. Кобалище  747 1558  - - - - - - - - - - 2305

Всичко 15155 87011 799 101  48 63 36  12 1 25 2 323 103576

Драма, 8 юний 1943 год.
Окол. Управител [подпис]

Секретар [подпис]
[печат] Царство България. Драмско окол. Управление.



744 3. „вдигане“ и депортиране

Гю
мю

рд
жи

нс
ка

 о
ко

ли
я

№
-р

 
ре

д
О

бщ
ин

а

Българи

Гърци

Турци

Арменци

Цигани

Българо-
мохамедани

Руснаци

Евреи

Румънци

Чехи

Албанци

Италианци

Всичко

1
Гю

мю
рд

жи
на

46
38

99
57

12
07

1
80

6
92

7
11

5
23

26
2

4
5

1
28

57
5

2
С

ир
ке

ли
 8

3
-

 3
00

0
 1

1
-

89
1

-
-

-
-

-
-

 3
98

5
3

И
рд

жа
н 

Х
ис

ар
 2

66
 6

75
18

44
-

-
 5

4
-

-
-

-
-

-
 2

83
9

4
Д

ем
ир

-Б
ей

ли
 6

23
14

26
 2

06
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
 4

11
4

5
К

оз
лу

кь
ой

 2
35

 8
13

 7
87

-
-

13
56

-
-

-
-

-
 3

19
1

6
К

ар
а-

К
ур

дж
ил

ар
 3

17
18

84
 6

47
-

-
-

-
-

-
-

-
-

 2
83

8
7

М
еш

е
 3

55
20

65
13

51
-

-
-

-
-

-
-

-
-

 3
77

2
8

Ш
уш

ла
нл

ий
 9

86
46

75
 7

05
-

-
-

-
-

-
-

-
-

 6
36

6
9

Ро
до

пи
 7

38
34

95
12

47
-

10
8

-
-

-
-

-
-

-
 5

58
8

10
Ш

ап
чи

 6
55

24
42

23
04

-
-

-
-

-
-

-
-

-
 5

40
1

11
Тр

ил
ар

ио
н

 6
74

17
52

31
00

1
23

2
-

-
-

-
-

-
-

 5
75

9
12

К
ю

чю
к-

К
ьо

й
 8

19
29

29
17

12
-

91
 3

7
-

-
-

-
-

-
 5

56
8

13
И

рд
жа

н
 9

32
13

57
33

10
5

-
-

-
-

-
-

-
-

 5
60

4
14

А
яз

ма
 3

43
 5

63
51

04
1

20
0

92
7

-
-

-
-

12
-

 7
15

0
15

Я
съ

-К
ьо

й
 7

54
21

72
33

15
-

11
6

-
-

-
62

-
-

-
 6

60
3

16
Х

ем
ет

ли
й

-
 2

 9
54

-
-

33
51

-
-

-
-

-
-

 4
30

7
11

51
8

36
11

0
43

70
8

82
4

16
71

67
29

23
26

64
4

17
1

10
06

33

О
ко

л.
 У

пр
ав

ит
ел

: [
по

дп
ис

]
И

в.
 Г

. Ц
он

ев
С

ек
ре

та
р:

 [п
од

пи
с]

Д
. В

ъл
че

в
Ц

ДА
, ф

. 6
62

К
, о

п.
 1

, а
.е

. 4
1,

 л
.1

5,
 2

3,
 2

8,
 3

1.
 О

ри
ги

на
л.

 М
аш

ин
оп

ис
.



3. 5. След депортацИята 745

347.  Молба от иванка Вълканова, писарка при еврейската община в 
Гюмюрджина, за увеличение на заплатата

София, 28 юли 1943 г.

До Господин
Комисаря за еврейските въпроси
гр. София

МОЛБА
от Иванка Ас. Вълканова, ул. 83 № 28 гр. Гюмюрджина

Господине Комисарю,
От 1 февруарий 1943 год. до 13 април включително, същата година 

бях писарка при еврейската община в гр. Гюмюрджина с основна месечна 
заплата 2300 лв.

Моля нареждането Ви да ми се требват процентни увеличения върху 
същата заплата като служителка в Беломорска България.

Прилагам за целта удостоверение № 165

С почитание: 
[подпис]

гр. София
28.VІІ.1943 г.

[печат] Вх. № 47363 от 28.VІІ.43.
Комисарство за еврейските въпроси. Дело 922.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 366, л. 22. Оригинал. Ръкопис.
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348.  назначаване на Йомтов Яков ескенази за надзорник на евре-
ите, останали в Гюмюрджина

Гюмюрджина, 11 август 1943 г.

Делегат
на Комисаря за евр. въпроси
При еврейската община
№ 219
11.VІІІ.1943 год.
гр. Гюмюрджина

До Господина
Комисаря за евр. 
въпроси
София

Съгласно окръжното Ви под № 42 от 6 август 43 год., съобщава Ви 
се, че назначавам Йомтов Яков Ескенази за надзорник на групата евреи, 
останали в града, с всички права и задължения, писани в окръжното Ви, 
под горния номер.

Делегат: (п)
А. Дончев

[печат] Вх. № 53466 от 16.VІІІ.43.
[резолюция] Към досието Гюмюрджина. 19.8.43 [подпис]

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 362, л. 16. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Хаджийски, И. Съдбата на еврейското население…, с. 40 (фак-
симиле).
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349.  нареждане от началник служба при Комисарството за еврей-
ските въпроси до Скопската износна банка за прeвеждане на 
конфискуван влог на Бенко Конфорти от Скопие

София, 19 август 1944 г.

До 
СКОПСКА ИЗНОСНА БАНКА
гр. Скопие

1/К 
19 август [194]4

Със заповед № 9 от 9.І.1943 год. на Комисаря за еврейските въпроси 
е конфискувана сумата 649. лева като недеклариран в законния срок влог 
при банката Ви на лицето Бенко (Боривой) Нафтали Конфорти, бивш жи-
тел на гр. Скопие.

Преведете този влог ведно с лихвите му по сметка № 23 на името на 
Касата за обществено подпомагане, София, в чиято полза същият е кон-
фискуван, като за стореното своевременно ни уведомите.

НАЧАЛНИК СЛУЖБА: [подпис] 
Н. А. Икономов

ЦДА, ф. 190К, оп.2, а.е. 4447, л. 1. Оригинал. Машинопис.

350.  акт на данъчните власти срещу Мика езра от Скопие за неде-
кларирани суми

Скопие, 8 октомври 1943 г. 

АКТ

Днес 8 октомврий 1943 год. гр. Скопие подписаният Димитър Васи-
лев, дан. агент в присътствието на свидетелите Димитър Константинов 
живущ в гр. Скопие ул. Ц. Иоанна № 17 и Димитър Арнаудов живущ в 
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гр. Скопие ул. Ц. Иоанна № 17 извърших проверка на подлежащите на 
данък по закона за еднократен данък върху имуществата на лица от еврей-
ски произход и констатирах, че Мика Н. Езра от гр. Скопие живущ в гр. 
Скопие ул. ------------- не е подал декларация за облагане със следуемия се 
данък за следните имущества:

№ по ред Наименования на имуществата Стойност в лева
1 Според декларацията на 

Френско-сръбската банка а.ад. 
клон – Скопие от 14 август 1941 
г. вх. № 1585/41 г. по спестовен 
влог № 1721 ……………

16 динари

Всичко 16 динари

Съгласно чл.чл. 8 и 16 от закона за еднократния данък върху иму-
ществата на лица от еврейски произход следва укритите имущества да се 
конфискуват в полза на държавното съкровище и Мика Н. Езра да плати 
следващия се върху тях данък в троен размер и да бъде наказан със строг 
тъмничен затвор до 5 год. и глоба до 3.000.000 лв.

Настоящият акт се състави в три еднообразни екземпляра, два от кои-
то да се изпратят в Министерството на финансите – Дирекция на инспек-
тората, а един за архивата на Скопското областно данъчно управление.

Съставител на акта: [подпис] 
Свидетели при съставяне на акта [подпис]

[подпис]

ОБЯСНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ НА НАРУШИТЕЛЯ:

Нарушител: Лицето е в неизвестност.
гр. Скопие, 8 октомврий 1943 год.

ЦДА, ф. 190К, оп. 2, а.е. 5786, л. 2. Оригинал. Машинопис и ръкопис.
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351.  Съобщение от Българската народна банка до Комисарството за 
еврейските въпроси относно задължение на Йеса Шоев от Ксан-
ти, в неизвестност

19 октомври 1943 г. 

19 октомври
До КОМИСАРСТВОТО ПО  
ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
СОФИЯ
Копие до: 
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Съдебно отделение
СОФИЯ

Господа,
Съгласно чл. 49 от Наредбата за уреждане на еврейския въпрос и в 

изпълнение на окр. № 339/942 г. съобщаваме Ви, че клонът ни има взема-
не от ИЕСА ШОЕВ, гр. Ксанти, в размер на 35.000 драхми.

Задължението на Шоев е по полица с падеж 12 май 1930 г. към бивша-
та Гръцка държавна банка, а сега преминало към банката ни по силата на 
Закона за събиране вземанията на бившите Югославянска и Гръцка дър-
жавни банки в освободените през 1941 год. земи (Д.в. бр. 26 от 6.ІІ.1942 
год.). Същото е констатирано само по налични бележници, не по счетовод-
ни книги и без да е на лице самата полица.

Лицето е в неизвестност, вероятно изселено.

С почит:
Българска Народна Банка

Директор: [подпис]
Контрольор: [подпис]

[печат] Вх. № 2976.

ЦДА, ф. 1222К, оп. 1, а.е. 316, л. 7. Оригинал. Машинопис.
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352.  Молба от кмета на Битоля до делегата на Комисарството за ев-
рейските въпроси за препис от 126-о постановление на Минис-
терския съвет, прието на 2.ІІІ.1943 г. 

Битоля, 13 ноември 1943 г. 

М.В.Р.Н.З.
Битолско
Градско общ. управление
№ 4550
13.ХІ.1943
гр. Битоля

До Господина
ДЕЛЕГАТА НА КОМИСАРЯ
ПО ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
В гр. Битоля

Моля нареждането Ви, Господин Делегат, да ни се изпрати един пре-
пис от 126-то постановление на Министерския съвет, взето в заседанието 
му от 2.ІІІ.1943 г. протокол № 32 т. 3 или пък да ни се дадат указания в кой 
брой държавен вестник е публикувано същото1. 

КМЕТ: [подпис]
Инж. Христо Светиев
СЕКРЕТАР: [подпис]

Веселин Ал. Найденов

[печат]: Царство България. Битолска градска община. 
[на ръка] Вх. № 249/16.ХІ.943 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 6, л. 229. Оригинал. Машинопис.

1 На подписалите документа очевидно не е било известно, че въпросното постано-
вление за организиране на депортацията, както и другите приети заедно с него на 2 март 
1943 г., не са обнародвани в Държавен вестник (вж. документ № 251).
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353.  Молба от Битолското градско общинско управление до делегата 
на Комисарството за еврейските въпроси при еврейската общи-
на за получаване списък на преотстъпените недвижими имоти 
на еврейската община в града

Битоля, 2 декември 1943 г.

До Господина
ДЕЛЕГАТА НА КОМИСАРЯ ПО 
ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
ТУК

Моля нареждането Ви, Господин Делегат, да се изпрати в общината 
ни един списък на недвижимите имоти, които са били бивша собственост 
на местната еврейска община и които съгласно 126-то постановление на 
Министерския съвет взето в заседанието му на 2.ІІІ. т.г. протокол № 32 се 
преотстъпват в полза на общината ни. Списъкът да съдържа и тези сгра-
ди – бивша собственост на местната еврейска община, които погрешно са 
одържавени, вместо да бъдат отстъпени на общината ни. За всички имоти 
да се означи вида им и местонахождението им (улица и №-р).

Кмет: (п)
СЕКРЕТАР: Веселин Ал. Найденов

[печат] Изх. № 4832/2.ХІІ.1943 г. Битолско градско общ. у-ние.
[печат] Царство България. Битолска градска община. 
[на ръка] Вх. № 257/2.ХІІ.943 г.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 6, л. 237. Оригинал. Машинопис.
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354.  Запитване от делегата на Комисарството за еврейските въпро-
си при еврейската община в Битоля относно закриването на ев-
рейската община в града и разпореждането с имуществото на 
депортираните евреи

Битоля, 14 декември 1943 г.

М.В.Р.Н.З.
Комисарство за еврейските въпроси
делегат при еврейската община
№ 163
14.ХІІ.1943 год.
гр. Битоля

До Господина
Комисаря по еврейските 
въпроси
София

РАПОРТ
от ГЕОРГИ ДЖАМБАЗОВ, главен секретар на Областната

Дирекция в гр. Битоля, делегат на комисарството
при еврейската община в гр. Битоля

Господин Комисар,
Поради това, че по Ваша заповед предстои закриване на еврейската 

община в гр. Битоля, то моля, Господин Комисар, преди закриването за 
указание по следните въпроси:

1) Какво ще стане и кой ще събира наемите на още неодържавените 
еврейски къщи, които броят […].

Наема сега се изплаща от наемателите по чекова сметка № 544.
2) С депозираните скъпоценности при Битолската Б.Н. Банка, какво 

ще стане с тях? Моля за разрешение да се ликвидира, като се продадат.
3) Какво ще стане с блокираните сметки на лица от еврейски произ-

ход при разните банки в гр. Битоля.
С ликвидацията на имуществото оставено от изселените евреи се лик-

видират и всички добити суми внесени във фонда „Еврейски общини“, за 
което ще следва подробен отчет.

В очакване на отговора Ви в най-скоро време, за да мога да ликвиди-
рам напълно с общината, след което ще бъде закрита.

Делегат: [подпис]
(Г. Джамбазов)

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 8, л. 39. Оригинал. Машинопис.
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 355.  Заповед на комисаря за еврейските въпроси за закриване на ев-
рейската община в Битоля

16 декември 1943 г.

Министерство на вътрешните работи и народ. здраве
Комисарство за еврейските въпроси

------------------------------------------------

Препис
ЗАПОВЕД

№ 4423

Поради изселване на еврейското население от гр. БИТОЛЯ, ЗАКРИ-
ВАМ еврейската община в същия град, като освобождавам от длъжност 
делегат ГЕОРГИ ДОЧЕВ ДЖАМБАЗОВ.

Административната архива да се предаде на съхранение на Кюстен-
дилската еврейска община, а финансовата архива и тръжните преписки да 
се изпратят в Комисарството.

КОМИСАР: Хр. Стоманяков 
ВЕРНО,

НАЧАЛНИК СЛУЖБА: [подпис]
гр. София, 16.ХІІ.1943 година

[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси.

ЦДА, ф. 664К, оп. 1, а.е. 6, л. 240. Копие. Машинопис.
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356.  Специални условия за отдаване чрез търг под наем на недвижим 
имот на Битолска еврейска община

Битоля, 26 декември 1943 г.1 

Битолска еврейска община
Синагогално настоятелство
№ ………
…………… 194 … год.

СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
за отдаване под наем недвижимите имоти, принадлежащи  

на Битолската еврейска община

1) Битолската еврейска община отдава чрез търг на наемател имотът 
дюкян, находящ се в гр. Битоля, на ул. К. К. Преславски № 70, за време от 
1 януарий 1943 г. до 1 януарий 1944 година.

2) Първоначалния годишен наем на имота възлиза на ……… лева; ис-
кания залог за правоучастие в търга е 10% върху първоначалната оценка.

3) Наддаването за имота става по ред определен в закона за Б.О.П.2 
и правилника за прилагането му в тоя ред че следва да се спазва напълно 
от конкурентите.

4) Наемателят не може да употреби имота с друга цел, освен за как-
вато е предназначен, нито пък да го преобърне от един вид в друг без съ-
гласието на еврейската община.

5) Наемателят е длъжен да заплаща наем за наетия имот ежемесечно 
в началото на всеки месец.

6) Наемателя не може да оспорява изплащането на целия или част от 
наема, нито да иска намалението му под какъвто и да било предлог освен 
ако имотът бъде съборен по закона за благоустройството или затворен от 
санитарната власт като нехигиеничен.

7) Еврейската община си запазва правото да дири от наемателя всичк-
ки вреди и загуби, нанесени от него върху наетия имот, поради лошото и 
недобросъвестното му стопанисване.

8) Всички данъци, смет, канал, водна такса, електрическа енергия са 
за сметка на наемателя.

9) Общите поемни условия съставляват неразделна част от настоящи-
те и са задължителни за двете страни.
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ТРЪЖНА КОМИСИЯ:
1) Председател: (п)
2) Секретар-касиер: 
3) Член: (п)
Конкуренти:
1) [подписано с палец] Бенсион Бохор Леви
2)
3)
4) 

[печат]: Битолска еврейска община. Синагогално настоятелство. 
Надпис на иврит.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 354, л. 67. Оригинал. Машинопис.

1 Датирано по съдържанието на документ № 211. 
2 Закон за бюджета и обществените поръчки. 

357.  акт срещу аврам Хазан от Серес за недекларирани суми
Серес, 15 февруари 1944 г.

ПРЕПИС
АКТ

Съставен в гр. Сяр на 15 февруарий 1944 година от Апостол Т. Само-
ковлиев, директор при Българската Народна Банка в гр. Сяр, на основание 
извършената проверка лично от същото длъжностно лице за следното:

1. Лицето от еврейски произход АВРАМ ПЕРЕС ХАЗАН, работник 
от гр. Сяр, улица 173 № 19 притежава: 6000. (шест хиляди) драхми и 64 
(шестдесет и четири) лева. Съгласно чл. 26 от Закона за защита на нацията 
той беше длъжен да ги декларира в срок най късно до 14 август 1941 годи-
на. От направената справка в съответната служба на Българската Народна 
Банка се установи, че той не ги е декларирал и като така ги е укрил, поради 
което следва да понесе отговорност по чл. 7-а от Закона за търговията с 
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външни платежни средства, а гореописаните суми да бъдат конфискувани 
по реда на чл. 26 от Закона за защита на нацията.

2. Деянието по т. 1 на тоя акт, изразено в недеклариране и укриване 
на 6000 (шест хиляди) драхми по курс 54 лева за 100 драхми равни на лева 
3240 (три хиляди двеста и четиридесет) и 64 (шестдесет и четири) лева, или 
всичко за лева: 3304 (три хиляди триста четири), извършено от АВРАМ 
ПЕРЕС ХАЗАН, работник от гр. Сяр улица 173 № 19, е нарушение на чл. 
26 от Закона за защита на нацията и на Наредба № 5 – за недеклариране 
на валутата (Д.В. бр. 269/1932 год. и Д.В. бр. 32/932 г.). На основание 
на предпоследната алинея на същия член от Закона за защита на нацията 
във връзка с чл. 7-а от Закона за търговията с външни платежни средства, 
съставих този акт в два еднообразни екземпляри, един от които се изпра-
ща на Господин Министра на Финансите за издаване на постановление, а 
другият остава в архивата на банката.

Свидетел на акта ще бъде: Апостол Т. Самоковлиев – директор на 
Българската Народна Банка – Сяр.

Следва гореозначените недекларирани и укрити суми да бъдат кон-
фискувани в полза на Касата за обществено подпомагане при Министер-
ството на вътрешните работи и народното здраве със заповед от Господин 
Министра на същото министерство.

НАРУШИТЕЛ: СЪСТАВИТЕЛ НА АКТА:
Лицето е изселено от страната (п) Апостол Т. Самоковлиев

Вярно с оригиналния акт
при Българската Народна Банка – Сяр

КОНТРОЛЬОР: [подпис] 

ЦДА, ф. 190К, оп. 2, а.е. 5402, л. 5. Препис. Машинопис.
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358.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси до делегата на 
Комисарството при еврейската община в Кавала за закриване 
на общината

София, 2 март 1944 г.

Мн. бързо

До Господина
Делегата при еврейската община
гр. Кавала

Изпраща Ви се заповед № 191 от 1.ІІІ.1944 година на Господина Ко-
мисаря, за закриване на еврейската община в гр. Кавала, за изпълнение.

Наредете да бъдат добре опаковани всички административни доку-
менти и да се изпратят за съхранение на еврейската община в гр. Горна-
Джумая.

Паричните документи да се изпратят незабавно направо до Комисар-
ството, където ще се извърши проверката им и където ще се съхраняват.

Инвентарът на общината ще се продаде на търг само между учрежде-
ния по оценка на комисия, съставена от 3 лица: представител на учрежде-
нието което купува, представител на данъчното управление и представи-
тел на общинската власт.

Протоколите за извършените търгове да се изпратят в Комисарство-
то, а сумите добити от продажбите да се внесат по чекова сметка № 544 на 
фонд „Еврейски общини“.

За извършеното донесете подробно в Комисарството.
Приложение: 1 заповед

ПОМ. НАЧАЛНИК
АДМИНИСТР. ОТДЕЛЕНИЕ: 

(М. Павлова)

[печат] 3031/2 март 1944 г.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 377, л. 8. Копие. Машинопис.
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359.  Съобщение от градското управление в Кавала до комисаря за 
еврейските въпроси относно сградата и архива на еврейската 
община в града

Кавала, 14 март 1944 г.

М.В.Р.Н.З.
Кавалско
Градско Общ. Управление
Административно отделение
№ 597
14.ІІІ.1944 г.
гр. Кавала

До ГОСПОДИНА
КОМИСАРЯ ПО ЕВРЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ
БУЛ. ДОНДУКОВ № 51
ст. СОФИЯ

На № 3031.
Съобщавам Ви, Господин Комисар, че в сградата, където се помеща-

ваше еврейската община в гр. Кавала, понастоящем са настанени войници 
и от разпита който се направи се установи, че архивата е била прибрана 
от бившия делегат по еврейските въпроси Д-р Йосиф Попов, но къде я е 
прибрал в последствие на хранение, на общината не ни е известно.

КМЕТ: [подпис]
СЕКРЕТАР: [подпис]

[печат]: Царство България. Кавалска градска община.

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 377, л. 35. Оригинал. Машинопис.
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360.  доклад от Христо Стомоняков, комисар за еврейските въпроси, 
до министъра на вътрешните работи и народното здраве относ-
но състоянието на еврейския въпрос в България

София, 24 март 1944 г.1 

Лично-Поверително
До Господина
Министра на вътрешните работи
и народното здраве
София

ДОКЛАД
от Комисаря за еврейските въпроси

Господин Министре,
До към месец октомврий 1943 година, когато поех управлението на 

Комисарството за еврейските въпроси, в България имаше около 42.000 
души евреи.

Тяхното положение се уреждаше със Закона за защита на нацията от 
23 януарий 1941 година и Наредбата издадена въз основа на закона за въз-
лагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на ев-
рейския въпрос и свързаните с него въпроси – Д.в. бр. 192 от 29.VІІІ.942 
година.

В тях са прокарани следните ограничения за евреи:
Не могат да носят български фамилни имена и презимена.
Носят отличителни за тях знаци, с изключение на децата под 10 го-

дишна възраст и покръстените в християнска религия.
Собствениците българи могат да забраняват на евреите посещението 

в техните заведения, това обаче е направено от толкова малко българи, че 
може да се сметне за несъществуващо.

Не могат да живеят в едно жилище с лица от български произход. 
Това ограничение не се прилага, тъй като в градовете, където живеят ев-
реи, няма достатъчно еврейски жилища и евреите продължават да живеят 
в едно жилище с българи.

Не могат да притежават автомобили и радио-апарати, обаче, да се 
возят на автомобил и да слушат радиопредаване не им е забранено.

От 1941 година не се приемат за български поданици. Чуждите пода-
ници евреи, обаче, живеят в България на общо основание.
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Не могат да бъдат избиратели и избираеми в публично правни избори 
и в избори на дружества с идеална цел. Това не се отнася до дружества 
само за евреи, които не им са забранени.

Не могат да заемат държавни и общински служби, което ограниче-
ние не се спазва, тъй като под формата на граждански мобилизирани, във 
всички държавни и общински учреждения има евреи, третирани и плащани 
наравно с българските чиновници.

Не могат да служат във войската, но като трудоваци с всички българ-
ски поданици, които по някоя причина не могат да служат във войската, 
отбиват тази си повинност.

Не могат да встъпват в брак с лица от български произход. За встъпи-
лите вече в такъв, ограниченията за евреите не се прилагат.

В българските учебни заведения се приемат в определен процент, 
който е почти достатъчен за да ги задоволи Независимо от това, всяка 
еврейска община има открито еврейско първоначално училище и прогим-
назия, където задължително се преподава и български език. Училищата им 
имат права, каквито имат всички чуждестранни училища.

Евреите са заселени почти във всички градове и по-големи села в 
пределите на стара България, с изключение на София, Стара-Загора и Ка-
занлък, но по изключение и в тях живеят евреи с разрешение на Комисар-
ството.

Местожителството си евреите могат да менят по своя воля. За целта 
подават молба до Комисарството за еврейските въпроси, което разрешава 
или не исканието с оглед да не става много натрупване на евреи в някои от 
селищата. Такива искания за месеците януарий и февруарий 1944 година 
Комисарството е разгледало 284.

Поради изселването им от София е станало голямо натрупване на ев-
реи в някои градове, което съставлява неудобство в квартирно отношение 
не само за българите, но и за тях. При това не може да се намери под-
ходяща работа за всички желающи евреи, то се обсъжда въпроса за раз-
селването им в други градове и села, като ще се предпочитат желающите 
доброволно да се разселят.

На евреите е забранено да се движат из страната без разреше от по-
лицейските власти. Това ограничение, обаче, поради времената които из-
живяваме, се отнася до всички български и чужди поданици. Впрочем на 
сериозно искане не вярвам да се отказвало нуждното разрешение.

Евреите могат да притежават в градовете покрити недвижими имоти.
Евреите могат да упражняват свободна професия, търговия и индус-

трия в такъв процент от общия брой на упражняващите тази професия в 
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Царството, какъвто е процента от населението от еврейски произход в 
страната.

Това ограничение почти не съществува. Под формата на граждански 
мобилизирани, всички останали свободни евреи от тази разпоредба, са на 
работа в разните ведомства, което както е известно по длъжност и заплата 
са приравнени към българите.

Физическият труд не е забранен. Нещо повече, Комисарството на-
сърдчава евреите към него. Надниците се свободно оговарят. Евреите 
разполагат безконтролно със сумите получени от работа. Въобще върху 
получени суми, като заплата, надница или възнаграждение, не се упраж-
нява контрол. Такъв има върху еврейските капитали, които са блокирани 
на името на собственика им в банките. За издръжка и текущи нужди се 
отпускат суми на титулярите на сметките.

Във всяко селище, където има повече от 50 души евреи, е учредена 
еврейска община, която се управлява 4–6 души евреи – консистория, към 
която има делегат, българин, назначен от Комисарството. Консисторията 
управлява и синагогата и еврейското училище. В училищата преподават 
учители евреи за еврейските предмети и българи за българските, назнача-
вани от Комисарството, по представление на консисторията. За издръжка-
та на еврейските общини е предвидено в тази годишния бюджет на Коми-
сарството за еврейските въпроси 65.000.000 лв. и 20.000.000 лева за помо-
щи на бедни евреи. Към всяка община има учредена кухня за безработни и 
бедни евреи, която се издържа от фонда „Еврейски общини“. През зимата 
на храна в тези кухни са били 8665 бедни и безработни евреи. Това число 
през работния сезон значително ще се намали, тъй като болшинството от 
тях ще бъдат на работа.

В духовно отношение евреите се управляват съвършено самостоя-
телно. Имат две духовни съдилища, по едно за Северна и Южна България 
и Висш духовен съд в гр. София.

От как съм назначен за Комисар за еврейските въпроси, принудител-
но изселване на евреи извън пределите на България не е имало. Добровол-
ното – не само че не се спъва, но се и улеснява. Отначало за известна кате-
гория евреи имаше пречки в това отношение, които обаче са вече отстра-
нени. Само за януарий и февруарий 1944 година са дадени разрешения 
за изселване на 489 души. За месец март изглежда числото на издадените 
удостоверения ще бъде много по-голямо.

Сега се обсъжда въпроса, дали е целесъобразно да бъдат пуснати да 
се изселят в Турция една група желающи евреи с платноходка по Черно 
море. Комисарството не би имало нищо против, ако това можеше да стане 
с параход.
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За съжаление, обаче, спънките за изселването на евреите не са от 
нас. От проучванията, които съм направил, изселниците евреи най-големи 
пречки срещат при добиването на транзитните визи и тези от държави-
те, където ще се установяват на местожителство. Отстраняването на тези 
пречки не зависи от нас.

При това положение шумът, който се вдига около еврейския въпрос в 
нас или чужина, е ясно неоснователен.

Комисар: [подпис]
(Хр. Стомоняков)

[печат] М.В.Р.Н.З. Комисарство за еврейските въпроси

ЦДА, ф.176К оп. 1ш, а.е. 256, л. 55–59. Оригинал. Машинопис.

1 Датировката е въз основа на допълнително нанесена в документа дата.

361.  Уведомление от Централно управление на Българската народ-
на банка до Комисарството за еврейските въпроси относно кон-
фискацията на влоговете на аврам Хазан от Серес

София, 4 август 1944 г.

Българска народна банка
Централно управление
Телеграфически адрес „Центърбанк“
№ 1972

София, 4 Авг. 1944 г.
До КОМИСАРСТВОТО  
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
Тук

На основание чл. 26 от Закона за защита на нацията, във връзка с чл. 
7 ал. V от Закона за търговията с външни платежни средства, приложено 
изпращаме Ви, за издаване заповед за конфискация, един акт, съставен 
срещу Аврам Перес Хазан от гр. Сяр, ул. „173“ № 19, от еврейски про-
изход, за нарушение на чл. 29 от Закона за защита на нацията, §§ 34 и 35 
от правилника за неговото прилагане, и ХХІV-то допълнение на Общата 
наредба по вноса и износа.
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Оригиналния акт изпратихме на Министерството на финансите, Ди-
рекция на финансовата инспекция, за издаване постановление по чл. 7-а от 
Закона за търговията с външни платежни средства.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 акт.
БЪЛГАРСКА НАРОД. БАНКА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Директор: Подуправител:
[подпис] [подпис]

[печат] Камбиален инспекторат. Служба по актовете. 
[печат] Вх. № 35170/8.VІІІ.44.

ЦДА, ф. 190К, оп. 2, а.е. 5402, л. 4. Оригинал. Машинопис.

362.  Заповед от Комисарството за еврейските въпроси за конфиску-
ване влоговете на аврам Хазан от Серес

София, 24 август 1944 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
И НАРОДНОТО ЗДРАВЕ

КОМИСАРСТВО ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ

Препис
ЗАПОВЕД

№ 759

Въз основа на донесение № 1972 от 4 август 1944 година на Българ-
ската народна банка, камбиален инспекторат, София, и по силата на чл.чл. 
4, 38, 42, 43, 45, 48, 56 и 57, издадена въз основа на закона за възлагане 
на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския 
въпрос и свързаните с него въпроси (справка държавен вестник брой 192 
от 29 август 1942 година),



764 3. „вдигане“ и депортиране

ЗАПОВЯДВАМ:
Да се конфискуват и изземат в полза на Касата за обществено подпо-

магане недекларираните и недепозирани в законния срок от лицето от ев-
рейски произход Аврам Перес Хазан от гр. Сяр, ул. 173 № 19, имущества, 
както следва:

1)  Сума 6.000 драхми по курс 54 лева за 100 драхми  
равни на .....................................3.240 лева 

2) Суми в размер на  ......................... 64 лв.
или всичко три хиляди триста и четири лева.
Изпълнението на тази заповед възлагам на Ликвидационната комисия 

по § 5 във връзка с № 52 от правилника за прилагане на закона за защита 
на нацията.

Преписи от заповедта да се връчат на Касата за обществено подпома-
гане за сведение и изпълнение на Аврам Перес Хазан от гр. Сяр и на Б.Н. 
Банка – Сярски клон, гр. Сяр – за изпълнение.

гр. София, 24.VІІІ.1944 год.
КОМИСАР: 

Вярно, Б. Протич
НАЧАЛНИК СЛУЖБА: 

[подпис] 
Н. Икономов

ЦДА, ф. 190К, оп. 2, а.е. 5402, л. 2. Препис. Машинопис и ръкопис. На бланка на 
Комисарството за еврейските въпроси.

363.  Страница от Книгата за заповедите на Комисарството за еврей-
ските въпроси със заповед за назначаване на комисия, която да 
провери съдържанието на депозираните в БнБ пликове със скъ-
поценности на депортираните евреи

София, 6 ноември 1944 г.

1013 30.Х.1944 г. Утвърждавам бюджета за 1944 бюджетна година на 
Варненската еврейска община за 535 736 лева
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1014 1.ХІ.1944. Уволнявам Светослав Петров Николов, главен ин-
спектор при Комисарството считано от 1.ХІ.1944 г. поради сък-
ращаване на длъжността във връзка с ликвидирането на Ком. за 
евр. въпроси 

1015 2.ХІ.1944 г. Уволнявам Русин Ценов, директор на евр. училище 
в гр. Лом. Уволнението му да се счита от 24 септемврий 1944 г.

1016 2.ХІ.1944 г. На основание чл. 7 от З. за бюджети на държавата за 
1935 бюджетна година, във връзка с чл. 3 от бюджета на фонда 
„Еврейски общини“ за 1944 бюджетна година, да се изплати на 
бившият гл. инспектор Светослав П. Николов, уволнен със запо-
вед 1014 от 1.ХІ.1944 г. помощ в размер на заплата и половина с 
повишенията получавани в деня на уволнението.

1017 6.ХІ.1944 г. Назначавам лицата Самуил Леонов Самуилов, Симон 
Шварц, Якоб Сабат Мордохай които натоварвам със задачата да 
се явят пред ликвидационното бюро на Б.Н.Б. по ликвидацията 
на банковите клонове в Беломорието и Македония и приемат под 
опис скъпоценностите на гражданите евреи, изселени от помена-
тите области, депозирани при същите на името на Комисаря за 
евр. въпроси. Комисията е упълномощена да отвори пликовете и 
пакетите със скъпоценностите и да проверят съдържанието им по 
официалните описи и протоколи направени при изземването им. 
След тази проверка пликовете и пакетите да се запечатат наново 
и оставят на хранение и разположение на Комисаря за еврейските 
въпроси. Натоварваме комисията да състави протоколи за евенту-
алните липси, нередовности и несъответствия между представе-
ните от клоновете на Б.Н.Б. описи и действителното съдържание 
на пликовете и пакетите.

1018 3.ХІ.1944 г. Утвърждавам допълнителния бюджет за 1944 бю-
джетна година на Кърджалийската еврейска община за лв. 40.620.

1019 Назначавам Михаел Хаим Конфино за контрольор при Комисар-
ството за евр. въпроси, София, с месечно възнаграждение. Назна-
чението му да се смята от 1.ХІ.1944 г.

1020 3.ХІ.1944 г. Назначавам  Яко Конфино за за контрольор при Ко-
мисарството за евр. въпроси, София, с месечно възнаграждение. 
Назначението му да се смята от 1.ХІ.1944 г.

1021 Преназначава се Мария Петрова книговодителка при Комисар-
ството контрольор при същото считано от 1.ХІ.1944 г./3.ХІ.1944
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1022 Отменям заповед 115/19.ІІ.44 г. за конфискация 1 брилянт тежащ 
1.89 един осемдесет девет карата на стойност 300.000 лева 1 фо-
тографически апарат „Цайс-икон“ контакс № 36586, които са взе-
ти от касата на Дирекцията на полицията, криминален отдел при-
тежание на Нафтали Аврам Асса София респ. на пълномощника 
(3.ХІ.1944 г.)

1013 7.ХІ.1944. Утвърждавам допълнителния бюджет за 1944 бюджет-
на година на ………….

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8611, л. 294r/v. Оригинал. Ръкопис.

364.  Писмо от Скопската еврейска община до Българската еврейска 
централна консистория относно открити в общината книжа, 
свързани с депортирането на евреите и с молба за финансова 
помощ 

Скопие, 10 януари 1945 г.

До
БЪЛГАРСКА ЕВРЕЙСКА 
ЦЕНТРАЛНА КОНСИСТОРИЙА

София 
Македоно-евреjска верска
Општина Скопjе
Бр. 18
10.І.1945 г.

С настоящето си съобщаваме, че при прегледуенето на книжата в на-
шата синагога намерихме архивата на бив. еврейска опщина, а между тях 
и разни документи които се отнасят за лагера.

Тези са: 1) Официални спискови издадени от германската власт, кои-
то съдржат имена на всичките одведени Еврей.
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2) Документи издадени от коменданта на лагера Пейо Драганов от 
които се виждат колко лица са заминали с првия, другия и третия транс-
порт.

3) Спискови направени от Еврейи десетари1, и от които се вижда кол-
ко броя и как са били Еврейи смещени по помещенията во монопола.

4) Бележки с които се даваха разни еврейски неща на разни учрежде-
ния и частни лица. Между тези бележки се намира и едно писмо издаде-
но от Комисарство на еврейските въпроси от София с което се търси от 
Скопския Комисар да се испрати в София целия зъболекарски инвентар от 
Еврейски произход.

5) Разни бележки от които се вижда кои лица са били мобилизирани 
и помагали на полицията през време на собирането и пребиваването на 
Евреите во лагера.

Во случай да имате интерес за горните документи можеме да Ви ис-
пратиме преписи.

Смрт на фашизам. Свобода на народ.

Секретар: [подпис]
 Председател: [подпис]

П.С. Како се надеваше, да намериме още по важни данни, след некол-
ко дена ще Ви испратиме всичко по дробно.

[на ръка] Пристигат нашите од Албаниjа Скопяни и Београдските ев-
рейи, нашето финанс. стояние е многу тешку та все мислимо ако можете 
со нешто да не помогнете до крайното решение на наш фин. въпрос. 

Братски вас поздравления.
Председател:

[подпис]

[печат] Македоно-еврейска Верска Општина. 

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 88, л. 2. Оригинал. Машинопис.

1 „Десятниците“ са били назначавани от комендантите на лагерите измежду задър-
жаните евреи за поддържане на вътрешния ред. 
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365.  извадки от дневника на никола Мушанов, отнасящи се до по-
ложението на евреите в България през януари-април 1943 г.

София, януари-април 1943 г.

[Кн. VІ, л. 5v-7]1 29 януари [1943 г.] 
[…]2

Втори въпрос: Преследването на евреите. Аз съм говорил много пъти 
в Парламента. И да Ви кажа откровено, чудил съм се от къде иде умраза-
та и жестокостта спрямо евреите. Наложен ли ни е от Германците този 
начин на третирене? Един от елементите на „Новия ред“ ли е? Но едно 
мога да Ви кажа: Когато се дадоха пълномощия от Народното събрание на 
Министерския съвет да урежда еврейския въпрос, убеждението не само у 
евреите но и у честното българско общество бе, че поведението на прави-
телството спрямо еврейството, ще се промени, ще бъде по-мегко и благо-
склонно. Напротив, новите наредби бяха безмилостни, безчовечни. Това 
ни много вреди. Ние ще исплащаме скъпо глупостта си, ние уничтожихме 
и най-добрите ценности на народа си: религиозна търпимост. И аз се чудя, 
простете ми смелостта, как Вие можахте да се съгласите на откритото без-
човечното отнасяне, което отиде до садизъм, спрямо евреите. Вие имахте 
приятели между тях, имахте почитатели, има достойни родолюбци, които 
се сражаваха за земята в която са се родили. Нашия народ не мразеше 
евреите. У нас еврейският въпрос не съществуваше. Аз Ви познавам като 
човек, не жесток, състрадателен, милостив и чудя се как Вие търпите тако-
ва отношение към евреите. Не е късно да се поправят крайностите.

Царя и по този въпрос бе втренчил очи в мене и не продума нито 
дума. Какво искаше да каже Царя с мълчанието си? Нямаше аргументи 
срещу схващанията ми та мълчеше или въобще намираше за най-добре да 
мълчи, защото мълчанието е злато и може да бъде предмет на различни 
тълкования… […]3

[Кн. VІ, л. 55–56] 25 февруари [1943 г.]
По случай 23 години от създаването на Национал-социалистическата 

партия, Хитлер е изпратил послание до партията от […]4

Най-важната мисъл в него е, че трябва да се изкорени еврейската раса 
от света; тя е причинителка на всичките злини.

[…]5

Речта на Хитлер прави много лошо впечатление. Тя е реч жестока, 
реч на отчаяние. Тя няма да внесе успокоение, нито надежди.
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Вече започва да се виждат последствията. В Чехословашко, Гърция 
и Балтийските страни се обявява обща гражданска мобилизация. У нас 
се готвят концентрационни лагери за евреите, а можe би и нежелателни 
българи. 

[…]6

[Кн. VІ, л. 59] 4 март [1943 г.]
[…]7

В страната е много тревожно. И за евреите е организиран лагер в 
Пирот. Страшно е положението на евреите те са много изплашени, особе-
но след речта на Хитлер. Никога не съм предполагал, че у нас може да се 
стигне до такава крайност Нов ред! […]8

[…]9

[Кн. VІ, л. 60v-61v] 7, 8, 9 март [1943 г.]
[…]10

У нас нови преследвания срещу евреите. Голяма паника. Говорят, че 
щели да ги изселват в Полша. Мнозина идваха при мене за помощ да им 
помогна да се изселят. Не мога да им бъда полезен. Една тайфа от пос-
ред ници за паспорти и визи са ги ограбили. Вземали им по 500 хиляди 
лева. Глутница от чакали и кръвожадни люде. Никогаж не съм вярвал, че 
България може да изпадне в такова долно и мизерно положение. Рибата се 
вмирисва откъм главата!… 

Днес се възобновиха заседанията на Народното събрание.

10 март [1943 г.]
[…]11

Днес бяха отменени мерките срещу евреите. Говори се, че Белев си 
бил подал оставката по този случай. Дали има вече малко просветление? 
[…]12

[Кн. VІ, л. 62] 12 март [1943 г.]
Ромъните са приели декрет, с който се намаляват, смекчават мерките 

срещу евреите. По-добре късно отколкото никога. И те започнаха да се 
свестяват.

[…]13

[Кн. VІ, л. 65–66v] 14 март [1943 г.]
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По случай 10 годишнината откакто Гьобелс пое Министер.[ството] 
на пропагандата. По този случай направил е изявление пред журналисти-
те. По-важните пасажи са:

[…]14

Еврейството е международна болест. Гдето има евреи има огнища на 
развала. Държавите, които смятат евреите за гении не ги приемат като им 
ги предлагат.[…]15

[Кн. VІ, л. 71v-72v] 19 март [1943 г.]
[…]16

Вчера в Народното събрание взех думата по законопроекта за ус-
тройството на съдилищата17. Представи ми се случай да кажа думата си 
срещу жестокостите, които през последните дни се упражняват върху ев-
реите. Тъй като речта ми ще излезе в дневниците на Народното събрание 
тук няма да я възпроизвеждам, но главната ми мисъл бе член 7 от нака-
зателното съдопроизводство това право на всеки съдия и прокурор да се 
усведомяват дали едно лице е задържано правилно и е поставено в отреде-
ните от закона помещения. Жестокостите и издевателствата спрямо евре-
ите и произволното изваждане от къщите на жени, деца, стари и невинни и 
затварянето им в складове за тютюн са произвол, престъпление от страна 
на административната власт. Не чух досега един случай гдето съдия или 
прокурор са се намесили да освободят невинни хора от задържане. Никой 
не си изпълнява дълга. М-во и Министъра на Правосъдието блюстители 
на закона що правят? Изпълняват ли задължението си в Министерския 
съвет да защитават правдата. Как ще имат куража съдия и прокурор да 
изпълняват дълга си когато Вие не го изпълнявате и т.н. Болшинството 
мируваше. Аз съм доволен, че ми се представи случай да атакувам пра-
вителството по безчовечния начин, по който се постъпва срещу евреите и 
български поданици.

[Кн. VІ. Л. 77v-78r/v] 20 март [1943 г.]
[…]18

След обяд при мен бе Стойчо, който ми съобщи, че между Филов 
и Пешев бил настъпил сериозен конфликт. Пешев бил поднесъл на Фи-
лов заявлението подписано от 44 народни представители19, между които 
А. Цанков, Кожухаров, Гьорчев, с което се осъждат жестоките мерки сре-
щу еврейството и искане да се смекчат. Филов бил извън себе. Той заявил, 
че в 24 ч. трябва подписавшите да си оттеглят писмено подписите, иначе 
той щял да действува енергично. Вечерта срещам Пешев. П.[од] Председ.
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[ателя] в Union Club. Той ми казва, че е истина и ми допълня, че наверно с 
него ще искат да постъпят както с Логофетов. Аз му дадох кураж по никой 
начин да не си подава оставката. Филов ще се злепостави повече отколко-
то ще злепостави Вас. Той допуска, че няколко души може би ще си отте-
глят подписа си, но че той в никакъв случай няма да си подава оставката. 
Исказа му очудванието и огорчението си от постъпката на Филов. Но най-
чудното за мене бе, че Филов казал : Ние имаме конвенция с германците 
да им предадем 20 хиляди евреи. От Беломорието и Македония има около 
17,000 и други 3000 ще трябва да вземем от България20.

Да се продават за смърт човешки същества от страна на България? 
Кой си ти бе Филов, който уничтожаваш всички човешки добродетели на 
българите и ставаш Палач? Аз не знаех тоя факт21 когато в петък говорих 
в Камарата. Но ще ми се представи случай да заклеймя с позора управни-
ците, които са загубили най елементарно чувство на човечност и уничто-
жават ценностите на цял народ.

21 март [1943 г.]
Хитлер е държал в Берлин кратка реч, която траяла само 10–15 мину-

ти. Говорил е за болшевизма и еврействто. Фронта на изсток стабилизиран 
и благоприятен изход за бъдеща офанцива. Говори за „несправедливата 
съдба“. […]22

[Кн. VІІ. л. 1v–11v] 22 март [1943 г.]
[…]23

У нас има възбуждение относно евакуирането на евреите от Бело-
морието и Македония в Полша. Големи страдания преживяват евреите. 
В Скопие имало умрели и самоубили се. В София тревогата между им е 
страшна. Около 44 души народни представители от болшинството, вклю-
чая А. Цанков и Кожухаров са подписали едно съобщение до Министър-
председателя, в което исказват мнение, да се смегчат взетите срещу евре-
ите мерки. В петък вечерта, след моята реч това заявление било депозира-
но на Филов. Той бил извън себе си. Съобщил че всеки подписавш, трябва 
писмено да оттегли подписа си. Заканил се, че ще бламират Пешев П.[од] 
Председателя на Камарата, когото счита за инициатор на протеста. Филов 
бил казал, че сме имали конвенция с германците да изселим от България 
21 хиляди евреи: 14 хиляди от новите земи и хиляди от българските.

23 март [1943 г.]
[…]24
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Днес било започнато изпращането на евреите от новите земи за Лом 
отдето с шлепове щяли да пътуват по Дунава за Ромъния25.

[…]26

25 март [1943 г.]
Болшинството има заседание по случката с Пешев. Правителството 

поставило въпроса за доверие. Болшинството му го гласувало единодуш-
но. Председателя подложил въпроса за исказване недоверие на Пешев. 
Гласували 65 против Пешев, 33 за Пешев 14 души се въздържали а десе-
тина не присъствали между които по-важни от болшинството П.[од] Пред-
седателя Кьосеиванов, Сотир Янев Серафим Георгиев и други.

Причината за недоверието на Пешев била, че Пешев заедно с 44 души 
народни представители, от които двама са: А. Цанков и Т. Кожухаров, 
били подписали писмо до Филов, в което като се исказвало доверие на 
правителството молило се правителството да смегчат мерките, които се 
вземат срещу евреите като жестоки и безчовечни. Ние опозицията не под-
писахм това заявление, защото и самите депутати не ни поканиха, за да не 
се даде вид, че опозицията е инициаторка и иска да пакости на правител-
ството.

[…]27

26 март [1943 г.]
На дневен ред, определен снощи от събранието, първа точка е ис-

казване недоверие на Пешев28. Още вчера след обяд такова предложение 
бил направил Атанас Попов, подписано от нужното число депутати. Като 
видяхме дневния ред отидохме преди заседанието при Председ.[ателя] 
Калфов за да се запишем да говорим. Калфов каза на мене както и на дру-
гите, че взема акт. И на други казал същото. Носеше се слух обаче, че 
думата няма да ни се даде. Откри се заседанието. Мина се на дневен ред и 
набърже чете се предложението което нито се напечата нито се раздаде на 
народното представителство. Председателя вика болшинство. Ние хлопа-
ме по банките, искаме думата. Иска я и Пешев. Не се даде и нему. Голям 
шум и протести, но Председателя мина на втора точка от дневния ред: 
по одобрение на наредби за новите земи. Взехме думата по него въпрос: 
П. Стайнов, аз, Т. Кожухаров и др. Станаха много пререкания, които ще 
могат да се знаят от дневниците на Народ. Събрание.

По този въпрос на Пешев се проявиха много безхарактерности и па-
дения. П.[од] Предс.[едателя] Кьосеиванов, който е подписал заявлението 
заедно с Пешев, избягал от събранието когато се гласувало против Пешев. 
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И в Народното събрание той не присъствува. Също избягаха Серафим Ге-
оргиев и Янев. Аз съм присъствал в много събрания, при разпалвания на 
партизански страсти, но да не се даде [думата] на Народен Представител, 
да се разисква нераздадено предложение, да не се [даде] думата на обви-
нявания – не е бивало. „Новото време“ се опозори заедно с един недосто-
ен Председател като Калфов. Той бе много атакуван. А председателят на 
Академията на науките Филов стои като пиян, безчувствен и тъп.

Изглежда, че по „екзекутирането“ на Пешев има пръст и „от горе“. 
Атанас Попов е от антуража на „княз“ Севов. Аз съм доволен от този 
инцидент. За света ще е известно, че една голяма част от Народ.[ното] 
Представител.[ство] и не е солидаризирано с безчовечното третиране на 
еврейските семейства които са екстрадират. И днес когато Романия изме-
ня законите против еврейството в по-благоприятна смисъл, когато в Унга-
рия ги толерират, в Италия се отнасят благосклонно, добре е че и у нас се 
вдигнаха гласове за защита на човещина и справедливост. 

[…]29

3 април [1943 г.]
Да вярва Царя в щастливия изход на войната за Германия – не ми се 

вярва. Вече самите Германци не вярват. Те днес не се борят за победа, а за 
да не може да им се наложи безусловен мир, борят се за компромисен мир. 
Тогава защо ни е демонстрацията на Царя. Навярно Царя ще е убеден, че 
заедно с Германия и ние ще гинем, та иска до край да се върви, още пове-
че, ако Царя е убеден окончателно, че никой не ще бъде пощаден от една 
съюзническа победа. Ако са верни предположенията ми, тогава, навярно, 
уговорвано е и поведението, което ще трябва да възприемем по предсто-
ящите военни действия. И то е очаквано: ще воюваме.

[…]30

Моето предположение е, че Царя е докладвал, че вътрешно положе-
нието ни не е добро. Кой знае дали не е използван и скандала в Камарата 
по еврейския въпрос и Пешев. В такъв случай той би изложил положени-
ето като ненадеждно за война. […]31

[…]32

[Кн.VІІ, л. 22r-23v] 16 април [1943 г.]
Днес се съобщи за екзекутирането на двама Арие и един българин 

Марков по тъй наречената сапунена афера.33 Тази е първата присъда 
смъртна, изпълнена по дело за спекула. Прекалена жестокост. Че алчност-
та е порок – вярно е. Но за алчност не се взема живот. Чрез спекулата се 
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обогатява, причинява се страдания другиму, но тия страдания не могат 
да се изплатят със смърт. Умишлените убийства дори не се наказват със 
смърт та спекулата? Но такъв е закона – вярно е. Аз бях и против тия жес-
токи закони в Народното събрание. […]34

ЦДА, ф. 1303К, оп. 1, а. е. 6, кн. VІ–VІІ. Оригинал. Ръкопис.

1 Благодарим на Сузана Хазан, за това че ни насочи към този дневник на Никола 
Мушанов. Отбелязаните в началото на всяка извадка листове са от номерацията на съх-
ранявания ръкопис в ЦДА.

2 В записа от 29 януари Никола Мушанов предава позициите, които е изложил при 
среща с Борис III. В пропуснатия текст се засягат въпроси, които нямат отношение към 
положението на евреите в България. 

3 В пропуснатия запис от 29 януари следва разговор по външната политика на стра-
ната.

4 Изписаната дума в текста е трудно четима. Според хрониката на Втората световна 
война по това време Хитлер се е намирал в щаб-квартирата си във Виница, Украйна. 

5 В пропуснатата част от записа от 29 февруари се коментира речта на Хитлер.
6 В пропуснатите записи от 26, 27, 28 февруари, 2 и 3 март се коментират различни 

проблеми от външнополитическо естество, които нямат отношение към „еврейския въ-
прос“.

7 Пропуснатият текст съдържа информация за политическите репресии в страната 
и най-вече за преследвания срещу комунистите, изпращани в концентрационни лагери.

8 В пропуснатата част от записа от 4 март се коментират външнополитически съби-
тия.

9 В пропуснатите записи от 5 и 6 март се коментират различни въпроси от вътрешно- 
и външнополитическо естество, които нямат отношение към „еврейския въпрос“.

10 В пропуснатата част от записа се коментират събитията на Източния фронт.
11 В пропуснатата част от записа се коментират събитията на Източния фронт.
12 В пропуснатата част от записа се обсъждат военните събития в Европа.
13 В пропуснатите части от записите за 12 и 13 март се обсъждат военните събития 

в Европа.
14 В пропуснатата част от записа се коментират подробно пасажи от речта на Гьо-

белс.
15 В пропуснатите записи от 15, 16, 17 и 18 март се коментират външнополитически 

проблеми, които нямат отношение към „еврейския въпрос“.
16 В пропуснатата част на записа се съобщават новини от фронта.
17 Изказването на Н. Мушанов е поместено в док. № 373.
18 В пропуснатата част от записа е отбелязана информация за отбелязването на пет-

годишнината от смъртта на Александър Малинов.
19 Писмото на Д. Пешев, вж. в документ № 372. 
20 Споразумението, подписано между А. Белев и Т. Данекер на 22 февруари 1943 г. 

Вж. документ № 245.
21 Н. Мушанов има предвид факта за съществуването на споразумение, а не самия 

факт на депортацията, за който той вече е говорил в речта си пред парламента на 19 март.
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22 Пропуснатата част от записа се отнася до външнополитическата ситуация и ин-
формациите на ВВС.

23 Пропуснатият запис от 22 март 1943 г. се отнася до различни вътрешно- и външно-
политически проблеми, които нямат отношение към „еврейския въпрос“.

24 Пропуснатият текст съдържа информация за реч на Чърчил.
25 Евреите от Беломорието и Пирот са пристигнали в Лом на 19 и 20 март, а корабите 

са заминали от Лом на 20 и 21 март.
26 Пропуснатият текст съдържа информация по външнополитически въпроси.
27 Пропуснатият запис от 24 март съдържа информация по външнополитически 

въпроси.
28 Стенографския протокол на дебатите по време на заседанието на Народното 

събрание от 26 март, вж. в документ № 376.
29 Пропуснатият текст от записа от 26 март се отнася до външнополитически съби-

тия, а пропуснатите записи от 27, 28, 29, 31 март, 1, 2 април се отнасят до проблеми, които 
нямат отношение към „еврейския въпрос“.

30 В пропуснатата част от записа се съобщава за срещата на Борис ІІІ с Хитлер и се 
коментират различни евентуални теми на разговорите между тях.

31 В пропуснатата част от записа се коментират военната и политическата ситуация 
в Европа.

32 Пропуснатите записи от 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14 и 15 април се отнасят до вътрешно- 
и външнополитически въпроси, които нямат отношение към положението на евреите в 
България.

33 Процесът има голям отзвук в страната, както и в дипломатическите среди. В без-
прецедентен жест испанският пълномощен министър в София Хулио Паленсия осиновява 
двете деца на Арие, с което става възможно те и вдовицата му да напуснат България.

34 Пропуснатата част от записа се отнася до въпроси, които нямат отношение към 
положението на евреите в България.

366.  извадки от дневника на Богдан Филов, министър-председател 
и министър на външните работи и на изповеданията

София, февруари–април 1943 г.

[л. 36–42]1 17.ІІ. Сряда. На аудиенция при Ц.2 […]3 Той настоява да 
се назначи за директор на полицията полк. Кефсизов, както вече бяхме 
говорили с Габровски и Севов, и ме натовари да говоря за това и с Михов, 
у когото той смята, че ще срещнем противодействие. Обясних на Ц., че 
за убийството на Лукова не бива да оставаме при обяснението, че то е 
дело на „чужда ръка“ или на „враговете на България“. Тези формули са 
много мъгляви, няма никого да убедят и подозренията ще паднат върху 
правителството. Народът иска нещо конкретно. Трябва да го насочим към 
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истинските убийци, които са безспорно комунисти, тъй като следствието 
доказва, че Луков е бил убит от същото лице и със същия револвер, с 
който е бил убит преди няколко дена дърводелския работник. Трябва да 
използваме тези убийства, за да засилим борбата както против комунизма, 
така и против еврейството; не бива да прибегваме към ексцеси и може би 
няма да можем да направим повече от това, което сега правим, но прави-
телството трябва да даде най-малко вид, че не търпи тези провокации и че 
е решило да се справи по-енергично с тях. Трябва да се дири политическия 
ефект в този момент. По този случай напомних на Ц., че преди два дена 
Beckerle ми е съобщил, че тяхното правителство не би одобрило, ако ние 
изселим в Палестина уговорените с английското правителство (посред-
ством швейцарската легация) 4000 деца и 500 възрастни, понеже това би 
послужило за пропаганда в полза на Англия и би възбудило недоволство 
у арабите, които германците не искат да дразнят, с което и аз се съгласих. 
Припомних освен това и казаното от Paul Schmidt на Загоров в Берлин, 
когато е станало дума за отношението на германците към нашето прави-
телство: германците не искали да се бъркат в нашите вътрешни работи и 
биха подкрепили всяко правителство, което е в състояние да се справи с 
комунистите, с евреите, за които в Нова Европа няма място, и с улицата, 
т.е. с други политически движения, безразлично дали са левичарски или 
националистически. Ц. се съгласи с мене, макар и да не ми се видя много 
убеден в моята теза. Съобщих му, че вчера е бил при мене и Г. Манев, кой-
то също отказа главното ръководство на Бранник, ако не бъде м-р. Истин-
ска министеромания. Вероятно те са се споразумели със Спас Ганев, но и 
без петли ще съмне. За директор на пресата, на мястото на Хр. Шишманов, 
който също отказа и който както в очите на Ц., така и в моите очи с това 
губи много, се споразумяхме върху М. Милев. Решихме освен това да се 
мобилизират в специални групи всички левичари, за които се указа, че до 
сега не били вземани във войската, за да не развалят духа ѝ.

След обяд виках Михов, с когото говорихме подробно по всички пов-
дигнати въпроси. За полк. Кефсизов той не направи възражение; вероятно 
е бил вече предупреден. Обеща веднага да разпореди за мобилизиране-
то на левичарите, като включи в тях и част от студентите-левичари. След 
него повиках и Габровски, с когото обсъдихме подробно положението и 
вземахме следните решения:

1. Да се почне във вестниците кампания против комунистите и евре-
ите, като същевременно се засилят мерките срещу тях.

2. За откриването на убийците на Луков да се даде голяма парична 
награда.



780 4. Обществото: реакции

3. Габровски да повика Ал. Цанков, проф. Л. Диков и Н. Мушанов, 
за които имаме сведения, че също така приписвали убийството на Лукова 
на правителството, и да им обърне внимание, че те така наливат вода във 
воденицата на Москва.

4. Да пристъпим по-енергично към създаването на комитети нався-
къде в провинцията било под името „Отечествен фронт“, за да изземем 
този лозунг от комунистите и другите левичари, било под името „Народно 
единство“ или „Национално обединение“, като същевременно потърсим 
начин да приобщим и легионерите. Това се налага като най-необходима 
мярка тъкмо в сегашния момент, тъй като все повече чувстваме нашата 
изо лираност. Широките маси не са изгубили доверието си в Ц. и са може 
би доволни от сегашния режим, но всички други политически среди, особ-
но в София го отричат.

5. При публичните събрания, които предстоят да се уредят в страната, 
идеята за комитетите само да се подхвърли, а организирането им да стане 
по-късно.

[…]4

[л. 45–50] 11.ІІІ.5 Четвъртък. Днес ме посети Redard за връзка с из-
селването на еврейските деца в Палестина.Даде ми да прочета телеграма-
та, с която се иска да се назначи един комитет от трима евреи, за да посо-
чат лицата за изселване. Казах му, че това ние не можем да приемем и си 
запазваме правото да посочим ние лицата. Преди това обаче би трябвало 
да уредим техническите въпроси по изселването. Той предложи да почнем 
с една група от 100 деца, за които М-вото на вътр. работи дало съгласието 
си и за които ще са нужни само два вагона. Стана дума за евреите от но-
вите земи, които изселваме6. Той предложи да телеграфира да ги приемат 
и тях всички в Палестина. Възразих му, че е вече много късно, понеже 
те след няколко дена тръгват. На въпроса му къде отиват, отговорих „в 
Полша“. „Това значи, че те отиват на смърт“, каза той. Обясних му, че 
това е пресилено и че те ще бъдат използвани като работници, каквито и 
ние изпращаме. Отговори, че това не е същото и че с евреите се постъпва 
нечовечно. Възразих остро, че не можем да говорим в днешно време за чо-
вечност, когато тъй безмилостно се избива мирното население на големи-
те градове. Той веднага се съгласи с мене, като посочи току-що станалото 
нападение от англичаните на града Рен в Британия, който нито имал някак-
ва военна индустрия, нито някакво стратегическо значение. Съгласни бях-
ме, че войната става от ден на ден все по-жестока. Казах му какво вредно 
влияние упражняват у нас евреите и че ние имаме право да се защитаваме 
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с оглед на това, че и ние можем да станем театър на военни действия. Ние 
сме били винаги най-толерантния народ, обаче сега сме принудени да взе-
мем мерки, каквито в нормални времена сигурно не бихме взели.

15.ІІІ. Понеделник. Аудиенция от 4½–6½ ч. Говорихме главно по ев-
рейския въпрос, по който Ц. държи за едно твърдо поведение. Стана дума 
и за разискванията в Мин. съвет, дето често трябва да налагам на мини-
стрите известни становища, което Ц. напълно одобрява, даже ако това би 
довело до подаване на оставки.

19.ІІІ. Петък. Тази сутрин получих едно изложение по еврейския въ-
прос от Д. Пешев, подписано от 43 народни представители, макар Пешев 
снощи по моя молба да беше обещал на Калфов да не ми го изпраща, преди 
да говори с мене. Това е голяма демонстрация, която ще има последствие. 
Сега виждам действително, какво голямо влияние имат евреите и колко са 
те вредни. Подир обед дойдоха няколко народни представители на чело 
със Сл. Василев да протестират против подаването на писмото. Казах им, 
че въпросът е много важен, че ще се свика по него болшинството и ще се 
теглят всички последствия.

20.ІІІ. Събота. След като говорих със Севов, разгледахме в днешния 
мин. съвет писмото на Пешев. Главно по мое настояване решихме да из-
ползваме този случай, за да проверим мнозинството, да поставим въпрос 
на доверие и да искаме отстраняването на Пешев от подпредседателското 
място и изключване от мнозинството на тези, които не си оттеглят подпи-
сите. Моментът е удобен, понеже сме в края на законодателния период на 
камарата, а и въпросът за евреите е удобен агитационен сюжет, ако станат 
нови избори. Разбира се, че и правителството може да си отиде, обаче аз 
заявих, че поставям ребром въпроса и предпочитам едно по-малко, но си-
гурно болшинство, отколкото хора, които винаги могат да изложат прави-
телството. П. Кьосеиванов беше днес при мене и писмено оттегли подписа 
си. Също и Спас Маринов вчера ми заяви, че оттегля подписа си, обаче аз 
му поисках да го направи писменно. 

[…]7

[л. 52–58] 23.ІІІ. Вторник. Сутринта бях при Ц. Разменихме си впе-
чатленията от разговорите с Guariglia. Той тълкува неговия „парадокс“, 
че може би ще бъде по-добре Турция да се намеси във войната в смисъл, 
че той ще работи в Анкара в това направление, за да облекчи положение-
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то на Италия, като се измести войната на Изток. Това е много възможно. 
Решихме да предупредим Загоров и Киров. Ц. е съгласен да бламираме в 
мнозинството Пешев, за да го обезвредим веднаж за винаги. 

24.ІІІ. Сряда. Заседание на мнозинството във връзка с писмото на 
Пешева по еврейския въпрос. След дълги и мъчителни разисквания, при 
които аз изобличих Пешева в некоректно държане, поставих въпроса на 
доверие и предложение за бламирането на Пешева. Всички 114 присъст-
ващи гласуваха пълно доверие на правителството по всички въпроси, 
включително и по мерките против евреите, като се изтъкна, че с това се 
счита оттеглено и писмото на Пешев, подписано от 43 души. По въпроса 
за бламирането на Пешев като подпредседател мнозинството се раздели: 
66 души гласуваха „за“, 33 „против“, а 11 се въздържаха. Четири души 
напуснаха заседанието преди гласуването, а именно: Сотир Янев, Сера-
фим Георгиев, д-р Дуров и С. Чалбуров. Това бяха „спокойните съвести“. 
П. Кьосеиванов, който писмено се отказа от подписа си в писмото на Пе-
шев, не присъстваше. След гласуването Пешев, въпреки че беше поканен 
за това, отказа да си даде оставката, макар да заяви много патетично, че 
той е написал писмото, че това било негова инициатива и че той поемал 
всичката отговорност за това. След гласуването стана малко пререкание 
между Пешев и мене, почнато от него, при което той ми подхвърли, че съм 
щял да се разкайвам за тази си постъпка, аз отговорих, че всеки трябва да 
носи отговорност за постъпките си и най-после завърших с „Tu l’a voulu, 
Dandin“8, за да му кажа, че той отдавна търсеше това, което стана. В същ-
ност аз свиках заседанието, за да демаскирам Пешева и този резултат на-
пълно се постигна. Всеки разбра, че той е целил да удари правителството 
и ако не успее да го свали, то поне да го изложи. Това не му попречи да 
гласува и той пълно „доверие“ на правителството. Аз бях поставил въпро-
са, че доверието към правителството трябва да бъде цялостно, т.е. че не 
може по един въпрос да се гласува доверие, а по друг не. При тези условия 
гласуването за Пешева се намираше в противоречие с гласуваното вече 
доверие, тъй като аз бях заявил, че правителството прави въпрос на до-
верие от сменяването на Пешев. Въпреки това не исках да настоявам, по-
неже при повторното гласуване се касаеше за лице и другарите му, които 
бяха подписали писмото, не можаха да го изоставят. Също така не исках 
при гласуването двата въпроса да се смесят, за да се види, че по политика-
та съществува пълно единодушие.

26.ІІІ. Петък. В днешното заседание на камарата като първа точка на 
дневния ред беше направено предложението на д-р Ат. Попов за бламира-
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не на Д. Пешев. Предложението бе прието без разискване при голям шум 
и протести от страна на опозицията и някои приятели на Пешева. Обаче 
малко по-късно, при разглеждане на едно решение за новите земи, ора-
торите се спряха върху бламирането на Пешева и причините, които са го 
предизвикали във връзка с еврейския въпрос. Пешев направи много лошо, 
като не се съгласи да си подаде оставката, тъй като сега всички ще останат 
с впечатлението, че той е бил бламиран, понеже е защитавал евреите. Тод. 
Кожухаров в своята реч засегна и мене, като каза, че Петко Стайнов ме 
бил нарекъл кротък диктатор. Аз всъщност съм бил истински диктатор и 
съм показвал твърда ръка, но само в Народното събрание. Той би искал да 
види такава твърда ръка навсякъде, както например по въпроса за пропад-
налата акция за картофите и тогава бил готов да целува тази твърда ръка 
и отгоре, и отдоле.

[…]9 

[л. 74–80] 5.ІV. Понеделник. В. 5 ч. На аудиенция при Ц. […]10 С 
Ribbentrop Ц. говорил подробно по еврейския въпрос, като се постарал 
да му обясни, че евреите у нас са шпаньоли и съвсем не играят тази роля 
както в другите страни. Обаче, Ribbentrop не е възприел тези възражения, 
като отговорил, че евреите си остават винаги евреи… […]11

13.ІV. Вторник. В 5 часа следобед отидохме с Габровски при Ц. …
[…]12 След това говорихме по еврейския воъпрос. Ц. е на мнение да 

вземем работоспособните в работни групи и по този начин да избегнем 
изпращането на евреи от старите предели в Полша. Ц. констатира, че сме 
били по този въпрос на противни схващания с Габровски, когато той каза, 
че искал да включи и покръстаните евреи в консисторията, на което аз 
решително се противопоставих, за да не дразним синода.

14.ІV. Сряда. Ц. се решил утре да приеме малкия състав на Синода в 
мое присъствие, за да ги изслуша във връзка с едно изложение, изпратено 
от дядо Неофита, което той написал, след като аудиенцията му при Ц. се 
забавила толкоз, дето дядо Неофит смятал, че тя въобще няма да се със-
тои. Същевременно изпратил е и на Ц. проекта на Синода за изменение 
на Екзархийския устав във връзка с избор на патриарх. В изложението 
на дядо Неофит се повдигат два въпроса: за евреите и за патриарха. То е 
написано в доста остър тон. […]13
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15.ІV. Четвъртък. В 10 без ¼ бях във Врана, за да дочакаме с Ц. ид-
ването на владиците Неофит, Стефан, Софроний и Паисий. Преди още да 
дойдат, съобщиха ни, че в 9¼ тази сутрин бил застрелян в кантората си с 
два вистрела от двама души Сотир Янев. Това ни силно разтревожи, поне-
же след ген. Луков и полицейския агент това е вече третото политическо 
убийство в продължение на два месеца. Ц. и Севов предполагаха, че тези 
убийства ставали по турска линия със съдействието на англичаните, тъй 
като Луков и Янев били известни със своите туркофобски чувства (Луков 
на времето карал да хвърлят свинско месо в кладенците на турците в Де-
лиормана). Ц. намира, че директорът на полицията Козаров не може да се 
справи с положението, обаче не могат да му намерят заместник.

Конференцията с владиците започна точно в 10 часа. Ц. направи мно-
го хубаво и подробно изложение по еврейския въпрос, като изтъкна, че 
той не е само наш, но общоевропейски. Вземаха после думата Неофит и 
Стефан, като се застъпиха главно за покръстените евреи. Аз обясних, че 
по този въпрос няма разногласие между правителството и Синода, като 
изтъкнах, че той вече би бил разрешен, ако не беше нещастното окръжно 
на Стефана14, че се „възрадвала душата му“. Той призна грешката си, че 
не ме питал по какъв начин трябва да се съобщи на покръстените наме-
рението на правителството. Изтъкнах, че по тези въпроси не трябва да се 
прибягва до писмени изложения, като посочих, че настроението в камара-
та е против евреите и че пълномощията, които тя даде на правителство-
то, са дадени изрично с директивата тяхното положение да се отегчава. 
Вследствие на тези противоречиви становища правителството се намира 
в деликатно положение и трябва да действа много предпазливо. Посочих 
и на голямата пропаганда, която се прави от евреите и че не бива да се 
действа по слухове; ако има някои оплаквания, нека ни се съобщават за 
проверка. Възползвах се да изтъкна, че правителството е много огорчено, 
че тъкмо сега, когато Св. Синод не един път ми е заявявал, че никой м-р не 
е бил тъй благосклонен към желанията на Синода (посочих уреждането на 
въпроса за религиозното обучение в гимназиите, уреждането на положе-
нието на учителите по религия, освобождаването на онази част от таксите 
за требите, която до сега отиваше в приход на държавата, уреждането на 
заплатите на владиците и т.н.), не трябваше да се говори, че желанията на 
Синода оставали глас в пустинята. Ц. също се присъедини към тези мисли 
и изтъкна, че и той не може да скрие, че е огорчен от писмото на дядо Не-
офит, на което той възрази, че то предава не неговото лично разбиране, 
но разбиранията на Синода. Изобщо по еврейския въпрос ние бяхме в 
настъпление и владиците трябваше повече да се защитават. […]15 
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ЦДА, ф. 456К, оп. 1, а.е. 9, Оригинал. Ръкопис. 
[л. 36–42] Публикувано в: Филов, Б. Дневник. 1986, 522–524; Борбата на бъл-
гарския народ…, 158–160; Оцеляването…, 202–204. 
[л. 45–50] Публикувано в: Филов, Б. Дневник. 1986, 525–527; Коен, Д. Нови до-
кументи…, 111–113; Борбата на българския народ…, 166–167, 169–170; Оце-
ляването…, 212–213, с. 216 (частично), 220–222. 
[л.52–58] Публикувано в: Филов, Б. Дневник. 1986, 528–529; Нови документи…, 
112–113; Борбата на българския народ…, 174–175; Оцеляването…, с. 225.
[л.74–80] Публикувано в: Филов, Б. Дневник. 1986, 532–535. Борбата на българ-
ския народ…, 196–197; Оцеляването…, 238–240.

1 Отбелязаните в началото на всяка извадка листове са от номерацията на съхраня-
вания ръкопис в ЦДА.

2 Ц. – тук и по-надолу в изавдките от дневника така е обозначен Борис ІІІ.
3 Пропуснатият текст се отнася до убийството и погребението на генерал Луков.
4 Пропуснатите записи от 26 февруари, 2 и 9 март се отнасят до различни вътрешно- 

и външно-политически проблеми, които нямат отношение към „еврейския въпрос“.
5 Написано погрешно „1.II.“.
6 В обвинителната реч, произнесена от народния обвинител на VІІ състав на Народ-

ния съд Борис Бъров разговорът между Редар и Богдан Филов е предаден като разговор 
между Борис ІІI (на когото се приписват репликите на Редар) и Б. Филов. (ЦДА, ф. 1449, 
оп. 1, а. е. 185, л. 38–39.) Тази груба грешка (или манипулация) е възпроизведена в наско-
ро публикуваните документи от процеса. Вж.: VІІ състав на Народния съд…, 102.

7 Пропуснатият запис от 22 март се отнася до различни външнополитически пробле-
ми, които нямат отношение към „еврейския въпрос“.

8 Тук се цитира неточно пиесата на Молиер „George Dandin“ (1668), в която е казано: 
„Vous l’avez voulu, vous l’avez voulu, George Dandin, vous l’avez voulu“, т.е. „Вие го искахте, 
Жорж Данден, Вие го искахте“.

9  Пропуснатите записи от 28, 29, 31 март, 2 и 3 април се отнасят до проблеми, които 
нямат отношение към „еврейския въпрос“.

10 Пропуснатият текст съдържа информация за посещението на монарха при Хитлер.
11 Пропуснатият текст съдържа информация за посещението на монарха при Хитлер.
12 Пропуснатият текст съдържа информация за обиколката на Габровски из  стра ната.
13 Пропуснатият текст засяга въпроса за избора на патриарх.
14 Има се предвид разпореждането на екзарх Стефан да се приемат всички молби на 

евреи да бъдат покръстени, независимо от натиска на правителството това да не се прави.
15 Пропуснатият текст се отнася до проблеми, които нямат отношение към „еврей-

ския въпрос“.
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367.  доклад от скопския околийски управител до министъра на въ-
трешните работи и народното здраве относно политическите 
настроения сред населението, и по-специално сред евреите, в ра-
йона за периода 1–15.ІІ.1943 г. 

Скопие, 15 февруари 1943 г.

М.В.Р.Н.З.
Скопско Околийско Управление
№ 6
15.ІІ.1943 год.
гр. Скопие

Поверително – пор. № 8

ДО ГОСПОДИНА МИНИСТРА НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И
НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
КОПИЕ: ГОСПОДИНА 
ОБЛАСТНИЯ ДИРЕКТОР – ТУК

На № 448/41 г.
ДОКЛАД

От Скопския Околийски Управител П. Думев
за времето от 1.ІІ. до 15.ІІ.1943 година

Господине Министре,
Недоволства или критика във връзска с приложението на законите в 

страната не са отбелязани.
Също така не са отбелязани други недоволства всред населението.
Критика срещу властта не е отбелязана. Интерес към военните съби-

тия на източния фронт и срещите в Казабланка и Адана1 е проявен. Във 
връзска с тези събития се отбелязва всред българското население един 
смут. Дължи се на превратностите в политическата съдба на Македония и 
македонските българи от 1912 година насам. Това население обаче подчер-
тава желанието си Германия да излезе победителка във войната, та по този 
начин един път за винаги да живее и гради собствената си Българска дър-
жава. Що се отнася до няколкото сърбомански села, населението им по-
среща тези събития с радост по един скрит начин. Инородното население 
е почти безразлично в отношението си към тези големи политически съ-
бития. Еврейството в Скопие напоследък се чувства, че е обнадеждено от 
събитията, някак си с подчертано „достойнство“ носи жълтата си  значка.

Убийството на г. Генерал Луков2 подейства подтисващо върху обще-
ството. Дигайки завесата на това убийство радио Лондон, обществото е 
отвратено от враговете на страната ни, и по този начин подчертава своята 
солидарност и привързаност към Правителството и Държавата.
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Противодържавна дейност през отчетния период не е констатирана. 
Друга пропаганда не е отбелязана. Особенна дейност през отчетния пери-
од родолюбивите и професионални организации не са проявили.

С оглед на констатираното положение г.г. Кметовете и Околийския 
Управител в срещи и предстоящи събрания внушават и ще внушават на 
населението вярата в крайната победа на нашите съюзници.

Що се отнася до еврейското население на гр. Скопие налага се масо-
вото му гражданско мобилизиране в трудовите групи.3 

Околийски Управител: [подпис]

[печат] Царство България. Скопско Околийско Управление. 
[на ръка] Вх. № 3539/18.ІІ.943 г.

ЦДА, ф. 264К, оп. 7, а.е. 836, л. 4r/v. Оригинал. Машинопис.

1 Конференцията в Казабланка (14–24 януари 1943 г.) – среща между Франклин Д. 
Рузвелт и У. Чърчил, които взимат решения относно бъдещия десант в Сицилия, воен-
ните операции в Тихия океан, бомбардирането на Германия и искането за безусловна 
капитулация на Япония.  На 30 януари 1943 г. до Адана се срещат У. Чърчил и турският 
президент Исмет Иньоню.

2 Убийството на лидера на Съюза на българските национални легиони ген. Христо 
Луков на 13 февруари 1943 г. от членовете на бойните групи на БКП Иван Бураджиев и 
Виолета Якова. 

3 Последният параграф е подчертан на ръка.

368.  донесение на Областното отделение на държавна сигурност във 
Враца до дирекцията на полицията, отдел държавна сигурност, 
относно настроенията сред малцинствата в Лом след депорти-
рането на беломорските евреи през града

Враца, март 1943 г.

[…]1 

ЛОМСКА ОКОЛИЯ: Във връзка с развиващите се събития, комента-
рии всред чуждите етнически малцинства не се забелязват.
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На 19 т.м. към 12 часа на обед бяха докарани със специален влак ев-
рей за експулсиране. Всред тукашните среди се забелязва голямо раздви-
жване и смущение. Същите среди веднага се притекоха на помощ, като с 
разрешение на Комисаря по еврейските въпроси г. Белев, дадоха храна на 
около 600 души еврей.

На 19 т.м. за еврейте беше дошел сръбски параход „Кара Джордж“. 
Вечерта в аператив „Двата чучура“, находящ се на ул. „Главна“, на една 
маса бяха седнали няколко души от екипажа на парахода – сърби, като при 
тях бе седнал и пиеше подофицера-музикант при 4-а Бронеизтребител-
на дружина Богдан Георгиев Костов, роден в гр. Лом на 10.11.1912 год., 
жител на гр. Лом. В същата компания беше и втория капитан Милан Па-
унович, който по едно време малко пийнал и започнал да говори, че сър-
би, черногорци, поляци и българи са славянски народ и трябва да бъдат 
единни, защото се разбират по език, както немците се разбират с австрий-
ците, че в Сърбия никъде не е видял немец да седне на маса с българин, а 
българи са били винаги заедно със сърбите. Защо тогава, казал Паунович, 
трябва да се прави разлика между сърби и българи. След това Паунович 
започнал да пее сръбския национален химн. По-късно Паунович се инте-
ресувал за дома на Страхил Каменов, като в това време подофицера Кос-
тов слушал всичко със задоволство, започнал да му обяснява, къде могат 
да го намерят и продължили веселбата.

На 20 т.м. пристигна втори сръбски параход „Войвода Мишич“ за 
товарене на еврейте. Към 19 часа от града отивайки на парахода идваше 
капитана на парахода Вука Йовошевич, заедно със Страхил Каменов Мла-
денов, адвокат от гр. Лом, известен сърбофил, влязоха в парахода, където 
е останал в разговор с капитана около 20 минути. Как е станала преди това 
срещата на Каменов с Йовошевич не е известно, но се предполага, че е 
потърсен от последния.

Страхил Каменов Младенов въпреки че бе интернирван и предупре-
ден с протокол, заради тая му дейност, пак продължава да общува с тия 
среди, на които в миналото бе в услуга.

Берковския Околийски Полицейски Началник не донася нищо съ-
ществено.

ОБЛАСТЕН ПОЛИЦЕЙСКИ НАЧАЛНИК: [подпис]
Н-К СЛУЖБА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ: [подпис]

[печат]: Врач. Обл. Полиц. Управление. Държавна сигурност. 
[печат] Отдел Държавна сигурност.
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ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 1845, л. 5–6. Оригинал. Машинопис.

1 Пропуснатият текст се отнася до донесения за околии, където няма еврейски общ-
ности. 

369.  доклад от Скопския околийски управител до министъра на въ-
трешните работи и народното здраве относно политическите на-
строения сред местното население, и по-специално сред евреите, 
за периода 15.ІІ.–1.ІІІ.1943 г.

Скопие, 1 март 1943 г.

М.В.Р.Н.З.
Скопско Околийско Управление
№ 7
1.ІІІ.1943 год.
гр. Скопие

Поверително – пор. № 4

ДО ГОСПОДИНА МИНИСТРА 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И 
НАРОДНОТО 
ЗДРАВЕ
КОПИЕ: ГОСПОДИНА 
ОБЛАСТНИЯ ДИРЕКТОР
СКОПИЕ

На № 448/41 г.

ДОКЛАД
От Скопския Околийски Управител П. Думев за

времето от 15.ІІ. до 1.ІІІ.1943 година

ГОСПОДИНЕ МИНИСТРЕ,
През отчетния период не са констатирани недоволства по повод при-

ложението на законите в страната.
Също така не е отбелязана критика и срещу дейността на властта. 

Първоначалния смут всред населението от събитията на източния фронт 
и политическите срещи в Казабланка и Адана1 почва да изчезва. Утвър-
дяването на германските войски на източния фронт, отбелязаните на съ-
щия успехи от тези войски, както и успехите на съюзниците ни в Тунизия 
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укрепиха вярата всред българското население в непоколебимата мощ на 
Германското оръжие.

Предстои процес на активизиране на родолюбивите и професионални 
организации.

Еврейството в гр. Скопие представя действителна язва. Дълбокото ми 
убеждение е, че те са носителите на противодържавни разбирания, всяват 
преднамерено злокачествени слухове, а заедно с това са и най-страшните 
саботьори относно приложението на специалните закони, целящи правил-
ното и справедливо разпределение на продуктите от първа необходимост. 
Поради това намирам, че централната власт трябва час по-скоро да разре-
ши въпроса за еврейството в Скопие по един радикален начин – масовото 
гражданско мобилизиране на мъжкото население, и по възможност изсел-
ването на всички евреи от гр. Скопие.2 

Околийски Управител: [подпис] 

[печат]: Царство България. Скопско Околийско Управление. 
[на ръка] Вх. № 5049/8.ІІІ.943 г.

ЦДА, ф. 264К, оп. 7, а.е. 836, л. 5. Оригинал. Машинопис.

1 Вж. бележка 1 към документ № 367.
2 Този параграф е маркиран отстрани на ръка.

370.  Телеграми от Гюмюрджина, Ксанти и Кавала до министър-
председателя, комисаря за еврейските въпроси и министъра на 
вътрешните работи и народното здраве с поздравления и благо-
дарности за „вдигането на евреите“

6–12 март 1943 г.

Вх. № 8870 от 12.ІІІ.43    София
 Комисаря за еврейските въпроси

Заедно с цяла Гюмюрджина кавалерите на ордена за храброст Ви 
приветстваме послучай избавлението ни от юдейството.
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Прочее чистете и правете добро, знаейки, че добродетел без награда 
не остава никога.

Председател: Нечо Деянов
на о.к. за храброст в гр. Гюмюрджина

Подадена в Ксанти
№ 630 думи 26 дата 6.ІІI. 18.30

ТЕЛЕГРАМА
София Министра вътрешните работи

копие комисаря за еврейските въпроси

Ксантийското гражданство с особена радост посрещна радикалния 
начин по който разрешихте еврейския въпрос

Кмет Петев

София
Министра на Вътр. работи Габровски

Нашата вяра, че България ще пребъде се утвърдява с извършеното 
велико събитие изгонване евреите от Гюмюрджина от Вас. Нека Бог Ви 
дари с живот да очистите мила България от световната напаст – еврей-
ството.

По този случай приемете благодарностите на ордена за храброст.

Председател: Нечо Деянов
на об.к.о.х.гр. Гюмюрджина

София
Господин Министър Председателя

Копие Господин Министър Габровски

От името на счетоводителската колегия града ни в качеството ми нейн 
председател изказвам сърдечна благодарност за идеално проведената про-
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тивоеврейска акция по изселването на истинските народни и стопански 
вредители Дерзайте цял народ е с Вас.

Г. Узунов  Председател:
общината Кавала  Георги Узуов

Подадена в Кавала
6.ІІІ.43
№ 844 думи 86 дата 6.ІІІ. 14 часа 

ТЕЛЕГРАМА
София, Министър Председателя

Министра вътрешните работи и нар. здраве

Помолен съм от управителните съвети на всички обществени орга-
низации да Ви изкажа най-дълбока благодарност за навременната патрио-
тична мерка срещу евреите в Кавала царицата на Беломорието се освобо-
ди от две хиляди души крепители на черната борса от вековните грабители 
на българския труд и блага от юдеомасоните най-верни съюзници на цяла 
англосаксония и болшевизма и наши най-голями врагове и акциата се про-
веде бързо и безупречно от всички органи на властта и гражданството

кмет Щиплиев

Подадена в Драма
8.ІІІ.43
№ 666 думи 71 8.ІIІ. 11 часа 8.ІІІ.43

ТЕЛЕГРАМА
Министра председателя

копие Министра на вътрешните работи и
народното здраве

София

Да живее България и българското правителство, което освободи бъл-
гарския народ от едно малцинство хищниците евреи, които без труд и със 
спекула и измама трупаха богатства като кърлежи на гърба на останалите 



4. Обществото: реакции  793

съсловия респективно и българските занаятчии. Драмските занаятчии от 
сърдце Ви благодарят за това енергично и смело дяло и Ви декларират, че 
стоят на фронт пред Вас.

Председател: Имаретски
Секретар: Бояджиев

Подадена в Гюмюрджина
№ 693 думи 32 дата 8.ІІІ.43

ТЕЛЕГРАМА
Комисарството за еврейските въпроси

От името на бойците от фронта послучай очистване на Гюмюрджина 
от юдейството приемете нашите привети и благодарности. За България 
сме всичко да дадеме. Бъдете

Председател: Антонов

Подадена в Гюмюрджина
№ 692 думи 31 дата 8.ІIІ.
8.ІIІ.43

ТЕЛЕГРАМА
Министра на вътрешните работи

Послучай освобождаване Гюмюрджина от еврейството приемете 
поздрави и благодарности от организираните бойци от фронта. Кълнеме 
се още веднъж, че сме за България.

Председател: Антонов

Подадена в Гюмюрджина
№ 532, думи 40, дата 9
9.ІIІ.43
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ТЕЛЕГРАМА
Комисарство за еврейските въпроси

Очистването на града ни от евреите ни много зарадва по тоя случай 
приемете моите и на членовете запасни подофицери поздрави и пожелания 
да бъдете все така смел за очистване майката земя от юдейството вдъхно-
вителя на англо-американската плутокрация.

Председател: Димитров

Подадена в Ксанти 830 26 8
6.ІІІ.43

ТЕЛЕГРАМА
Министра на вътрешните работи

Копие комисаря за еврейските въпроси

Ксантийското гражданство с особена радост посрещна радикалния 
начин по който разрешихме еврейския въпрос.

Кмет Петев

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 122, л. 102,104–105. Копия1. Машинопис. 
Публикувано в: Гринберг, Н. Документи, 96–III–96–IV.

1 Копията са написани с новия правопис, т.е. след февруари 1945 г. 
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371.  доклад от Скопския околийски управител до министъра на вът-
решните работи и народното здраве относно политическите на-
строения сред местното население, и по-специално сред евреите, 
за периода 1–15.ІІІ. 1943 г.

Скопие, 15 март 1943 г. 

М.В.Р.Н.З.
Скопско Околийско 
Управление
№ 8
15.ІІІ.1943 год.
гр. Скопие

Поверително – пор. № 5

ДО ГОСПОДИНА МИНИСТРА НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И 
НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
КОПИЕ: ГОСПОДИНА 
ОБЛАСТНИЯ ДИРЕКТОР

На № 448/41 г.

ДОКЛАД
От Скопския Околийски Управител П. Думев за

времето от 1.ІІІ. до 15.ІІІ.1943 година

Господине Министре,
През отчетния период недоволства не са били проявени всред населе-

нието против приложението на някои закони.
Тоже недоволства срещу властта не са отбелязани. Временното сму-

щение всред населението от събитията на източния фронт напълно из-
чезна. С нескривана симпатия българското население следи успехите на 
германската армия на източния фронт, и е с вяра в едно добро бъдаще в 
Обединена България.

Комунистическа или друга противодържавна пропаганда за сега не е 
отбелязана. Взети са мерки за париране на евентуална подобна дейност.

Акцията срещу еврейството в гр. Скопие намира пълно удобрение 
всред масите. Едно стопанско, социално и политическо зло е отстранено.

Читалищата и народните университети през последно време развиват 
много добра дейност. Родолюбивите организации тоже отпочват дейност.

Администрация и полиция стоят твърдо на своя пост.
За сега други мерки от централната власт не е необходимо да се 

 вземат.
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Околийски Управител: [подпис]

[печат]: Царство България. Скопско Околийско Управление. 
[на ръка] Вх. № 6014/17.ІІІ.943 г.

ЦДА, ф. 264К, оп. 7, а.е. 836, л. 6. Оригинал. Машинопис.

372.  Протестно изложение от подпредседателя на ХХV Обикнове-
но народно събрание димитър Пешев, приподписано от 43-ма 
души народни представители, до министър-председателя Бог-
дан Филов против изселването на евреите извън границите на 
България

София, 17 март 1943 г.

До Господин Министър-Председателя
Професор д-р Богдан Филов

Уважаеми Господин Министър-Председателю,

Чувството на голямата историческа отговорност, която ние носим на-
ред с правителството, в съдбоносните моменти, които преживява нашия 
народ, както и нашата неизменна преданост към политиката и режима и 
желанието ни да допринасяме непрекъснато всичко, което е по силите ни, 
за техния успех, ни дават смелост да се обърнем към Вас с надеждата, че 
Вие ще посрещнете нашата постъпка с вяра в нейната добронамереност и 
искреност.

Напоследък известни разпореждания на властите показват, че се въз-
намерява и предприемат някакви нови мерки срещу лицата от еврейски 
произход. Какви са точно тези мерки, на какво основание се взимат, какво 
преследват и какви съображения са ги наложили – за това липсват меро-
давни обяснения от отговорни места. Даже г-н министърът на вътреш-
ните работи в разговор с някои народни представители потвърди, че не 
предстоят срещу евреите от старите предели никакви изключителни мер-
ки, които биха ги засегнали изцяло. Действително последва отменяване на 
всички разпореждания от този характер.
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Вземайки повод от всичко това, както и от някои нови слухове, ние си 
позволяваме да се обърнем към Вас, защото сигурно подобни общи мерки 
ще се вземат с решение на Министерския съвет.

Нашата единствена молба е при предприемането на каквито и да било 
мерки да се държи сметка само за действителните нужди на държавата и 
народа в момента, като не се изпускат из предвид, обаче, интересите на 
престижа и моралните позиции на нашия народ.

Ние не можем да бъдем против мерките, наложени от нуждата за си-
гурност на страната във времето, в което живеем, защото не забравяме, че 
в тези решителни събития всеки, който пряко или косвено пречи на дър-
жавата и на народа в техните върховни усилия, трябва да бъде обезвреден. 
Касае се и за успеха на една политика, провеждана от правителството с 
наше одобрение и съдействие, политика, в която ние съзнателно и гордо 
вложихме всичкия си престиж и капитал.

Отстраняването на всички пречки за успеха на тази политика е право 
на държавата и то не може да бъде оспорвано от никого, стига само при 
упражняването му да не се надхвърли необходимата граница на действи-
телните нужди и да не се изпадне в крайности, които може да се квалифи-
цират като излишна жестокост. А така сигурно биха се определили всички 
мерки, които общо биха засегнали жени, деца и старци, ако индивидуално 
за всеки не може да се припише някакво провинение.

Ние не можем да допустнем, че се е възнамерявало изпращането на 
тези хора вън от България, каквото намерение един, мислим, злонамерен 
слух иска да припише на българското правителство. Такава мярка е недо-
пустима не само защото тези хора, не лишени от българското си подан-
ство, не може да бъдат изгонвани вън от България, но и защото това би 
било една пакостна и с тежки политически последици за страната мярка. 
Тя би лепнала на челото на България незаслужено едно петно, което не 
само ще ѝ тежи морално, но и политически ще обезсилва всички нейни 
аргументи от такъв характер, към който тя сигурно ще има нужда да при-
бягва в бъдещите свои международни отношения.

Малките народи не могат да си позволят свободата да пренебрегват 
тези аргументи, които, каквото и да става в бъдеще, винаги ще си останат 
едно силно, може би най-силното оръжие, останало на тяхно разположе-
ние. За нас това е от особено значение, защото Вие, уважаеми Господин 
Министър-Председателю, сигурно ще си спомните, че в близкото минало 
ние понесохме тежките морални и политически последици на някои от-
клонения от човешки и морални закони на някои отделни българи и често 
пъти неотговорни лица.
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Кое българско правителство би поело подобна отговорност пред бъ-
дещето?

Малочислеността на евреите в България, силата на държавата, въ-
оръжена с толкова законни средства и възможности, правят обезврежда-
нето на всеки опасен и вреден елемент от която и среда да изхожда той 
толкоз сигурно, че е, по нашето дълбоко убеждение, напълно излишно да 
се прибягва до нови и изключителни при това жестоки мерки, които може 
да доведат до обвинение за масово убийство. То би тежало преди всичко 
на правителството, но сигурно ще надхвърли него и ще падне върху гла-
вата на България. Може лесно да се предвидят последиците на подобно 
положение, затова то не бива да бъде допускано.

За него ще ни бъде невъзможно да споделим каквато и да било отго-
ворност.

Един елементарен правов ред е нужен за управлението, както възду-
хът е нужен за живота.

Честта на България и на нейния народ е не само въпрос на чувство – 
тя е преди всичко елемент на нейната политика.

Тя е политически капитал от най-голяма стойност и затова никому 
не е позволено да го разпилява без оправдание, което би се споделило от 
целия народ.

Приемете, Господин Министър-Председателю, нашите отлични към 
Вас почитания.

София, 17 март 1943 г.

Подписали:
Дим. Пешев Д-р Н. Буров
Дим. Икономов Г. Свинаров
Иван Д. Минков Сп. Маринов
Илия Славков Ал. Гатев
Г. П. Стефанов Т. Кожухаров
Ст. Стателов П. Михалев
Ив. В. Петров Игн. Хайдутов
Г. Тодоров М. Тютюнджиев
Ст. Караиванов Сим. Киров
Т. Стоилков Г. Кендеров
Ал. Симов Д-р Н. П. Николаев
Ф. Махмудиев С. Станчев
Дим. Арнаудов Д. Узунов
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Т. Марков Д-р Йотов
Киро Арнаудов Дан. Жечев
Д-р Ив. Вазов Д-р П. Кьосеиванов
Д-р Г. Рафаилов А. Лулчев
Д-р Ив. Бешков Г. Нинов
Ник. Градев Ал. Цанков
Хр. Таукчиев Н. Ив. Василев
Пан. Станков Васил Велчев
Р. Маринов  П. М. х. Петров1

 
ЦДА, ф. 173К, оп. 6, а.е. 1087, л. 1–3. Копие. Машинопис. 
Публикувано в: Коен, Д. Нови документи…,113–115; Годишник (1974), 342–344 
(без имената на подписалите писмото); Борбата на българския народ…, 167–
169; Оцеляването…, 216–220; Обречени и спасени…, 354–357.

1 Екземплярът е неподписан. Имената са изписани от ръката на Димитър Пешев. 
Всички са членове на правителственото мнозинство или го подкрепят. След натиска, уп-
ражнен от Б. Филов, подкрепилите петицията, които присъстват на заседанието на пар-
ламентарната група на 23 март, гласуват пълно доверие на правителството, в това число 
и по отношение на политиката му по еврейския въпрос. Приема се, че този вот означава 
оттегляне на подписите под писмото. Бламирането на Пешев в парламентарната група 
обаче не е единодушно (66 са „за“, 33 са „против“, 11 се въздържат, а 4 напускат) (вж. 
документ № 366).

373.  изказване на никола Мушанов в народното събрание по повод 
незаконното задържане и „вдигане“ на евреи и относно подан-
ството на евреите в „новите земи“

София, 19 март 1943 г.

[…]
Никола Мушанов: Мотото на тази брошура1 беше, че законът е една 

паяжина, в която си ловят малките мушици, а големите бръмбари отнасят 
със себе си и самата паяжина. Това мото, както виждате, откакто е сътво-
рен светът, все има своето значение.

Никога съдебната власт не е била подчинена на полицейската власт; 
длъжностите и правата на тези две власти са били разделени и винаги в 
конфликтите, които се появяват между тези две власти, непременно съдеб-
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ната власт ще трябва да има надмощие. Съдебната власт е по-независима, 
нейното предназначение е прилагането на законите. Тя е по-далеч от всич-
ки политически, да не кажа партийни влияния, под които може да попадне 
полицейската власт. Никога правата на съдебната власт не трябва да се 
узурпират или парализират от страна на полицейската власт.

Г-да народни представители! Аз съм имал случай да говоря по чл. 7 
от закона за наказателното съдопроизводство и сега ще ви напомня пак 
този член. В този член е казано: „Всеки съдия или прокурор, който узнае, 
че в пределите на неговия съдебен окръг е задържан някой в затвор, но не 
в надлежното място или без постановление от упълномощените за това 
места и лица, длъжен е да вземе мерки, щото задържането да се извърши 
по установения ред или да се освободи неправилно задържаният“. Това е 
едно право, което трябва да се даде на съдебната власт, целите на която са 
аслъ да гарантира законния ред и свободите на гражданите.

Тодор Кожухаров: Това е от демолибералния режим.
Никола Мушанов: Да, от демолибералния режим, но още не са го про-

менили. Аз си спомням как навремето, като прокурор в Стара Загора и 
Варна, в онези „позорни“ времена на миналото – аз започнах да работя 
като съдия в Стамболовия режим – ние винаги правихме проверка в учас-
тъка има ли хора задържани незаконно там. Така беше в онези времена 
на острастени партийни, партизански борби. Аз не съм чувал в послед-
ните години и съм петимен да чуя, че някъде някой съдия и прокурор са 
изпълнили длъжността си по чл. 7 на закона за наказателното съдопроиз-
водство, като са проверили дали в някой участък има незаконно задържан 
човек, или, ако е задържан някой в помещение, което не е отредено от 
закона за тая цел, да разпореди да го пуснат. Не съм чул за такива случаи. 
И мене ми се чини, че щом като съдебната власт, съдебните органи не из-
пълняват своите законни задължения, тогава няма защо да се сърдим, че 
полицейската власт, полицейските органи могат да извършат нарушения 
при изпълнението на своите длъжности.

Г-да народни предствители! Въпреки че имаме много строги закони, 
срещу някои от които аз съм говорил тук от трибуната и смятам, че не са 
навременни или че са много жестоки, все пак те са закони, които, приети 
от Народното събрание, трябва да се прилагат. Това е аслъ длъжността на 
съдебната власт – да прилага законите. От десетина дни насам ние живеем 
в един обществен смут, който вече е доловен и от народното представи-
телство, защото чувствам, че и то е вече сериозно загрижено и развълну-
вано от порядките, които съществуват в нашата страна. Вън в обществото 
всички се питат: ние живеем в България, в страна със закони, поне закони-
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те не са станали безчовечни, не са зверски, как може да бъде безчувствена 
съдебната власт при зрелища, които стават нощно време, предизвикани от 
полицейски органи? Бременни жени, деца, болни старци се вдигат в 3 ч. 
през нощта от къщите им, за да се изпратят в помещения, неопределени 
за задържане. Това стана в няколко града на България. Това е похищение 
спрямо всички закони, които установяват елементарни права за живот на 
хората. Аз не съм чул нито един съдия или прокурор да протестира или 
да изпълни своите длъжности, да иска да се възстанови законният ред в 
страната.

Не само туй, г-да народни представители. Аз зная, че живеем в не-
нормални времена и не съм аз от този, който ще каже, че конспирациите 
трябва да се толерират или че властта не трябва да вземе всички най-стро-
ги мерки, за да преследва и издири виновните и престъпниците, ако има 
такива. Аз зная, че първата длъжност на управлението е да гарантира си-
гурността на държавата и нейната независимост.

Е добре, г-да народни представители, с хиляди хора са изпратени в 
различни кътища на България. Аз не зная кои от тях са виновни. Ако има 
такива между тях, нека бъдат задържани, но проверили ли сте колко не-
винни хора има, които са изпратени там без всякакви доказателства за 
виновност? Там има хора, върху които не тежи никакво съмнение. Прове-
рете това, г-да, в средите, в които живеят тези хора от 20–30 години насам, 
и ще се уверите. Има много такива случаи. Няма по-жестоко наказание от 
наказанието, което се налага на невинен човек, и няма по-жестоко и по-
престъпно дело от това да се наказват невинни хора. Страданието г-да, на 
невинния човек е много тежко страдание. Ние, по-старите, сме изпитали 
и това на гърба си, изпитали сме и затворите и знаем какво нещо е човек 
несправедливо да стои в затвора.

Нима в тези времена не можаха да се намерят представители на бъл-
гарската съдебна власт, които не да проявят каприз, а да кажат думата на 
закона, да приложат чл. 7 от закона за наказателното съдопроизводство, 
който им вменява в длъжност да намерят къде има затворен невинен човек 
или задържан не на съответното място и да го освободят? Или, ако има 
основание за задържането на един човек, да се каже на съдията или проку-
рора въз основа на какво е изпратен този човек в затвора, та съдията или 
прокурорът да обсъди дали са налице условията за задържането му. Но не 
мисля, че в българските закони не може да се намери текст, по силата на 
който стотици хора, деца, пеленачета, бременни жени, стари хора в 3 ч. 
през нощта да се изваждат от къщите им и да се изпращат в помещения, 
предназначени за тютюневи складове, без отопление и без да им се дава 



802 4. Обществото: реакции

храна. Това никой закон в България не го повелява. Такава жестокост в 
България никой никогаш не е помислил.

Ето защо, г-да народни представители, мене ми се струва, че кога-
то обмисляме въпроса как да дадем независимост и да издигнем съдебна-
та власт, трябва да погледнем как тя изпълнява своите задължения. Ние 
пишем законите, създаваме ги от добри по-добри, а в същност в живота 
на страната ние виждаме да стават такива скандални истории, които не 
правят чест на българската държава – не правят чест. Аз разбирам що са 
държавнически съображения. Ако могат да ни се дадат такива, ще се пре-
клоня пред тях, но аз не съм чул такива държавнически съображения и не 
виждам друго, освен садизъм, който с нищо не се оправдава, който само 
петни доброто има на нашата страна, която някогаш не само на Балкана, 
но и в света минаваше като страна, където има свобода, толерантност, 
правда – въобще минаваше за цивилизована страна, която в много отно-
шения е отишла по-напред и от други по-велики държави.

Накрая аз бих се обърнал към г-н министра на правосъдието: г-н ми-
нистре, Вие сте прокурор над прокурорите. Вие сте шеф на съдебните 
органи. Как можете Вие да търпите тези работи? Аз не се обръщам към 
другите Ваши колеги, защото най-подире тяхната съвест може би допус-
ка, но на Вас, като прокурор, като бдител на законността в страната, аз се 
чудя как можете да понасяте и да търпите всички тези незаконни издева-
телства, които се вършат върху гърба на български поданици, било ино-
верци, било инородци, въобще тези неправомерни, жестоки мерки, които 
се вземат спрямо български граждани?

Министър д-р Константин Партов: Нямате пълни данни, г-н Му-
шанов. Много общо говорите. Така може да се говори само на улицата. 
Преди всичко забравяте, че известни категории хора от новите земи не са 
български поданици, нито могат да бъдат български поданици. Това е едно 
положение на закона за уреждане поданството в новите земи.

Никола Мушанов: Тези думи аз не бих ги казал – че известни кате-
гории хора в новите земи не са български поданици. Значи, не са и под 
закрилата на българските закони.

Министър д-р Константин Партов: Понеже казахте, че са български 
поданици, отговарям Ви, че не са български поданици.

Никола Мушанов: Аз не бих казал тези думи от това място (Сочи ми-
нистерското място). Значи, Вие прилагате така законите спрямо тези хора, 
защото те не са били български поданици?
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Министър д-р Константин Партов: Само Ви напомням да прочетете 
закона за уреждане поданството в новите земи. Тези мерки целят държав-
ната сигурност.

Никола Мушанов: Значи, тези които са инородци и иноверци в Ма-
кедония, не са български поданици, и Вие сега ги третирате като такива и 
прилагате спрямо тях законите като към чужденци в България.

Министър д-р Константин Партов: Не ме разбирате.
Никола Мушанов: Тази приказка не трябва да се чува, защото обеди-

нена България тогава става една фикция.
Министър д-р Константин Партов: Прочетете наредбата-закон за по-

данството в новите земи.
Никола Мушанов: Не ме интересува законът за поданството. Аз не 

съм седнал тук да говоря на юридическа база, за поданство. Аз можах да 
чуя от Вас, Вие казахте, че тази, които са там, не били български поданици 
и Вие ги третирате като чужди подници.

Министър д-р Константин Партов: Прочетете закона.
Никола Мушанов: А вярно е противното, че всички, които са чужди 

поданици, са си останали там по местата, а само онези, които не са чуж-
ди поданици, са подложени на всички тези издевателства. Това факт ли 
е? Взехте ли италиански или унгарски поданици? Не. Защо те не носят 
жълтия знак? Вие третирате тях, чужденците, по-благосклонно, отколкото 
онези, които са български поданици, но на които вие оспорвате, че са бъл-
гарски поданици! Значи, в новите земи още нямаме български поданици! 
Аз не бих казал това. Ето още една новост: в новите земи нямаме българ-
ски поданици!

Министър д-р Константин Партов: Г-н Мушанов! Пак повтарям: аз 
Ви моля да прочетете закона за уреждане поданството в новите земи, за да 
се уверите дали те са български поданици или не.

Никола Мушанов: Значи, по вашето мнение тъй трябва да се третират 
небългарските поданици. Тогава те ще са поданици на неизвестна държа-
ва, те ще са без поданство!

Министър д-р Константин Партов: Те са гръцки поданици.
Никола Мушанов: По Ваше мнение. Спрямо чуждите поданици, ита-

лиански и други евреи, Вие не прилагате никакви мерки. Изглежда, че в 
нашата страна чуждата власт има по-голяма сила, отколкото българската 
власт спрямо ония, които населяват българската земя. Сега пък ни казвате 
друго – че всички те не били наши поданици! Не са и поданици на други 
държави. Значи те са нещо като Res nulius – безстопанствени хора. Това 
е ерес, която тук се проповядва. Но даже да е тъй, нима българската власт 
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не е длъжна да има човешки отношения и законите на страната да прилага 
спрямо всички онези, които обитават земята ни, каквито и поданици ще 
да са те? Вчера четох в един вестник, че похвалват преследването на един 
каруцар, загдето изтезавал едно добиче, като му сложил товар повече от 
500 кгр. и го измъчвал. Ние имаме закон, който защитава добичетата от 
измъчването, а нямаме ли закони, които запрещават на българската дър-
жава да си служи с изстъпления спрямо хора беззащитни?

Димитър Марчев: Недейте говори така, г-н Мушанов. Не е добре да 
се приказва така!

Никола Мушанов: Аз приказвам, защото тук 50 души народни пред-
ставители приказват.

Димитър Марчев: Пакостно е така да се приказва.
Никола Мушанов: Аз приказвам сега, защото цял свят приказва, за-

щото вие самите приказвате. Не трябва да се крием от себе си, г-да народ-
ни представители, защото сме хора и желаем доброто на България. Аз не 
говоря туй от зложелателство за България. Аз не ща България да се почер-
ня по отношение на онези принципи на човечност и законност, с които сме 
славили страната си пред чужбина. Няма държавнически или политически 
съображения, които да ме довеждат до убеждението, че трябва да се вър-
ши противното на туй, което законите повеляват, че трябва да се върши. 
Това е моята теза. Защо ме пресичате?

Затуй казвам, г-н министре, чл. 7 е хубав, но вече десетки години 
подред той стои само да краси закона за наказателното съдопроизводство. 
Аз не съм видял досега един от съдиите или прокурорите да е изпълнил 
своята длъжност – да го приложи. Ще отречете ли Вие, че има много хора, 
които на незаконни основания са в затворите? Проверете, г-н министре на 
правосъдието! Ваша длъжност е да го направите. Проверете някои слу-
чаи – те са десетки и десетки – за да се убедите,че туй, което аз говоря, 
е истина. Няма нужда от закони, ако не се прилагат. Строгост на закона 
спрямо провинените, законност спрямо българските граждани, които са 
честни и почтени хора. Само с подозрение не може. Някога в смутните 
времена, казваха: вътрешно убеждение. Само с вътрешно убеждение не 
се управлява държава. Вътрешното убеждение е най-лошият закон, който 
може да се създаде в една страна, защото то е вече личният произвол на 
онзи, който го изпълнява. В сегашните времена това не може да се прави. 
Аз пожелавам на г-н министра на правосъдието да създава все закони, 
които да гарантират, както той самичък казва в мотивите си, на съдещи-
те се теоретически добре подготвени, морално издигнати и независими 
съдии. Това всичко хубаво, но щом като нагласим така законите, че тия 
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условия да бъдат налице, ще искаме и онова, което не е писано в закона, 
а то е характер и доблестно служене. Ще искаме още и вдъхновението, 
което всеки един съдия и прокурор може да получи от шефа, който упра-
влява правосъдното ведомство. Затвори ли си очите министърът на пра-
восъдието по посегателствата срещу законите, които са гаранция за реда в 
страната, за свободите и правата, няма да е чудно, че всички други долу ще 
последват неговия пример, защото, г-да, конят винаги чувства ездача си.

Г-н министре на провосъдието! Вие имате длъжности и ако аз се от-
правям към Вас за изпълнението на Вашите длъжности, то е с искреното 
желание на българин, който смята, че иначе лошо вървим. Никога в толко-
вагодишния ми политически и обществен живот не съм видял българско-
то чувство на човечност и законност да се проявява тъй ярко във всички 
градове на страната, както се проявява сега в полза на ония, които страдат 
невинно. Това е българската душа, това е българската съвест, това е маята 
на законите, които се създават, това е чувството на българското общество 
и на българския народ. Ние отиваме против него – тогава законите, които 
пишем, нямат абсолютно никаква стойност.

Стенографски дневници на ХХV Обикновено народно събрание. Четвърта ре-
довна сесия. 54 заседание. 19 март 1943 г. Книга ІІ, 1071–1072. 
Публикувано в: Обречени и спасени…, 361–363 (частично).

1 В предходен пасаж от изказването си Н. Мушанов споменава, че става дума за 
брошура, посветена „на произволите на полицейската власт и на партийно-политическата 
власт“. 



806 4. Обществото: реакции

374.  Питане на народния представител проф. Петко Стайнов към 
министър-председателя и министър на външнте работи и на из-
поведанията относно депортирането на беломорските евреи1 

София, 22 март 1943 г.

Чрез Председателя на Народното 
събрание
До Министър-Председателя и  
Министър на външните работи

ЗАПИТВАНЕ (интерпелация)
от Петко Стайнов, народен представител  

на Първа Казанлъшка избирателна колегия
По насилственото предаване на хиляди лица  

от еврейски произход на чужда държава

Господин Министър-Председателю,
От сведения, които пристигат в София, става ясно, че властта е събра-

ла насилствено всички евреи – жени, мъже, деца, старци – от новопридо-
битите през 1941 г. земи, без да им даде възможност не само да си уредят 
домашните работи и да си приберат вещите, но дори и без да могат да си 
вземат достатъчно завивки и дрехи, с полиция ги е натоварила на вагони и 
ги е докарала към Горна Джумая и Дупница, където ги е натъпкала в тю-
тюневи складове и ги е оставила там няколко дена на студа и на произвола 
при най-нещастни условия.

Същевременно са били вдигнати от домовете им при подобни усло-
вия и насъбрани насилствено в случайни помещения евреи от Пловдив, 
Кюстендил, Пазарджик и пр., но впоследствие са били освободени, без да 
им е било казано защо са били събрани по този начин и да ли окончателно 
се освобождават.

Сега се съобщава, че няколко влака с евреи са били отправени към 
Лом, натъпкани с хиляди жени, мъже, деца, старци, без да им се позволява 
да слизат по гарите или да се обадят на близки. От вчера те стоят на студа 
по товарните вагони на пристанище Лом, натоварени като добитък, без да 
се обяви къде ще ги карат2. 

Тази заран е започнато товаренето на тези евреи на шлепове на Дуна-
ва с неизвестно предназначение.
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Във връзка с всичко това моля да се постави на разискване в Народ-
ното събрание въпроса за насилственото предаване на лицата от еврейски 
произход живущи в България на чужда държава, а заедно с това моля да 
ми отговорите на следните въпроси:

1. Вярно ли е, че властта е вдигнала насила всички евреи от новите 
земи, като е оставила обаче там евреите с по-рано обявено чуждо подан-
ство. Не считате ли, че при проповядваната от официялно място обща бор-
ба против еврейството, това означава едно капитулиране пред едни евреи 
чужденци?

2. Ако правителството счита и тези евреи за небългарски поданици и 
не иска да им даде българско поданство – макар и да дава такова с опция 
до 1 април 1943 г. на всички турци, албанци, гърци, сърби, арменци и пр., 
защо не даде възможност в един срок да си уредят домашните работи и да 
си заминат по избор към страната, чието поданство ще приемат, а ги вди-
гна внезапно и с насилие от домовете?

3. Моля да ми съобщите какви са тези евреи, които се товарят на шле-
пове на пристанище Лом: български поданици ли са или чужди? Ако са 
български поданици, даже и да са от еврейски произход, държавната власт 
няма право нито да ги екстрадира, нито да ги предава изобщо [добавено на 
ръка] на чужда държава. Ако са чужди поданици, то напущането на бъл-
гарската територия може да става принудително само ако държавни нужди 
налагат това, и то като се даде възможност на експулсирания да замине за 
държавата, към която се числи по поданство, или която избере. В случая, 
ако се касае за евреите от Беломорието и ако те действително не са стана-
ли български поданици, трябвало би да се насочат направо [добавено на 
ръка] към Гърция, чиито поданици остават, а не да се товарят на шлепове 
по Дунава.

4. Ако се касае за предаване на евреи от нашите земи на чужда дър-
жава и ако то става по някаква спогодба с тази чужда държава, не е ли 
необходимо, щото тази спогодба да получи одобрението и на народното 
събрание или въпросът за лишаването от свобода, както и за предаването 
насила на живи хора – жени, мъже, старци и деца, на чужда държава е ня-
какъв дребен административен въпрос, та няма нужда от одобрението на 
представителите на народа?

5. Тъй като следва да се приеме, че земите в Тракия и Македония 
са анексирани към българската държава и нееднократно Народното съ-
брание с ред свои закони ги третираше като такива, то съобразни ли са с 
постановленията на международното право някои пасажи от наредбите за 
поданството в новите земи, които, ако и доста неясно искат като че ли да 
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отнемат възможността да оптират за българско поданство, респективно 
за чуждо поданство, на жители, заварени там [добавено на ръка] от нас 
при анексирането на тези земи на постоянно местожителство, като местни 
поданици – в случая например лицата от еврейски произход в тези земи, 
желаете ли да ми кажете по тази наредба какво в същност ще е поданство-
то на тези лица?

На основание чл. 107 от Конституцията и чл. 63 от Правилника, моля 
да съобщите в Народното събрание деня, който предлагате, за да се поста-
ви тази интерпелация на дневен ред и да се разгледа от Народното пред-
ставителство.

София, 22 март 1943 г.
С почитание: [подпис]

П. Стайнов

[печат] Народно събрание. Вх. № 2720/23.III.43.

ЦДА, ф. 173К, оп. 6, а.е. 2596, л. 17r/v. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Коен, Д. Нови документи…, 116–118; Борбата на българския 
народ…, 173–174; Оцеляването…, 223–224.

1 Регистрирано в дневника на Народното събрание на заседание № 55 от 23 март 
1943 г. по следния начин: „Постъпило е запитване (интерпелация) до министър-предсе-
дателя и министра на вътрешните работи от г-н Петко Стайнов, народен представител от 
първа Казанлъшка избирателна колегия, по насилственото предаване на лица от еврейски 
произход на чужда държава“. Стенографски дневници на ХХV Обикновено народно съ-
брание. Четвърта редовна сесия. Заседание 55. Книга ІІ, с. 1088.

2 В деня, в който П. Стайнов е датирал своята интерпелация, корабите с беломорски-
те и пиротските евреи вече са отплавали от Лом. Влаковете пристигат в града на 19 и 20 
март, а корабите заминават на 20 и 21 март.



4. Обществото: реакции  809

375.  Писмо от наместник-председателя на Светия Синод на Българ-
ската православна църква, Видинският митрополт неофит, до 
министър-председателя и министър на външните работи и на 
изповеданията срещу мерките на правителството за изселване 
на евреите и изпращането им в концентрационни лагери

София, 22 март1943 г.

СВ. СИНОД НА 
БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА
№ 2975
22 март 1943 г.
София

До Господин
Министър-Председателя и
министър на Външните работи
и изповеданията
Тук

Господин Министър-Председателю,
[…]1 
Угнетителните мерки на Почитаемото Ви Правителство срещу евре-

ите и християните от еврейски произход се засилиха твърде много, осо-
бено в последно време. Така от сведенията, които се получиха в Св. Си-
нод, в много градове в страната (например Скопие, Пловдив, Кюстендил, 
Дупница и др.) християните от еврейски произход и евреите били насила 
задигани от домовете им и на общо основание, без да се търси вина, без 
оглед на пол и възраст, били изпращани в концентрационни лагери, като 
не им се давало достатъчно време за приготвяне и им се позволявало да 
вземат със себе си много малък багаж. Според обществената мълва тия 
концентрационни лагери дори не се намирали в нашата страна, а твърде 
далеч от нея. Пак тая зловредна обществена мълва твърди, че поради из-
вънредните обстоятелства на интернирането, някои от така взиманите от 
техните домове християни от еврейски произход и евреи не достигнали 
дори до концентрационни лагери.

Св. Синод, който има задължението да наставлява народа ни във вя-
рата и благочестието, да насажда в него добродетелите на правда и високо 
родолюбие, не ще оспори правото на Правителството да бди над сигур-
ността и защитата на нацията и да взема нуждните предохранителни мерки 
за това, особено в настоящите трудни времена. Всеки смутител, естестве-
но, трябва да бъде ограничен и поставен на мястото му. Ако сигурност-
та на държавата налага да се създадат и концентрационни лагери, ще се 
създадат. Но дълг на Църквата ни е да моли настойчиво да се провеждат 
и мерките от подобен характер с нуждната справедливост и човечност. 
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От последните не трябва да бъдат изключени и евреите и християните от 
еврейски произход в страната. При това една елементарна справедливост 
налага в подобни случаи да бъдат отделяни християните от еврейски про-
изход от самите евреи и да не бъдат поставяни съвместно да живеят, дори 
и в концентрационните лагери, пак от същите изтъкнати причини за не-
съвместимост на християнското и юдейско изповедания.

Като обсъди всичко това, с дълбока загриженост Св. Синод реши от-
ново настойчиво да Ви замолим: 1) Да разпоредите закона за защита на 
нацията да се прилага с нужната справедливост и с по-голяма лекота и 
човечност, съответстващи на престижа на държавата ни, като християнска 
държава. 2) Ако защитата на нацията ни налага да бъдат прибрани евреите 
и християните от еврейски произход в лагери, то да се създадат по-чо-
вечни условия за живот в тия лагери, а също и да бъдат разделени в тях 
евреите от християните от еврейски произход. 3) Да се нареди най-после 
да бъдат освободени християните от еврейски произход от носенето на 
шестоъгълната звезда, като несъвместима с християнското изповедание, а 
също и да бъдат освободени от данъка, който им се налага да заплащат на 
еврейската община.

Призоваваме над Вас Божията благодат и оставаме 
Ваш усърден молиствувател.

Наместник-Председател на Св. Синод: † Видинский: (п) Неофит 

ЦДА, ф. 166К, оп. 6, а.е. 10, л. 1–2. Оригинал. Машинопис.
Публикувано в: Гласове в защита на гражданското общество…, 75–76.

1 Пропуснатият текст се отнася до вредните последици от Закона за защита на наци-
ята и насилията над евреите.
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376.  из протокола от заседанието на народното събрание, на което 
е гласувано отстраняването на димитър Пешев от подпредсе-
дателството на парламента и се провежда дебат относно лиша-
ването от българско поданство и депортирането на евреите от 
„новите земи“

София, 26 март 1943 г.

Точка първа от дневния ред:
„Предложението на народния представител д-р Атанас Попов за из-

казване недоверие на подпредседателя на Народното събрание г-н Дими-
тър Пешев.

Димитър Пешев: Г-н председателю! Искам думата.
Петко Стайнов: И аз искам думата. (Излиза пред депутатските банки) 

Аз съм записан. (Народните представители Никола Мушанов, Александър 
Цанков, Тодор Кожухаров, Стефан Стателов и др. тропат по банките,за да 
искат думата).

Председател Христо Калфов: Има думата народният представител г-н 
Атанас Попов, за да прочете предложението си.

Д-р Атанас Попов: (От трибуната. Чете всред глъчка). „Господин 
председателю! Понеже подпредседателят на Народното събрание г-н Ди-
митър Пешев не се ползва повече с доверието на болшинството от г-да 
народните представители, то правя предложение за неговото сменяване, 
което, моля, да поставите на дневен ред“.

Димитър Пешев: Моля да ми се даде думата, за да сложа оставката си 
пред Народното събрание. (Голяма глъчка и тропане по банките от някои 
народни представители)

Петко Стайнов: Предложението не е раздадено на г-да народните 
представители. И аз съм записан, г-н председателю. Дайте ми думата. (Го-
ляма глъчка).

Председател Христо Калфов: Г-да народни представители! Постъпи-
ло е следното предложение от народния представител Димитър Андреев. 
(Чете) „Г-н председателю! Във връзка с предложението на д-р Атанас 
Попов за гласуване недоверие на подпредседателя Димитър Пешев правя 
следното предложение“ (Голяма глъчка и тропане по банките от някои на-
родни представители).

Димитър Пешев: (Излиза пред депутатските банки) Г-н председателю! 
Дайте ми думата, за да си сложа оставката пред Народното събрание. (Тро-
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пане по банките от народните представители Петко Стайнов, Тодор Кожу-
харов, Александър Цанков, Ангел Держански, Стефан Стателов и др.)

Александър Ц. Цанков: Това е беззаконие. Дайте ми думата.
Петко Стайнов: (Тропа по банката) Искам думата.
Александър Ц. Цанков: Не е законно. (Голяма глъчка. Някои народни 

представители тропат по банките)
Димитър Пешев: Г-н председателю! Моля да ми дадете думата.
Ангел Держански: Искам думата. От вчера съм записан.
Председател Христо Калфов: … „Понеже причините за изказване 

недоверие на подпредседателя Димитър Пешев са известни на всички на-
родни представители и понеже не е полезно да се дебатира по тия причи-
ни, то предлагам да се гласува предложението на г-н Попов направо без 
разисквания“.

Петко Стайнов: Искам думата, г-н председателю.
Димитър Пешев: Как може да ми изказвате недоверие, без да ми да-

вате думата?
Петко Стайнов: Най-напред аз съм записан.
Никола Мушанов: Нечуван скандал! Как може да мислите г-н предсе-

дателю, че можете по такъв начин да вземате решение? (Тропане по бан-
ките от някои народни представители).

Димитър Пешев: Дайте ми думата.
Председател Христо Калфов: Ние имаме правилници, които опреде-

лят как се разисква по дневния ред.
Това предложение е постъпило първо, затова ще го поставя на гла-

суване. (Тропане по банките от някои народни представители и голяма 
глъчка).

Които г-да народни представители приемат предложението на народ-
ния представител г-н Димитър Андреев да се гласува предложението на 
народния представител г-н д-р Атанас Попов направо без разисквания, 
моля да вдигнат ръка. Мнозинство, Събранието приема. (Бурни ръкопляс-
кания от почти всички народни представители. Тропане по банките от ня-
кои народни представители)

Петко Стайнов: Долу!
Никола Мушанов: Нечуван скандал, г-н председателю! Не Ви ли е 

срам!
Председател Христо Калфов: Ще подложа на гласуване предложени-

ето на народния представител г-н д-р Атанас Попов. (Чете) „Понеже под-
председателят на Народното събрание г-н Димитър Пешев не се ползва 
повече с доверието на болшинството от г-да народните представители, то 
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правя предложение за неговото сменяване, което, моля, да поставите на 
дневен ред“. (Тропане по банките от някои народни представители)

Които приемат това предложение, моля, да вдигнат ръка. Мнозин-
ство, Събранието приема. (Бурни ръкопляскания от почти всички народни 
представители).

Иван В. Петров: Г-н председателю! Аз протестирам. Отнема се пра-
вото на народния представител, неговото най-свещено право. Това е уни-
кум в нашия парламентарен режим.

Председател Христо Калфов: Минаваме по точка втора от дневния 
ред.

Димитър Пешев: Отнема се най-свещеното право на народния пред-
ставител. Г-н Захариев беше щастлив,че когато той преживяваше това 
нещо, имаше един голям човек там, един човек по-съвестен, който знаеше 
как да пази Парламента: Г-н Захариев беше щастлив тогава, че имаше въз-
можност, че имаше правилник, по който му дадоха правото да се изкаже.

Никола Мушанов: Това е срамно! (Голяма глъчка. Тропане по бан-
ките)

Петър Савов: (Към Стефан Стателов, който тропа по банката си) Вие 
сте шайкаджия. Не те ли е срам – шайкаджия! Ти си шайкаджия в Парла-
мента. Какво тропаш!

Димитър Пешев: На това място стоеше тогава един достоен човек.
Петко Стайнов: Искам думата.
Петър Савов: Ти по всяка вероятност искаш да оправдаеш някой хо-

норар, но ние, рано или късно, ще го узнаем откъде и какъв е. (Голям смях)
Председател Христо Калфов: Имаме правилник, който ми повелява 

да пристъпя към гласуване на онова предложение, която е постъпило най-
напред. Първо е постъпило предложението на народния представител г-н 
Димитър Андреев.

Пристъпваме към точка втора от дневния ред:
Одобрение проекторешение за одобрение 1 постановление…
Иван В. Петров: Чл. 93 от конституцията освещава правото на народ-

ния представител да се изказва винаги. Дайте думата на г-н Пешев да се 
изкаже. Той ще си даде оставката. Защо внасяте това раздразнение?1

[…]2

Председател Христо Калфов: Преминаваме на точка четвърта от 
дневния ред.
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Проекторешение за одобрение наредбите и постановленията на Ми-
нистерския съвет, подлежащи на одобрение въз основа на чл. 2 от закона 
за бързо уреждане неотложни въпроси в освободените земи3, издадени от 
26 октомври 1942 г. до 18 март 1943 г. 

[…]4

РЕШЕНИЕ
Одобряват се наредбите и постановленията на Министерския съвет, 

подлежащи на одобрение въз основа на чл. 2 от закона за бързо уреждане 
неотложни въпроси в освободените земи, издадени от 26 октомври 1942 г. 
до 18 март 1943 г.

С П И С Ъ К
на наредбите и постановленията на Министерския съвет, които под-

лежат на одобрение от Народното събрание, съгласно чл. 2 от закона за 
бързо уреждане неотложни въпроси в освободените земи, издадени от 
26 октомври 1942 г. до 18 март 1943 г.

[…]5

VІ. 22. Постановление на Министерския съвет, взето на заседанието 
му от 5 март 1943 г., протокол № 34, с което се одобрява наредбата да из-
менение на наредбата за поданството в освободените през 1941 г. земи – 
„Държавен вестник“, брой 59, от 17 март 1943 г. 

[…]6

Председател Христо Калфов: Има думата народният представител 
Петко Стайнов.

Петко Стайнов: (От трибуната) Г-да народни представители! Пред 
нас е поставен въпросът за одобрение някои постановления и наредби, 
издадени от Министерския съвет въз основа на закона, който ние гласува-
хме миналата година за даване правомощие на Министерския съвет в осо-
бени и бързи случаи да взема особени мерки. На това основании са били 
издадени някои наредби на Министерския съвет, които са предложени на 
ваше одобрение.

Аз няма сега наново да започна оня спор, който имах случай да изло-
жа пред вас – дали ние можем да даваме безгранични пълномощия на пра-
вителството, да може то вместо нас, като ни измества напълно, да решава 
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всички въпроси, да изменява наши закони, които ние сме гласували. Тоя 
въпрос съм го разглеждал. Сега няма да се спирам на него.7

Аз искам обаче да се спра по-конкретно на някои от наредбите и по-
становленията на правителството, които са представени за одобрение. И 
преди всичко искам за спра вашето внимание върху точка VІ от списъ-
ка на наредбите и постановленията на правителството, в която точка се 
иска одобрение на 22. постановление на Министерския съвет, с което се 
одобрява наредбата за изменение на наредбата за поданството в освобо-
дените през 1941 г. земи, а също така ще се спра на VІІІ точка, в която се 
иска одобрението на 51. Постановление на Министерския съвет, с която 
се одобрява наредбата за допълнение наредбата за оземляване на земедел-
ските стопани в Македония и за снабдяване на нуждаещите се с жилищни 
и стопански сгради.

По първия въпрос. Тая наредба поставя пред нас, г-да, известния въ-
прос за поданството в новите земи. В тая наредба, както и в изменената 
основна наредба, е предвидено, че всички лица от български произход, 
които са заварени от нас в новите земи, стават по начало български пода-
ници, без да има нужда да потвърждават или по-късно да се отказват от 
това свое поданство. На второ място тая наредба постановява, че лицата, 
които не са от български произход, стават също така български поданици 
от момента, в който България влиза в тия земи, в който тя анексира тия 
земи, с една бележка, че им се дава право на опция до 1 април 1943 г., 
респективно именно сега, до 1 ноември 1943 г. Значи, дава им се право, 
ако искат, да си изберат друго поданство – повтарям, касае се само за тия, 
които не са от български произход, те могат да си избират друго подан-
ство – но както бележи законът, в такъв случай те ще останат поданици на 
ония държави, чието поданство са избрали: няма да бъдат вече български 
поданици и ще трябва да напуснат пределите на нашата държава. Добавя 
се в края на наредбата, че това не се отнася за лица от еврейски произход.

Да разгледаме сега положението на тия наредби и да видим дали са 
съобразени с тия наредби и допълненията им с общата наша правна сис-
тема.

Един принцип на международното частно право е установен не само 
от закона за поданството, който е в сила у нас, и въобще от всички други 
закони, но и от постановленията на известни спогодби, които ние като 
държава сме подписали. Какъв е тоя принцип? Аз ще ви го изложа, както 
го излага професорът в нашия университет и моят колега г-н Георги Генов 
в току-що излязлото му съчинение по международно частно право.
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„По общо правило, казва Генов, приема се, че лицата, които принадле-
жат, в качеството си на местни поданици, на една област, която се откъсва 
от една държава и се присъединява към друга, губят по право поданството 
на първата и вземат това на втората“. Всички поданици, следователно, 
които сме заварили там, по начало стават наши, български поданици. Това 
е общото правило.

„Все пак обикновено при всяка анексия се дава право на опция на 
ония жители, които не желаят да останат поданици на новата държава, а 
предпочитат да запазят поданството си към старата държава“.

„Според чл. 3 от общия тип на миньоритарните договори“ – към кои-
то и ние се числим – „държавата, която анексира известни територии, е 
длъжна да признае като свои поданици по право и без всякакви формално-
сти“ – там е казано „de plеin droit et sans aucune formalité“ – „всички лица, 
които са имали поданство на държавата, която е отстъпила територията: 
личността следва по право съдбата на територията, върху която има свое-
то местожителство“.

Ето какво е положението, г-да.
Следователно, какво е положението днес за поданството в новите 

земи? Всички лица от югославски произход, всички лица от албански про-
изход, всички лица от турски произход, всички лица от гръцки произход, 
всички лица от еврейски произход, всички лица от какъвто искате произ-
ход, руски или какъвто сме намерили там…

Един народен представител : (Казва нещо)
Петко Стайнов: Ти от право не разбираш нищо. Не се обаждай – …

стават ipso facto, или ако искате ipso jure, по силата на тези договори, с 
които сме поели тези земи, български поданици. Следователно бележката 
в тая наредба, че тази разпоредба не се отнася до лицата от еврейски про-
изход, какво значение има? То значи, че тази възможност, която се дава на 
лицата от небългарски произход, в срок до еди-коя си дата да направят оп-
ция, да напуснат българското поданство, не се дава на лицата от еврейски 
произход. Те са добили поданството си по силата на общото право у нас. 
Те са добили българско поданство и това поданство могат да го загубят, 
може да им бъде отнето само въз основа на правилата, които са предвиде-
ни в нашето законодателство за отнемане на българско поданство.

Така че, г-да, по тоя ред на мисли, евреите, лицата от еврейски произ-
ход, са станали български поданици; те не са загубили своето поданство. 
Ако законодателят имаше друго намерение, ако законодателят искаше да 
им отнеме българското поданство, той в тези наредби или в някакъв текст, 
който и ние да гласуваме, трябваше изрично да впише това. Щом зако-
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нодателят изрично не е вписал, че тези лица губят или им се отнема, или 
не им се дава българско поданство, в такъв случай може да се постави 
въпросът, какви поданици са тези лица. Но днес, щом като тук сме писали, 
че тези наредби не се прилагат за евреите, ние следва да приложим общо-
то право. А общото право е това, което казва както и нашият професор 
по международно право писа – че всички тези поданици, които заварваме 
там, стават de plein droit и веднага български поданици. Ето защо, г-да, аз 
считам, че евреите, лицата от еврейски произход, и по силата на тая наред-
ба са пак български поданици. Ами че аз бих попитал, какви поданици са 
тогава евреите, ако приемем другата теза, тезата, че те не стават българ-
ски поданици? Аз питам г-н министра, който е внесъл това предложение: 
какви поданици са евреите, г-н министре, в Тракия, български или гръц-
ки? Питам г-н министра на правосъдието, какви поданици са евреите от 
Македония, сръбски или югославски, или хърватски, понеже югославска 
държава не съществува? Ако приемем, че Македония е Сърбия, трябва да 
приемем тогава, че те са сръбски поданици. Аз бих искал, г-н министърът 
да ни заяви ясно и категорично тук, за да знае целият Парламент, по силата 
на тези наредби тези лица от еврейски произход какви поданици са.

Г-да! Аз поставям този въпрос, защото той е свързан с един друг, 
много по-голям въпрос. Според установения у нас ред в законодателство-
то, едно лице не може, ако е български поданик, да бъде експулсирано от 
нашите предели.

Има наистина едно постановление в закона за разтуряне на партий-
но-политическите организации, в което се позволява такова екстерниране, 
както се казва, на български поданици, но то е само до 5 години и ако се 
докаже по установения ред, че са извършили известни нарушения с ог-
лед на закона за разтурване на партийно-политическите организации. Аз 
питам: тези евреи, които ги натоварихте като добитък в някакви вагони, 
дигнахте ги в една тъмна нощ от техните жилища, без да им дадете въз-
можност да се облекат…

Председател Христо Калфов: (Звъни)
Петко Стайнов: … питам аз какво престъпление са извършили те по 

закона за разтуряне на партийно-политическите организации, та ги екс-
тернираме? По кой закон ги екстернираме! По този закон ли? Когато на-
товарихте на шлепове, на параходчета в Лом, за да ги изпращате не знам 
къде си, да предавате на не знам коя чужда държава български поданици, 
по силата на този закон ли за разтуряне на партийно-политическите орга-
низации правите това? Къде са преписките за обвиненията на тези хора? 
Най-после, вие пращате мъжете, ами жените, ами старците, ами бабите, 
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ами децата, какви престъпления направиха те по закона за разтуряне на 
партийно-политическите организации та ги прогонвате сега?

Председател Христо Калфов: (Звъни).
Петко Стайнов: Или може би ще поддържате тезата, че тези хора са 

лишени от българско поданство? Г-да! Определено е кога може да ста-
не лишаване от българско поданство. По силата на общото право, всички 
лица, които намираме в новите земи, стават по силата на анексията наши 
поданици, български поданици. За да им отнемем това поданство, пред-
вижда се цяло производство. Ето какво гласят законите в това отношение. 
Аз ще ви ги цитирам.

Лишаването от поданство, както и загубването на поданство, са две 
различни работи. Тук се касае за лишаване от поданство. Понеже те са 
били български поданици, за да ги лишим от поданство, трябва да бъдат 
изпълнени известни условия. Това може да стане само при указаните в 
законите условия. И щом им се отнеме поданството, съобразно с тези ус-
ловия по надлежен ред, те могат да бъдат изгонени от България, понеже не 
са вече български поданици. Лишаването от поданство – казва професор 
Генов в своето съчинение по-нататък – е строго индивидуално, понеже 
е свързано винаги с лична грешка – там се казва: „когато лицето стане 
опасно за държавната сигурност“ – това е строго индивидуално и понеже 
грешката е индивидуална, то не засяга в никой случай пълнолетните лица 
на засегнатото лице, не засяга неговата съпруга и неговите непълнолетни 
деца. 

Следователно, ако вие считате, че еди кой си е евреин, че еди-кое си 
лице от еврейски произход трябва да загуби своето поданство, понеже е 
опасно за обществения ред, това загубване на поданство трябва да стане 
само с указ или със заповед от министъра на вътрешните работи лично 
само за това лице. Но за да се издаде тази заповед, има един ред, който 
трябва да се спазва, има известно производство. Спазихте ли това про-
изводство по отношение на всички лица, на които по този начин отнехте 
поданството? Натъпкахте ги във вагони и ги изпращате насила в Лом, за 
да ги предадете на не знам коя държава!

Председател Христо Калфов: (Звъни). Петнадесетте минути Ви изти-
чат. Имате още две минути, за да довършите.

Петко Стайнов: Аз имам право да се изкажа. 
Председател Христо Калфов: Имате право да говорите само 15 ми-

нути.
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Петко Стайнов: Това не е второ четене, това е първо четене. Аз съм 
се изказвал 20 пъти по такива предложения и съм говорил по един час. 
Това не е второ четене, моля Ви се.

Г-да! Значи, в тоя сучай ние трябва да видим издадена по надлежния 
ред заповед за всеки, че са налице условията да бъде лишен от българско 
поданство, понеже е опасен за обществения ред, за държавната сигурност. 
Само тогава ще можем да отнемем поданството на едно лице със заповед 
или с указ, както му е редът, и след туй ще го изгоним.

Крум Митаков: По закона за защита на нацията.
Петко Стайнов: Последното може да стане едновременно. Но това е 

законът. Ние служим в тази държава, ние трябва да изпълняваме нейните 
закони, ние сме длъжни да им се подчиняваме и трябва да се отнесем към 
тоя закон. Иначе България няма да бъде правова държава, тя ще бъде една 
деспотия, една диктатура, един режим на насилие. Това ли искате вие? 
(Възражения)

Божил Пращилов: България е правова държава.
Петко Стайнов: България не е и няма да бъде под режим на насилие. 

И затуй – законите така предписват – ще следваме законите. (Глъчка)
Г-да! Щом като лишаването от поданство е индивидуално…
Крум Митаков: Те не са били никога български поданици.
Петко Стайнов: … питам аз, лишени ли са с това от българско по-

данство жените, децата и бабите? Каква отговорност носят те, в смисъл 
какво зло за направили за държавната сигурност тези деца, та вие сега, без 
дрехи, без постилки, без завивки…

Божил Пращилов: Лъжа е това.
Петко Стайнов: … сте ги натъпкали в някои тютюневи складове и ги 

държите с дни?
Божил Пращилов: Лъжете! 
Петко Стайнов: И сега чакат, натъпкани във вагоните на Ломското 

пристанище8, да дойдат шлепове да ги отнесат. 
Божил Пращилов: Кога ходи да видиш, че са без дрехи?
Петко Стайнов: Аз намирам, че тук буквата на закона не е спазена, че 

тук е извършено едно нарушение.
Божил Пращилов: Ти видя ли ги?
Петко Стайнов: Ти не разбираш нищо от правни въпроси. 
Божил Пращилов: Повече разбирам от Вас. Само ти разбираш!
Петко Стайнов: Ако вие приемете, че това са български поданици, аз 

питам, в коя държава, в коя страна вие ще покажете едно друго правител-
ство насила да предава своите собствени поданици на друга страна?
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Крум Митаков: Те не са били български поданици.
Председател Христо Калфов: (Звъни)
Петко Стайнов: Кажете ми тая страна да я видя, да я чуя…
Божил Пращилов: В твоята Англия.
Петко Стайнов: … тая държава, която да предава своите поданици на 

чужда държава. 
Божил Пращилов: Най-големите концентрационни лагери има в Ан-

глия.
Петко Стайнов: Това е уникум у нас. То е едно беззаконие, една без-

човечност, едно насилие и ще бъде винаги едно черно петно за ония, които 
са го извършили.

Андро Лулчев: Ние ги знаем. Не забравяйте времената, в които живе-
ем. Така не се говори, когато галериите са пълни.

Председател Христо Калфов: Г-н Стайнов! Правилникът Ви дава 
право да говорите, но съвестта Ви задължава…

Петко Стайнов: Аз зная, г-н председателю, за какво говоря. Аз имам 
чувсво за отговорност.

Георги Стоянов: Вие нямате никакво чувство на отговорност! Вие сте 
демагог и демагогствате!

Петко Стайнов: Ако Вие, господин Калфов, имате патриотизъм и аз 
имам патриотизъм; ако вие имате кръст за храброст, и аз го имам; ако вие 
сте запасен офицер, и аз съм запасен офицер; ако милеете за България, 
и аз милея за България; ако вие сте раняван, и аз съм раняван, и аз имам 
право да браня и да зная как трябва да бъде бранена тая държава. (Възра-
жения)

Божил Пращилов: Вие продавате България за паница леща.
Крум Митаков: Те никога не са били български поданици.
Петко Стайнов: Следователо, г-да, аз считам, че когато някой като 

мене или някой като вас издигне глас на протест против тези безчовечни 
деяния, той може да го направи, както г-н Пешев с едно писмо, както и г-н 
Кьосеиванов, другият подпредседател, който също е подписал това писмо, 
както сте го направили и други 40 души народни представители, които сте 
подписали писмото, както са го направили и 5–6 души председатели на 
парламентарни комисии, които са подписали това писмо. Те са го напра-
вили в името на човещината и са издигнали един протест против едно не-
човешко третиране, незаконно третиране, неконституционно третиране на 
едни слаби български поданици, които никой друг не се явява да защити.

И днес вие поискахте оставката на г-н Пешева, защото в него и в него-
вите другари, и в г-н Кьосеиванов и другите, е проговорил в един момент 
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духът на човеколюбие и те са ви поднесли това писмо. Г-да! Аз намирам, 
напротив, че всички тези хора са били в правото си, защото са били изпра-
вени пред едно беззаконие на правителството. Те не излязоха като мене, 
опозиционера, тук да правят една интерпелация – може би тогава можехте 
да ги осъдите – но те написаха едно вътрешно писмо. И въз основа на 
това писмо вие изгонвате вашия подпредседател, който спрямо Парламен-
та няма никаква вина. Той отговаря пред Парламента, той може да бъде 
съден само за деяния пред Парламента, за Парламента. Имаме ли някакво 
обвинение против г-н Пешев, че е бил некоректен спрямо Парламента, че 
е бил недостоен, че е извършил деяние противно на достойнството му като 
подпредседател на Народното събрание? Председателството на Народно-
то събрание е нещо много високо. Той е председател, както и г-н Калфов. 
Той не е ваш председател. Той е на нас, на всички ни.

Божил Пращилов: Ти не си гласувал за него.
Петко Стайнов: И той не може да си отива оттук, като от някой хан. 

Тук не е хан, всеки да влиза и да излиза. Когато сме избрали някого, и 
когато той трябва да си отива, ние трябва да знаем защо си отива. Тук се 
внесе едно предложение, което не ни се раздаде. Тук се внесе едно пред-
ложение, което не беше мотивирано. Какви са мотивите? Нямал бил до-
верието. На кого? – На 40 души подписавши. Вие ли сте болшинството? 
(Възражения)

Председател Христо Калфов: Предложението не бе от законодателен 
характер, за да има нужда от тези формалности. А вече имаме и някол-
ко прецеденти от подобен характер. Имаме вече традиция от миналата 
 година.

Петко Стайнов: Вие в духа на вашата дисциплина бламирахте Пешев. 
Това е ваша работа. Ние искаме да защитим обаче честта на народния 
представител, честта на председателството, на президиума. Той стои даже 
в известни отношения над правителството. Интересът на президиума – 
понеже това е интересът на народното представителство – в някои отно-
шения е над интереса на Министерския съвет. Запомнете го това от мене.

Та, г-да, аз не мога да дам моето одобрени на тия наредби. Аз считам 
следователно, че спрямо евреите, спрямо лицата от еврейски произход в 
новите земи, а още повече в старите земи, е извършено едно насилие, е 
извършено едно обезчовечно деяние, е извършено едно нарушение на за-
коните. Всичко това може да се вижда смешно на някои от вас, които сте 
за пръв път тук, много ги е смях, но ще дойде ден да съжаляват за това 
безчовечно нещо. Не е късно никога да се поправи едно безчовечно нещо. 
Помнете, наш дълг е да бъдем човечни.
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Министър Петър Габровски: И ние сме човечни.
Петко Стайнов: И затуй спрямо евреите не бива да се отдаваме на 

прекалености. И те са хора, и те са български поданици.
Божил Пращилов: Ти си против целия български народ!
Председател Христо Калфов: Има думата народният представител г-н 

Никола Мушанов.
Никола Мушанов: (От трибуната) Г-да народни представители! Иска 

се от нас одобрението на едни наредби. По съществото на тия наредби 
говори г-н Стайнов.

Издаването на една наредба – имал съм случая да го кажа още когато 
се даваха пълномощия на правителството – предрешава всички въпроси, 
които се решават от Министерския съвет с нея, защото не зная Народ-
но събрание, което ще дойде да отмени оная наредба, която е издадена 
веднаж от Министерския съвет. Затуй когато се даваха пълномощията, 
аз още тогава говорих, че трябва да се внимава дали трябва по всички 
материи да се дават пълномощия. Защото съвършено илюзорно е правото 
на Парламента, след като с една наредба известни решения се вземат от 
Министерския съвет и се проведат на практика, той да я промени. Сега, 
когато се поставят на утвърждение едни наредби, мене ми иде на ум оно-
во, което казах при даването на пълномощията: наребата приложена, тя 
има вече своите последици, не е възможно ние да ги отменим за миналото. 
И ето защо беше добре да се следва винаги оня ред в законодателството, 
който е предвиден в правилника ни. Създаването на законите не е случай-
на работа, рожба на каприза на някого, ами е плод на дългата практика и 
на ума на всички ония хора, които са приели народните събрания да бъдат 
законодателната власт на народите.

За да бъде един законопроект – или едно предложение – сериозно 
обсъден, чл. 39 от правилника предвижда, че всеки законопроект, внесен 
от правителството или от народните представители, се отправя до предсе-
дателя, който го съобщава на Събранието още в първото заседание след 
получаването му и разпорежда да бъде веднага раздаден на всички на-
родни представители и да бъде съобщен на надлежните министри. Никое 
предложение, законодателно или друго, не може да се подложи на гласува-
не в Народното събрание, ако то не е напечатано и раздадено, за да може 
всеки народен представител да знае за какво ще гласува. На никой народен 
представител не може да се откаже думата, когато той я иска по онова 
предложение, което се разглежда в Народното събрание. Парламентът 
става нула, той е без значение, ако народният представител няма правото 
на дума от трибуната. Ако се действаше по този начин, както правилникът 
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повелява, както е законният ред в страната, никога не бихме дошли до 
положението да спорим по тия наредби сега. Ние, Парламентът, бихме 
ги приели, както се предлагат, или бихме ги изменили според нашето же-
лание. Никога, г-да, не е имало такава практика в „позорното минало“, 
за което всеки ден новото време ни атакува. Аз не зная председател на 
Народното събрание да не е напечатал и раздал на народното представи-
телство внесено в Народното събрание предложение, нито зная някога да 
е отказана думата на някой народен представител да се изкаже по предло-
жението, а най-малкото да стане онова, което става днес – на един човек, 
на когото вземате оставката, да не му давате думата да се обясни. Това не 
е ставало в никой режим в миналото.

Председател Христо Калфов: Няколко случаи такива има.
Никола Мушанов: Оставете ме да си развивам мислите, г-н председа-

телю. Аз не оскърбявам никого.
Председател Христо Калфов: Недейте да отваряте страници от мина-

лото, защото ще съжалявате за това именно Вие най-много.
Никола Мушанов: Аз съм горд, че съм представител на това минало, 

в което няма тия скандални практики, които Вие въвеждате днес.
Председател Христо Калфов: Ако отворим страниците на миналото, 

ще Ви стане много мъчно, г-н Мушанов.
Никола Мушанов: Никак няма да ми стане мъчно, защото аз съм живял 

много време в борби, за да мога да изнеса и тая. И за съжаление, г-да на-
родни представители, туй става днес, когато всички казвате, че искате да се 
отърсите от пороците на миналото. Аз ги зная, защото съм бил партиен чо-
век 40 години, но аз не мога да разбера как вие можете да създавате такива 
скандални практики. И толкоз по-печално е, че Парламентът, г-да, се води 
и от Министерския съвет. Мене ми е много болно, че това може да стане 
днес, при министър-председател г-н Филов, който е председател на Ака-
демията на науките, който не е живял в партизанския живот и който днес 
може днес да присъства на такава сцена – да се отнемат правата на един 
подпредседател на Камарата, да не му се даде думата, да не се даде думата 
и на нас, народните представители. Ние сме имали един такъв случай с г-н 
Захариев, който е пред мене, но нему се даде свобода да говори, както и на 
всички народни представители. Как може в Народното събрание един та-
къв акт да не бъде подложен на преценката на Парламента, а да стане такъв 
скандал и председателят на Народното събрание да се заканва срещу мене! 
Как може председателят, един човек, който също има минало, да излезе с 
такова петно в сегашния Парламент! Това ме боли, г-да, и затуй излязох 
да ви го кажа сега, понеже не ми позволихте да го кажа, когато трябваше.
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Председател Христо Калфов: Дългът е горчив, г-н Мушанов, но той 
ще се изпълнява.

Има думата народният представител Дочо Христов.
Тодор Кожухаров: Аз исках думата по-рано.
Председател Христо Калфов: По-рано беше поискал думата г-н Дочо 

Христов.
Дочо Христов: Аз нямам нищо против да се изкаже по-напред г-н 

Кожухаров.
Председател Христо Калфов: Заповядайте, г-н Кожухаров.
Тодор Кожухаров: (От трибуната) Г-да народни представители! Не е 

в навика ми да се явявам често на тая трибуна и да злоупотребявам с ваше-
то търпение, но аз смятам, че съм длъжен да изпълня един обществен дълг 
и, най-сетне да осмисля моето мълчаливо стоене на една банка.

Аз съм от тези народни представители, които подписаха писмото на 
г-н Пешев, заради което той така жестоко пострада днес. И аз съм длъжен 
да се мотивирам, защо съм подписал това писмо.

Заявявам открито и високо от тази трибуна: подписах го, защото…
Крум Митаков: Това не е по дневния ред. Този въпрос мина.
Тодор Кожухаров: Моля, моля.
Крум Митаков: Не е по предмета.
Тодор Кожухаров: Тъкмо по този въпрос аз има да засегна…
Крум Митаков: Тая точка мина. 
Тодор Кожухаров: Аз говоря това по същия въпрос, по който говоре-

ше г-н Стайнов. (Смях)
Крум Митаков: И той не говореше по дневния ред.
Председател Христо Калфов: Г-н Кожухаров! Говорете по въпроса, 

който е сложен. Да бъдем делови.
Тодор Кожухаров: Аз подписах това писмо, г-да народни предста-

вители, защото, едно, че не съм бил никога антисемит – това го заявявам 
открито…

Димитър Андреев: За новите земи се приказва.
Тодор Кожухаров: За новите земи се приказва в свръзка с изселване-

то на евреите.
Димитър Андреев: Не за писмото.
Тодор Кожухаров: Вие, г-н Андреев, бъдете малко по-скромен, бе 

джанъм. Аз съм ял хляб десет години повече от Вас, познавам тая трибуна 
и зная какво трябва да говоря и какво не трябва. Моля, недейте ме учи 
какво да говоря! Ще видите, че говоря във връзка с въпроса, който раз-
глеждаме, само Ви моля да имате малко търпение. Никога не съм Ви пре-
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късвал, когато сте били на тая трибуна, никого не съм прекъсвал и имам 
претенцията да искам от Вас същата лоялност.

Димитър Андреев: Прекъснах Ви, за да не би да сте попаднали в 
грешка. Ние говорим за новите земи, а Вие говорите за писмото.

Тодор Кожухаров: Именно във връзка с тия нови земи фатално по-
страда и нашият подпредседател. Нали така? Та аз за новите земи ще го-
воря.

Г-да народни представители! Не само че никога не съм бил антисе-
мит, но и никога не съм влизал в разбирателство на мотвите, поради които 
един велик народ като германския се е обявил непримирим враг на семити-
те. Германският народ може да си определя отношенията към този въпрос 
както си ще. Обаче всеки един от нас, като гражданин или като народен 
представител, може да има свое становище по този въпрос.

Та аз подписах писмото на г-н Пешев, което беше продиктувано от 
факт, че между народното представителство се разпространиха слухове 
какво в новите земи по един брутален и жесток начин били изселени маса 
евреи, български поданици. Г-н Пешев стана изразител на едно възмуще-
ние, което се ширеше в голяма част от народното представителство. И ко-
гато аз подписах писмото, целта ми беше не да влизам – как да кажа – в 
коментарии от формален характер, дали българското правителство има 
право да изселва тия хора или не, дали е законно или не, български подани-
ци ли са те или не, защото зная, че г-н министърът на вътрешните работи 
по този въпрос има достатъчна ерудиция, за да защити своята теза, нито 
искам да боравя в една материя, по която не съм специалист. Мотивите 
ми бяха чисто, тъй да кажа, морални. Аз исках да се чуе едно коректно 
предупреждение от средата на народното представителство както по от-
ношение на правителството на изпълнителната власт, така и по отношение 
на Парламента и да се апелира за една по-голяма хуманност, за една по-го-
ляма човечност в България, защото от опит зная че единственият морален 
капитал за една малка държава е да бъде правова държава. Една малка 
държава, един малък народ с нищо друго не може да импонира на външния 
свят – нито със своята култура, нито със своята материална сила, нито със 
своите богатства. Малката държава има един единствен морален капитал – 
да бъде лоялна. Всеки българин трябва да бъде горд от постановлението на 
нашата конституция, което казва: „Всеки роб, стъпил на българска земя, 
става свободен човек“. Това е най-гордото постановление на българската 
конституци, това е нашият морален капитал, изтъкнат така великолепно от 
големия български държавник Стоилов в една негова реч. Само правова 
България може да претендира да бъдат зачитани и нейните права от по-
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силните, толкоз повече, че ние сме един народ, който до вчера плачеше 
за правда, един народ, чиито малцинства до вчера се третираха като без-
стопанствени стада. И това го направих, г-да народни представители, не 
от желанието само да говоря, не само за да изпълня един формален дълг, 
но защото имам дълбоки и силни преживявания от миналото, които са ми 
дали един горчив опит. И тъкмо за този горчив опит аз искам да говоря. 
Нека се предпазваме от временни и случайни настроения. Настроенията се 
менят. Това, което е днес, утре няма да бъде, по-другиден сигурно няма да 
бъде. Искате ли доказателства, г-да народни представители? Аз ще се вър-
на малко назад и ще ви припомня какви настроения се развихриха в Бълга-
рия преди няколко години, след преврата на 9 юни и особено след атентата 
в „Св. Неделя“9. Не беше шега работата да загинат толкова българи под 
развалините на тази черква. Възмущението беше стихийно не само у нас, 
в целия свят. И аз помня тогава как нашата така наречена националисти-
ческа интелигенция ли, патриотична интелигенция ли пламна от негодува-
ние. Аз помня, че тогава се отправяха жестоки упреци и заканвания срещу 
правителството и срещу Парламента. И мен лично са ме срещали почтени 
господа патриоти – bon bourgeois, както се казва, хора, които в къщи хра-
нят котките си със захар, но този път бяха станали жестоки, просто неуз-
наваеми – и са ми казвали: „Как е възможно такова нещо! Най-напред ще 
избием правителството и Парламента! Няма силна ръка! Днес трябва да 
увиснат най-малко 1000 души по електрическите стълбове на София!“ Ние 
слушахме тия упреци, мъчехме се да успокояваме тия развихрени настро-
ения, но не всякога успявахме. Аз си спомням печалния случай с полко-
вник Личев, който изчезна също така в тази вихрушка. Бях негов комшия, 
и неговата тъща, покойната г-жа Брошка, дойде разплакана у дома да ме 
моли за нейния зет, който бил арестуван, да се застъпя за него. И аз смя-
тах, че изпълнявам един човешки дълг, като отидох при тогавашния военен 
министър, г-н генерал Вълков, и го помолих да не направят нищо лошо с 
този човек. Преди всичко той е безобиден, безопасен, няма смисъл властта 
да се занимава с такива безобидни хора. Г-н генерал Вълков ми каза да 
отида с неговия автомобил в Дирекцията на полицията. Директор на по-
лицията тогава беше Владо Начев. Аз му предадох заповедта на военния 
министър и той си взе бележка. На другия ден заминах за Женева за една 
антиболшевишка конференция и там в един вестник прочетох, че полко-
вник Личев и полковник Топалджиков били убити – известно е как – по 
един неприличен, по един жесток начин. И до днес ми е мъчно да минавам 
покрай неговата вдовица, която ме гледа с едно чувство на упрек. Може би 
мисли, че аз не съм си изпълнил длъжността спрямо нея. Подкосиха ми се 
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краката в Женева, когато прочетох това съобщение във вестника. Върнах 
се тук в България, и какво сварих? Националистическите среди, от които 
и аз изхождах и в които заемах едно видно място, устройваха събрания за 
моето изключване, искаха да ме обвинят чут ли не10 за предател на българ-
ската национална идея, че съм се застъпил да не бъде убит един български 
офицер. Имаше предложение за моето изключване. Разбира се, здравият 
разум надделя. Не ме изключиха, но аз щях да бъда горд, ако бяха ме из-
ключили по един такъв повод. Какво стана впоследствие? Не минаха една-
две години и настроенията се промениха, оттеглиха се като придошла река 
в коритото си, спокойствие настана в страната, и тогава и провокатори, и 
виновни, и невиновни, и кьораво, и сакато почна да търси отговорности за 
кръвопролитията в България. И понеже всички се измъкнаха безотговор-
но на сянка като подлеци, остана само да стърчи голямата фигура на един 
български държавник, един кротък професор от Университета Александър 
Цанков, който и днес още носи отговорността. И даже довчерашни негови 
партийни приятели често пъти му отправят упреци в това направление. Аз 
помня този жесток пример от миналото и затова подписах това писмо – да 
апелирам за умереност, да апелирам за коректност, за човещина към всич-
ки, които живеят в България, не само като евреите.

Г-да народни представители! Ние днес присъстваме при ликвидаци-
ята на този инцидент. Нашият подпредседател г-н Пешев, тъй или инък, 
беше заставен да си подаде оставката. За жалост не му се даде възможност 
даже да си прочете оставката.

Никола Мушанов: Поправете се: не по подаване оставка, а бе бламиран.
Тодор Кожухаров: Поправям се тутакси – бе бламиран. Бламиран бе 

даже без да му се даде елементарната възможност да се обясни, която се 
дава даже на всеки обвиняем и за най-тежко престъпление. Той бе блами-
ран по един жесток начин, незаслужен начин.

Тъй или инък, тази работа е ликвидирана и сега аз правя една рав-
носметка. Кой казва, че в България нямало силна ръка? Силна ръка има. 
Неотдавна г-н Стайнов нарече нашия министър-председател „кротък дик-
татор“. Той не е кротък диктатор. Напослeдък той взе да става вече доста 
смел диктатор. Но за голямо съжаление, тази силна ръка се чувства само 
в Парламента. Само Парламентът търпи камшика на тази силна ръка. На-
шият председател проф. Логофетов, почтен човек, си отиде така кротич-
ко, така безапелационно, че просто ми стана мъчно за него, уверявам ви. 
Мъчно ми е, когато виждам бюрото на Народното събрание по-нестабил-
но от служащите в Народното събрание, които служат от 20 години в този 
Парламент.
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Г-да народни представители! По същия начин си отиде и г-н Пешев. 
Тъй че ние, представителите на така наречения върховен народен сувере-
нитет, нямаме основание да се оплакваме, че няма силна ръка. Дал Господ 
силна ръка. Но аз бих желал тази силна ръка да се прояви не само по 
отношение на Парламента. Аз бих желал да видим тази силна ръка във 
всички отрасли на изпълнителната власт. Там я няма. Не я виждаме. И 
аз ще се мотивирам накратко, пак във връзка с това предложение, което 
разглеждаме. 

Г-да народни представители! У нас става вече болест да създаваме не-
отговорни, автономни и полуавтономни институти, които издават нареж-
дания и се крият зад гърба на правителството. Така например, сега е внесен 
тук един закон – точка 16 от дневния ред – за изменение на някои членове 
от закона за народното здраве. Прекрасно. Правителството се грижи да 
снабди България с някои медикаменти, крайно необходими за народното 
здраве. Никой няма да го осъди за това, защото грижата за народното здра-
ве, особено сега, става трудна, когато поради стопанската криза знаете, че 
не всички могат да се изхранват много добре, и младите поколения, па и 
старите, често пъти не могат да си дояждат. Е добре, щом като се грижим 
за народното здраве, аз бих желал, макар и инцидентно, понеже говорим за 
силна ръка в изпълнителната власт, да повдигна един въпрос. Когато бях в 
Германия туй лято, прочетох в един вестник, че Дирекцията на храноизно-
са поставя ръка на картофите. Тя ще се занимава с кар

[…]11

….12 повече евреи, последните се намираха в добри, коректни, лоял-
ни, добросъседски отношения с всички български семейства. В българ-
ската държава, в живота на нашата страна никъде не бяха обнаружени 
каквито и да е, и най-малки дори инциденти, които биха злепоставили бъл-
гарски граждани от еврейски произход – лично него или неговото семей-
ство. Толерантността, с която се отличаваше управлението по отношение 
на инородците, включително и към еврейското население в България, ви-
наги е била оправдана с онова съзнание на управлението и на отделния 
гражданин, което е едва ли не най-голямата ни добродетел, за да можем да 
поддържаме, че имаме правов порядък.

Еврейският проблем обаче изниква не по наша вина. Еврейският про-
блем стана проблем и за Бългрия във връзка с големите събития, които 
се развихриха над нашите глави, починът на които не излезе нито от едно 
гнездо на българска земя. Събитията дойдоха в своя голям вихър с голе-
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мите исторически предпоставки на едно голямо движение, което най-по-
сле сe разрази в страшен и кървав конфликт, за да може да се разрешат 
големите световни проблеми. В центъра на тези големи проблеми, голя-
мата германска държава, националсоциализмът, бидейки авангард на едно 
голямо движение, постави еврейския въпрос като проблем, като съдба, 
като един въпрос, по който всички, и малки, и големи, обвити от вихъра на 
събитията, трябва да вземат едно отношение.

Избрали нашия исторически ход, оценили, че защитата на нашите 
върховни интереси и подготвяне на нашата утрешна историческа съдба 
повеляват да вървим в пътя, в който сме тръгнали, ние неизбежно, мимо 
нашето съзнание, мимо нашето отношение към тези малцинства, в нашите 
усилия и мерка за уреждане на нашите големи национални въпроси, свър-
зани с обезпечаването на щастливата ни утрешна съдба, трябваше да се 
срещнем и с еврейския въпрос.

Правителството беше длъжно да вземе отношение към евреите. Съ-
битията, интересите на нацията налагаха да се вземе едно отношение 
към него. Които и да седяха на това място (Сочи министерската маса), те 
трябваше да определят мерките за ликвидацията на този въпрос, който е 
сложен в живота на всички държави. Всяка държава, с оглед на местните 
условия, ще си вземе свои мерки. На свой ред и българската държава, бъл-
гарското правителство, взема своите мерки.

Уважаеми г-да народни представители! Продиктувано ли е това от 
чувство на мъст, на настървение? Кой от нас, кой от господата там (Сочи 
министерската маса) седи в дъното на някаква конспирация за устройване 
на антиеврейски погроми в тази страна? Любезни и драги ми приятелю 
Тодор Кожухаров! Ако хвърлите поглед върху живота на много държави, 
вие ще видите, че там са набелязани неизбежно, фатално много екцесии, 
каквито, за честта на българската власт, ние тук не допуснахме. Никой, 
който е добросъвестен, не може да твърди, че не са взети всички мерки, за 
да се пази правовият поредък, да се пази оня ред, който е еднакво мил и на 
тази страна (Сочи вляво), а по силата на чувството на отговорност и на нас 
(Сочи мнозинството), и на хората, които седят начело на управлението на 
българската държава.

Следователно как може да се подхвърля тук, че с взетите мерки сре-
щу евреите, естествено, съпроводени с изпитания, се нарушава правният 
поредък, че тия мерки се вземат за насищане чувство на садизъм, че те се 
прилагат преднамерено, за да се вършат жестокости и пр. и пр. – тиради, 
които ние чухме преди малко? Не, г-да! Вие нямате право да вземате това 
малко тесногръдо партизанско отношение. На вас, от ранга, който имате в 
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нашия политически и обществен живот, не ви прилича да слезете толкова 
низко, за да направите с едно ръждясало оръжие една съвършено неумест-
на критика на управлението. Ако е въпрос да критикувате, ако е въпрос да 
упражните едно ваше право, бъдете обективни, бъдете и добросъвестни.

Аз няма да продължавам по-нататък. Искам обаче да спра вашето 
внимание на една последна мисъл, която ме вълнува, и с която искам да 
приключа.

Винаги, уважаеми г-да народни представители, в големите сътресе-
ния, които преживяват народите, в големите прегрупирвания, често пъти 
съпроводени с кръвта на войните и пр. и пр., се налагат инициативи в 
защита на един голям върховен национален интерес. Осъществяването на 
този интерес често пъти може да притисне някого и да създаде страда-
ния, но те трябва да се понесат в защита на по-големия интерес. Никой – 
проследете исторически и ще се убедите – при големи събития, когато се 
ликвидират големи проблеми, когато се решава съдбата на народи, не е 
изпадал в тази дребна и евтина сантименталност, в която изпадна наши-
ят уважаем другар г-н професор Стайнов. Уважаемо Народно събрание! 
Когато се ликвидираше миналата война, в една съседна държава – нека 
бъде простено да я назова, Гърция – един просветен парламент и едно 
просветено правителство, за да закръглят границите ѝ, вземаха известни 
решения, одобрени от ареопага на международната съвест в Париж, в ре-
зултат на което маса наши сънародници, обитаващи тракийските хубави 
полета, бяха изгонени в дъжд, вятър, при страшни и големи изпитания. И 
когато ние всички апелирахме към тази международна съвест, мерките на 
гръцкото правителство, достойно, бих казал, от тяхно гледище, и автори-
тетно се защитаваха от един професор на гръцкия университет, Политис, 
който беше грък и по гръцки изпълняваше дълга си – положение, в което, 
за съжаление, не можа да се почувства нашият другар г-н Петко Стайнов.

Приключвам. На прав път сме. Нищо не сме извършили с изнасил-
ване на нашата съвест. По тоя път, с тия средства и правния порядък ще 
защищаваме, и страдания ще преодоляваме, защото времената са такива. 
Обезпечаването на голямата българска съдба изисква жертви и усилия. И 
едното, и другото ще дадем. (Ръкопляскания).

Председател Христо Калфов: Дебатите са приключени. Ще гласува-
ме. Които приемат проекторешението за одобрение наредбата и поста-
новленията на Министерския съвет, подлежащи на одобрение въз основа 
на чл. 2 от закона за бързо уреждане неотложни въпроси в освободените 
земи, издадени от 26 октомври 1942 г. до 18 март 1943 г., моля, да вдигнат 
ръка. Мнозинство, Събранието приема…
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[…]

Стенографски дневници на ХХV ОНС. Четвърта редовна сесия. 58 заседание. 
26 март 1943 г. Книга ІІ, 1157–1166, 1171.
Публикувано в: Обречени и спасени…, 367–370 (частично).

1 На 26 декември 1943 г., при дискусиите по проектобюджета, Пешев се връща към 
заседанието от 26 март и изразява публично протеста си срещу начина, по който е разгле-
дано предложението за бламирането му. Той произнася реч, в която подробно припомня 
обстоятелствата и отказа да му бъде дадена думата, определяйки случилото се като „не-
щастна страница в историята на нашето Народно събрание“. За да бъде включено офи-
циално в дневниците на парламента, в рамките на речта си Пешев изчита изцяло своето 
писмо от 17 март (вж. ЦДА, ф. 133К, оп. 1, а.е. 85, л. 1–10 и Стенографски дневници на 
ХХV ОНС. Пета редовна сесия. 26 декември 1943 г. 361–362). В спомените си той отбе-
лязва този свой протест (вж. Пешев, Димитър. Спомени, 254 –255).

2 Точки 2 и 3 от дневния ред се отнасят за: одобрение на конвенция между България 
и Независимата Хърватска държава за взаимна правна и съдебна помощ; доплащане по 
обществена поръчка.

3 Законът дава право на правителството да издава наредби и постановления и да 
ги изпълнява, като след одобрението им със задна дата от Народното събрание те при-
добиват формално силата на закон. Първият набор от такива наредби и постановления 
на Министерския съвет (приети от 6 април 1941 до 26 октомври 1942 г.) е одобрен на 
16 ноем ври 1942 г. С въпросното гласуване се узаконява втората партида.

4 В пропуснатия текст са изчетени мотивите към решението на Народното събрание.
5 Изредени са представените за одобрение от Народното събрание първи пет поста-

новления на правителството. 
6 Изредени са останалите осем постановления на правителството, представени за 

одобрение от Народното събрание.
7 Петко Стайнов се противопоставя енергично на тази юридическа форма, с която 

парламентът на практика отстъпва част от законодателната си власт на правителството. 
Н. Мушанов и П. Стайнов са най-ярките противници и на обнародвания на 9 юли 1942 г. 
Закон за възлагане на Министерския съвет да взима всички мерки за уреждане на еврей-
ския въпрос и свързаните с него въпроси, който използва същия модел.

8 Корабите са отплували от Лом още на 20 и 21 март. Последният влак от Скопие с 
евреите от Македония обаче все още предстои да замине на 29 март.

8 9 юни 1923 и 16 април 1925 г.
10 Едва ли не.
11 Липсват страниците от 1167 до 1170. Направената проверка показа, че те липс-

ват във всички екземпляри, съхранявани в различни книгохранилища из страната (На-
ционална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, двете читални на Народното събра-
ние, библиотеката на БАН, Народна библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, Окръжната и 
Университетската библиотека във Велико Търново, Варненската окръжна библиотека). В 
други книгохранилища въпросният том изобщо не се пази (Университетска библиотека в 
София, Столична библиотека, библиотеката на Държавните архиви, окръжните библио-
теки в Русе и Сливен). Четирите страници отсъстват и от микрофилма на стенографските 
дневници, съхраняван в Конгресната библиотека във Вашингтон. В издателското каре 
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към запазените екземпляри се съобщава, че Книга ІІ от стенографските дневници „бе от-
печатана по новия правопис през 1948 г. поради разрушаването на Държавната печатница 
от въздушните нападения през 1944 г.“

12 Според дневния ред на заседанието, на с. 1170 би трябвало да е поместено сло-
вото на Христо Статев. От записа за 30 март в дневника на Васил Митаков може да се 
предположи, че това е слово на Славейко Василев, „който говорил много добре, бил на-
ходчив и издържан… Впечатлението от неговата реч било силно. Министрите, които да 
този момент стояли като подсъдими, малко се съживили и почнали да се усмихват“ (вж. 
Митаков, Васил. Дневник. С.: Труд, 2001. с. 682).

377.  Шифрована телеграма от Богдан Филов до Българската лега-
ция в Берлин относно бламирането на димитър Пешев

София, 29 март 1943 г.

Министерство 
на 
Външните работи и на Изповеданията
№ 346
София, 29 Март 1943 год.

Шифрована телеграма
До Царската Легация Берлин

Подпредседателът на Събранието Пешев бе взел инициативата да се 
отправи до Правителството едно писмо подписано от 40 души народни 
представители, с което Правителството се моли да смекчи по възможност 
мерките, които се вземат против евреите. Това писмо бе подадено въпреки 
моето предупреждение писмото да не се подава преди да се състои една 
среща между мене и Пешева на която да се изясни въпроса. Очевидно 
беше, че Пешев е искал да предаде на писмото си по-голямо значение, 
отколкото то би могло да има. Отстраняването на Пешева от поста под-
председател стана не толкова поради съдържанието на писмото, колкото 
на нежеланието да слуша моите съвети.

Филов

ЦДА, ф. 176К, оп. 1ш, а.е. 472, л. 37. Оригинал. Машинопис.
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378.  доклад от кмета на с. Крупник за неодобрението на местното 
население към писмото на димитър Пешев в подкрепа на бъл-
гарските евреи

Крупник, 29 март 1943 г. 

Крупнишко  Лично Поверително!
СЕЛСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ До Господина
№ 1247 Околийския Управител
29.III.1943 г. гр. Горна Джумая
с. КРУПНИК
ГОРНОДЖУМАЙСКА ОКОЛИЯ

На № 5266
Донасям Ви Господин Управителю, че населението със спокойствие и 

вяра посреща всички закони и наредби издавани от българското правител-
ство и с търпение и стоицизъм понася всички лишения от продоволствен 
характер въодушевлявано от великите задачи на момента и опиянено от 
досегашната политика на възход и национално обединение.

2. Няма никакво недоволство всред населението.
3. Политическите събития външни и вътрешни се следят с интерес от 

населението. Получения блам на един от председателите на народното съ-
брание1 се таксува от населението като продажнически и грабеш на еврей-
ски капитали. Постъпката на народните представители2 възмущава из дън 
душата на българския народ и най-доброто средство ще бъде да се разтури 
парламента и бъдат премахнати тези вредители, масони и пр. смущаващи 
единството на народа.

3. Никаква комунистическа пропаганда няма в общината ни.
4. Дейността на кооперацията благодарение на нейните ръководители 

се е отклонила от всякакъв кооперативен принцип и не дава надежда да 
съдейства на властта за регулиране на стопанския живот в общината.

7. Специялни мерки за сега не са необходими.
8. Препоръчвам да се поставят всички предмети от първа и втора не-

обходимост под режим, та по този начин се слага кръст на спекулата. 

КМЕТ: [подпис]
Величко Златков

[на ръка] Вх. № 1473
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Държавен архив Благоевград, ф. 63К, оп. 1, а.е. 65, л. 36.Оригинал. Машинопис.

1 Има се предвид бламирането на Д. Пешев от поста му на подпредседател на На-
родното събрание.

2 Става дума за петицията на Д. Пешев, подписана от 43 народни представители. 

379.  Протокол № 4 от заседанието на Св. Синод, на което висши ду-
ховници се обявяват против мерките на правителството за из-
селване на евреите и изпращането им в концентрационни ла-
гери

София, 2 април 1943 г.

Протокол № 4 от 02.04.1943/20.ІІІ ст.ст.

НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ1 каза: След като Св. Синод в на-
мален състав откри редовната си сесия, още в първото заседание биде раз-
гледан и въпроса за положението на еврейското малцинство в страната. 
Негово Високопреосвещенство Софийският Митрополит прочете и свое 
изложение в заседанието, от което се узна, че комисарството по еврейски-
те въпроси е предприело изселването на всички евреи и евреи-християни 
от новоосвободените земи в Беломорието, които били откарвани в плом-
бирани вагони в Полша. Започнало се изселването и на тукашните евреи, 
но временно било спряно. При мене идваха депутации от евреите изобщо, 
а също и от покръстените от еврейски произход, идваха и добри българи 
и молеха Църквата да каже своята дума по тоя въпрос и да ги защити. Св. 
Синод обсъди въпроса и направи отново постъпки пред Министър-Пред-
седателя със специално изложение. Занесох на Министър-Председателя 
това изложение и лично го молих, при прилагане на ЗЗН да се оказва ми-
лост и човечност към страдащото еврейско малцинство. Изтъкнах му, че 
ние не правим политика от тоя въпрос, но отзовавайки се на молбата на 
християните, които чакат да чуят думата на св. ни Църква, ние не можем 
да стоим равнодушни. Държим най-вече за покръстените от еврейски про-
изход и молим настойчиво да се облекчи тяхното положение. Казах му, че 
ставали наистина доста нередни работи, както е случаят с Пловдив. Затуй 
Св. Синод ме е натоварил да помоля и устно г. Министър-Председателя, 
та дори, ако стане нужда, старците са ми възложили да поговоря и с Него-
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во Величество Царя по тоя въпрос. Министър-Председателят ми отгово-
ри, какво милиони хора се избивали по бойните полета и че евреите били 
виновни за това. При все това – каза той – за евреите-християни можело 
да се направи нещо. Могло било да стане това много по-рано, но се явило 
недоразумение между него и Софийския Митрополит…

След това засегнах и други въпроси в разговора ми с Министър-Пред-
седателя. По-главен от които беше въпросът за устройството на Църква-
та. Настоях, че тоя въпрос не бива да се отлага и че Св. Синод смята, 
че времето не само е дошло, но даже и преминало. Много съображения, 
църковно-устройствени и държавни, налагат да се свърши най-после с тоя 
въпрос. Уговори се в края на краищата да изработим един проект, който 
да представим на одобрение.

Ето тия два въпроса – за евреите и за устройството и възглавяването 
на Църквата, ни заставиха да свикаме на извънредно заседание Св. Синод 
в пълен състав. Моля да се обсъди в днешното заседание въпросът за по-
ложението на евреите в страната – покръстени и непокръстени, а след това 
и другият – за предстоятелството на Църквата.

ПЛОВДИВСКИЙ КИРИЛ: Имах възможност да разкажа на архиереи-
те от намаления състав на Св. Синод за това, което стана с преследването 
на евреите в гр. Пловдив. Ще дам и тук някои сведения. Бяха арестувани 
на 9 срещу 10 март в 3 часа през нощта около 1500–1600 души от гр. Плов-
див. Прибрани бяха в едно от училищата и трябваше да бъдат изпратени в 
Полша, както това бе станало с евреите от новоосвободените земи и Бело-
морието. За станалото на мен ми съобщиха на сутринта. Не бях ориентиран 
точно какво става и предполагах, че в цялата страна те са изловени в тази 
нощ. Чакаше се специален влак на гарата, за да ги откара. Възмущението 
всред гражданството беше голямо. Нямах какво да сторя друго, освен да 
действам съгласно решенията и напътствията на Св. Синод и внушенията 
на моята съвест. Изпратих телеграма на Негово Величество Царя, в която 
го молех в Божие име да има милост към тия нещастници. След това поис-
ках да говоря с Директора на полицията, който в тоя ден беше в Пловдив, 
но не успях да вляза във връзка с него. Потърсих областния полицейски на-
чалник, ала ми казаха, че и той отсъства. Тогава повиках неговия помощник 
и го замолих в съвсем коректна форма да съобщи на Правителството, че 
аз, който до сега съм бил винаги лоялен към Правителството, си запазвам 
по тоя въпрос свободата на действие, така, както ми диктува съвестта на 
архиерей. После дойдоха при мен и покръстените от еврейски произход. 
Утеших ги и им казах, че ако се видят застрашени, давам им убежище в моя 
дом. Нека най-после да ги вземат от моя дом. Имах в тоя случай примера 
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на древните християни, които не само пазеха своите, но събираха средства 
помежду си, за да откупуват от робство християни от друга народност. В 
последствие разбрах, че се е получило към обед нареждане да бъдат осво-
бодени, посрещнато с радост от арестуваните. За честта на българската 
полиция, трябва да кажа, че в Пловдив тя се държа добре към арестуваните.

СОФИЙСКИЙ СТЕФАН: Събратята знаят, че по-голямото число от 
еврейското малцинство у нас живее в София и в пределите на Софийска 
епархия: Дупница, Кюстендил, Самоков и др. Те се делят на две катего-
рии – покръстени и непокръстени. Има покръстени преди създаването на 
закона за защита на нацията, по време на неговото създаване и след съз-
даването му. И сега имам около 150 заявления за покръстване, които ще 
разгледам след като се изясни въпросът от Св. Синод. Аз имам постоянна 
възможност да наблюдавам страданията на тия хора. При мен идваха само 
в един ден около 4 делегации. Това бе в началото на февруари, когато 
„Бранник“ обяви гонение срещу евреите. Тогава младежи – ученици-бран-
ници издевателстваха по софийските улици над евреите, като ги спираха 
по улиците, вземаха им значките, а след това ги малтретираха, за дето не 
носели значки. Имаше доста хора наранени, а дори и смъртни случаи. Дой-
де делегация от майките да ме молят да се застъпя да бъде гарантирана 
свободата на тия граждани в нашата страна и по-специално свободата на 
децата. Не можех да направя друго, освен да моля пред надлежните вла-
сти за човечност и за милост. Втората делегация беше от тяхната община, 
третата от покръстените евреи, четвъртата от тия със смесени бракове. 
Помогна ми чувствително да се внесе малка доза успокоение в душите на 
изплашените евреи и застъпничеството на дълбоко почитаемата госпожа 
Каравелова. Тя направи доста, за да се ограничат изстъпленията на „Бран-
ник“. Полицията също се намеси, за да бъде прекратено това гонение. Тък-
мо преустановиха тия преследвания, пусна се мълвата, че започнали да ги 
събират в концентрационни лагери. Отново безпокойство и отново делега-
ции. По това време, към 28.02., бях в обиколка в гр. Дупница. Дойдоха при 
мене видни тамошни християни, твърде много смутени и ме уведомиха, че 
техни съграждани евреи били поставени под строг полицейски арест. Бил 
определен лагер за идващите от Беломорието евреи. Молих за снизхож-
дение, намесиха се и други видни граждани. Тая общогражданска интер-
венция помогна да бъдат освободени дупнишките евреи. За беломорските 
евреи, като чужди, а не наши граждани, всяка интервенция се оказа неефи-
касна, за състоянието им разказваха страшни и покъртителни сцени. Мо-
леха ме добри дупнишки граждани, щом се върна в София, да се застъпя за 
съдбата на поставените изселници в лагери, защото, както ме уверяваха, 
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те били третирани нечовечно жестоко, ала и това ни ходатайство удари в 
камък и изселниците скоро бяха отправени към пристанищата на Дунава.

Тия неща ме заставиха да направя третото си изложение до Св. Си-
нод и да моля отново той, като Върховна църковна власт, да се застъпи 
за евреите въобще и по-специално за християните от еврейски произход. 
Евреите знаят добре, че за тях няма кой да се застъпи тъй авторитетно, 
освен Българската православна Църква, и че ако тя действа по-енергично, 
нейния глас не може да не бъде чут. Особено много пък се нуждаят от 
нашата закрила покръстените, за да могат те да почувстват, че са прилас-
кани като истински чеда на св. ни Църква. За нещастие, законът за защита 
на нацията се изпълнява от един човек, който, както ме уверяват, няма 
пълно равновесие на обективност по тия въпроси. И ако Църквата ни не 
се намеси, за да защити тия нещастни люде, ние можем да очакваме още 
по-големи издевателства и жестокости, за които един ден добродушния ни 
народ ще изпитва срам, а може би и други несгоди.

ДОРОСТОЛСКИЙ И ЧЕРВЕНСКИ МИХАИЛ: Навярно в Пловдив 
полицията се е престарала. Дочух, че имало нареждане за арестуване на 
евреи и в Русе, но полицейският началник не предприел нищо, а е дочакал 
да се изяснят работите. Затуй в Русе нищо особено не се случи. Това не 
значи, обаче, че не е изключено да стане нещо. Намирам, че ще бъде в 
духа на нашата евангелска мисия и в традициите на нашата Църква да се 
застъпи енергично за тия злепоставени люде.

СЛИВЕНСКИЙ ЕВЛОГИЙ: В Сливен и в епархията ни има доста 
евреи. Има преселени и от София около 40–50 семейства. Преди да се 
проведе акцията за арестуването на евреите, чух, че се готвело подобно 
нещо. Една утрин, твърде рано, бях изненадан, че един евреин иска да дой-
де при мен. Приех го. С плач ми обясни, че всички евреи в града трябвало 
на тоя ден да бъдат арестувани и изпратени неизвестно къде. Получили 
съобщение да се явят всички евреи от 17 до 70 годишна възраст. Всички 
били в голяма уплаха и очаквали, че след нареждането да се съберат мъже-
те, щяло да последва такова и за жените и децата. Подир два часа при мен 
се яви една депутация от 5 видни дами българки от гр. Сливен. Молеха 
чрез мен св. Църква, която е едничка защита на беззащитните, да се застъ-
пи за жените и децата-евреи. Разказаха ми покъртителни сцени. Изпратих 
протосингела си да се осведоми при полицейския комендант. Последният 
обяснил на протосингела, че това било разпоредба на властта и че за же-
ните и децата нямало такава наредба. Той казал още на протосингела, че 
евреите щели да бъдат отведени в лагери. Към 12 часа на обед се получи 
обаче съобщение, че се спира даденото нареждане. В последствие се яви 



838 4. Обществото: реакции

при мен и една делегация от евреи. Изказаха своята благодарност за съ-
чувствието, което Църквата проявила към тях.

Много граждани в Сливен не бяха доволни от тая разпоредба на Пра-
вителството.

ВРАЧАНСКИЙ ПАИСИЙ: Св. Синод има вече определено станови-
ще по еврейския въпрос, което ние изразихме още преди гласуването на 
закона за защита на нацията. Ние изтъкнахме и в последствие при нашите 
разсъждения по тоя въпрос, че не е съгласно с християнското учение и 
с християнската нравственост да се изключва и поставя вън от законите 
едно малцинство. Изтъкнахме още, че ако се наложат някакви мерки сре-
щу евреите, то от тях трябва да бъдат изключени приелите християнство-
то от еврейски произход, защото в Църквата не може да има разлика по-
ради народността на влизащите в нея. Впоследствие на няколко пъти вече 
обсъждахме тоя въпрос, молехме и настоявахме пред Правителството да 
смекчи утеснителните действия срещу еврейското малцинство.

Сега пред нашето внимание се слага друг един въпрос във връзка с ев-
рейското малцинство, по който трябва да вземем становище, а той е: може 
ли да бъде одобрен от гледище на Църквата и от гледище на интересите на 
българския народ да бъде изселвано и предавано в чужди ръце еврейското 
малцинство в страната. Правителството, разбира се, може да ограничава 
въобще да взема мерки от всякакъв характер, щом се касае до сигурността 
на българската държава. Нo сега Правителството взема вече мерки да из-
сели из страната еврейското малцинство и да го предаде в ръцете на една 
чужда държава. Съгласно ли е това с принципите на християнското уче-
ние и може ли св. ни Църква да стои равнодушна, без да повдигне глас за 
защита на това обезправено малцинство? Ето въпроса, който предстои да 
разгледаме днес. Мисля, че не можем да не апелираме за справедливост и 
за защита на пострадалите. Духът и повелята на Евангелието ни задължава 
да сторим това. Ние не одобрявахме навремето насилственото изселване 
на малцинства от една държава в друга, защото смятахме, че е жестоко 
и несправедливо да бъде диган човек от неговия дом и да бъде изпращан 
другаде. Сами ние българите изпитахме това, когато трябваше нашите 
малцинства да бъдат изселвани, макар това да ставаше с конвенции и да се 
изселваха със собствеността си, и чувствахме това като много несправед-
ливо и много жестоко. С евреите е друго, те се изселват от страната, която 
е тяхна родина, и се преселват в чужда за тях държава, където не могат да 
намерят приют, съдействие и съчувствие и няма правни отношения към 
еврейското малцинство, а несправедливо и сурово отнасяне, каквото не 
бива да има в една християнска и правдолюбива страна, каквато е нашата.
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ВАРНЕНСКИЙ И ПРЕСЛАВСКИ ЙОСИФ: Единствен аз от Висо-
копреосвещените архиереи имах до сега различно мнение по въпроса за 
еврейското малцинство. По-рано, поддържах, че трябва да се създаде за-
кон за защита на нацията и да бъде проведен той. Това, обаче, не ми е пре-
чило да бъда послушен към решението на Св. Синод по тоя въпрос и да не 
провеждам своето разбиране. Днес вече аз имам друго разбиране, еднакво 
с това на Високопреосвещените събратя, и искам да се изясня защо.

Съзирайки в закона за защита на нацията стремеж на българските уп-
равници да дадат възможност на българите да напреднат в стопанския и 
икономически живот на страната, като бъдат ограничени всички чужден-
ци, в това число и евреите, смятах, че един закон за защита на нацията, 
който ще бъде изграден върху това начало, ще бъде оправдан. Така се 
надявах, че ще бъде създаден закона. Затова и пледирах, че един такъв 
закон е необходим и че всички чужденци, в това число и евреите, които 
искат да трупат свръхблага за сметка на българския народ, трябва да бъдат 
ограничени. Тоя закон трябваше да защити българите от икономическо и 
стопанско заробване от небългари, които за сметка на нашия народ трупа-
ха в страната ни свръхблага. Като смятах, че закона за защита на нацията 
ще отговори тъкмо на тая цел, аз държах да бъде той създаден, защото 
нашият народ ни е скъп и ние трябва да държим преди всичко за неговото 
стопанско благосъстояние, а не за обогатяване на небългари за сметка на 
народа ни. Мислех, че тоя закон за защита на нацията ще бъде създаден 
срещу всички чужди народности в България, а се указа, че той се създаде 
само и изключително срещу евреите. Законът се създаде, за да изземе бла-
гата от евреите, без да насърчи българската стопанска мощ, а се насърчиха 
на местото на евреите други народности. Чакаше се от закона да огради 
още и духовните блага на българския народ, за да бъде той действително 
цялостен закон за защита на нацията. Но не последва и в това отношение 
нищо съществено. Не се създаде цялостен закон за защита на нацията ни 
и неговите духовни и материални блага. Независимо от това, тоя така съз-
даден закон за защита на нацията започна да бъде прилаган по един начин, 
пропит с жестокост и дори бих казал с варваризъм. Всичко, което става 
оттогава с еврейското малцинство и особено последните жестокости по 
изселването им от страната, ме смутиха сериозно и затова аз правя днес 
корекция на по-прешното си становище. Виждам, че тоя закон за защита 
на нацията всъщност не е създаден да я защити, а за да бъде средство за 
гонение на евреите. И затова смятам, че ние трябва да кажем на българ-
ското правителство, че вместо с тоя закон да се защити нацията, излага се 
името на българския народ като веротърпим и справедлив. Поради тия мои 



840 4. Обществото: реакции

наблюдения, както и на всички Вас, върху закона за защита на нацията и 
поради това му изродяване така да се каже, аз съм на мнение да поискаме 
от Правителството да направи сериозни корекции в него. Това – що се 
отнася до евреите изобщо. А що се отнася специално до покръстените от 
еврейски произход, ние трябва да имаме по-специално отношение. Когато 
против тях се вземат утеснителни мерки от Правителството само защото 
са от еврейски произход, а не защото са виновни, при тоя случай ние тряб-
ва да бъдем готови на борба и дори да бъдем готови на жертви. Те за нас са 
също скъпи християни, каквито са и нашите български чеда, защото те са 
приели християнството, без съмнение по чисто убеждение, преди създа-
ването на закона за защита на нацията. Ние трябва да бъдем готови за тях 
на такава защита, каквато бихме дали на нашите български християни. За 
християните, които са приели вярата ни след създаването на закона за за-
щита на нацията, може да ни се възрази, че те не са приели християнството 
съвършено искрено. Може би да има и такива случаи, но за нас е безспор-
но, че ако не те, то тяхното потомство вече ще бъдат добри християни.

Към нехристияните евреи нашето отношение трябва да бъде общо – 
отношение нравствено, на човек към човека. Тук ние можем да издигнем 
глас да не бъдат преследвани и онеправдани несправедливо, защото това 
ще засегне името ни на народ и ще бъдем представени в съвършено не-
благоприятна светлина, щом можем и допускаме да бъдат преследвани и 
гонени жестоко без вина граждани на нашата страна.

В последно време закона за защита на нацията се упражнява вече в 
крайностите му – еврейското малцинство се гони и изселва от страната. 
Наш дълг е да го защитим, като по тоя начин ние ще защитаваме името 
и престижа на собствения ни народ. Намирам, че не ще бъде излишно да 
съобщим нашето становище с едно лично поверително писмо на Негово 
Величество Царя, защото оказа се, че Правителството не ни е удостоило 
до сега с никакъв отговор.

СТАРОЗАГОРСКИЙ КЛИМЕНТ: В Старозагорска епархия евреи 
има в гр. Стара Загора и по-малко в Казанлък и Чирпан. Във връзка с по-
следното гонение, в Стара Загора не стана нещо особено. От това, което се 
изнесе в заседание, може да се каже, че до сега Св. Синод е изпълнил своя 
дълг по отношение на еврейското малцинство. И добре е сторил Св. Си-
нод в намален състав, като е изпратил ново изложение до Правителство-
то, което се прочете тук днес. Ние не можем да останем безразлични към 
съдбата и преследването на еврейското малцинство, защото бихме били 
осъдени от Господа и бихме били поставени в категорията на левита и 
свещеника в притчата за добрия самарянин, които минали край наранения, 
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без да го погледнат. Самите евреи апелират към нас за закрила, опирайки 
се на ореола, който Църквата ни е имала в миналото. И ако днес се чуват 
отвсякъде гласове у нас къде е Църквата да каже своята дума по тоя въ-
прос, утре, когато при спокойни времена той ще бъде обсъждан, ще падне 
и върху нас присъдата, че не сме надигнали глас. Ако ние всякога досега 
сме се опирали в нашите народни и национални искания на правда, то и 
в бъдеше ще трябва да разчитаме, че ще се опираме само на правдата. За 
това нашият народ трябва да държи да бъде правдолюбив към всички свои 
поданици. Ние сами преживяхме трагедията на нашите прокудени братя 
след миналата война и знаем каква несправедливост и каква жестокост е 
това да бъде някой изпъден от своя дом. Толкоз повече, че еврейският въ-
прос у нас е сложен по-скоро на основата на едно подражание, отколкото 
да отговаря на някаква действителна нужда на държавата.

Ние трябва да се застъпим за еврейското малцинство и да надигнем 
глас за протест срещу подобен начин на действие на Правителството и 
по други съображения – по чисто вътрешно християнски. Като че ли има 
тенденция в нашата държава да бъде изваден на преден план един нов мо-
рал – тоя на омразата и гонението, един морал, който намира, че е необ-
ходимо да показваме повече ноктите и зъбите си. Така се възпитава днес 
и част от нашата младеж, предимно в държавната организация „Бранник“. 
Нямало нужда да хленчим, нямало нужда от сантименталности, нито от 
християнски чувства. Трябвало да покажем инстинкта си. В тоя дух днес 
се опитват да възпитават младежта. А утре тая младеж може би ще обър-
не зъбите и ноктите си към тия, които сега ги възпитават – към своите. 
Същото нещо, което на времето вършиха с младежта комунистите, днес 
върши държавната организация: в неделя отминават църквата, с лопати и 
мотики излизат вън от населеното място и искат да работят, когато трябва 
да бъдат в църква!

Следователно, ние трябва от широко – църковно – християнско гле-
дище да се опитаме да възпрем тоя начин на възпитание. Трябва да кажем 
открито, че не го одобряваме и че той е вреден и от християнско, и от 
народностно гледище.

Какво ни предстои да направим? – Писахме толкова пъти вече и не 
получихме никакъв отговор. Но и само писането има своето значение: 
когато един ден ще се преценява всичко, ще се прецени и това, че Бъл-
гарската Православна Църква е била против преследването на евреите в 
страната. Да пишем пак, да настояваме по-твърдо и по-енергично. Що се 
отнася до православните евреи, нека тях да ги вземем близко до себе си, за 
да почувстват, че са истински членове на св. ни Църква.
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СЛИВЕНСКИЙ ЕВЛОГИЙ: Към това, което казах, ще добавя, че ние 
трябва да се застъпим за участта на еврейското малцинство по съвест и по 
пастирско сърце. Ние, архиереите, чувстваме най-добре как пулсира жи-
вота долу, между народа, където се движим. И можем да кажем, че голямо-
то мнозинство от нашия народ не одобрява действията на Правителството 
по отношение на еврейското малцинство. Народът чувства, че Църквата 
е единствената, която може да стори нещо за облекчение участта на тия 
страдащи хора и че ние сме длъжни да сторим това. Нашият евангелски 
дълг ни повелява да се застъпим за еврейското малцинство и да го защи-
тим. Ние трябва да настояваме: 1) да не бъдат изселвани от страната ни 
родените в нея евреи; 2) да настояваме особено за православните христи-
яни от еврейски произход да не бъдат изселвани и да не бъдат обезпра-
вяни. Трябва да искаме да се премахнат всички ограничения, наложени 
на приетите в православие евреи. Намирам, че това, което е направил св. 
Пловдивский Митрополит, е изпълнение на един дълг, и ние трябва да 
бъдем готови да направим същото. Действайки в защита на еврейското 
малцинство, ние отговаряме и на желанията и тежненията на българския 
народ по тоя въпрос. Ние не можем да останем глухи към гласовете, които 
идат от народа, от добри и предани християни за защита на еврейското 
малцинство, защото тогава бихме изменили на себе си.

ТЪРНОВСКИЙ СОФРОНИЙ: След създаване на закона за защита на 
нацията, евреите в страната са поставени в положението на гонени. Църк-
вата постоянно казва своята дума. Моли за смекчение действието на за-
кона, но Правителството е решено, изглежда, да го приведе докрай. Плод 
на тия правителствени административно-полицейски мерки са последните 
ексцесии, станали в страната. В Скопие, където бях по това време, бяха 
арестувани всички евреи, мъже, жени, деца, болни. Всички бяха събрани 
в един голям тютюнев склад. Държаха ги известно време под строг арест 
и впоследствие ги откараха в Полша. Последва разпореждане и за евре-
ите от Щип. Създаде се голямо вълнение у народа поради тия действия. 
Настроението на българския народ е в защита на еврейското малцинство. 
Св. Синод с всичката отеческа загриженост се е застъпвал до сега и писал 
вече няколко изложения. Да пишем пак. Дори да предприемем и no-ре-
шителни мерки. Евреите са пръснати по света. Бог ги е турил в разсе-
яние, за да могат по такъв начин може би по-лесно да станат членове на 
Църквата. Големи гонения против евреите у нас не са ставали, освен във 
второто българско царство, против ереста на жидовстващите и във вре-
мето на цар Ив. Александър, който се оженил за еврейка. Сега гонението 
се предприема, защото българския народ бил уж в расова опасност. На-
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мирам, че Църквата ще трябва да издигне глас за защита и да се застъпи 
не само поради изпълнението на християнски дълг, но и по народност-
ни съображения. Да се застъпим Правителството да не допуска по никой 
начин да бъдат изселвани в чужда държава български поданици. Така да 
изпълним своя дълг преди всичко към евреите, приети вече в лоното на св. 
ни Църква, а после и към непокръстените, които могат да бъдат обект на 
българската църковна мисия.

НЕВРОКОПСКИЙ БОРИС: Не е нужно да изясняваме надълго и на-
широко становището на св. ни Църква по тоя въпрос. То бе изяснено още 
когато се създаваше закона за защита на нацията. Св. Синод винаги е бил 
против насилието, жестокостта, произволите и беззаконията. Ще бъде и 
сега. Ние ще трябва, естествено, да изпълним своя дълг и да защитим пре-
следваните, но да направим това с нужното внимание, за да не би днес, 
когато се решават съдбините на нашия народ, да се помисли, че ние се 
застъпваме за евреите не само поради туй, че изпълняваме нашия дълг, но 
и защото свързваме въпроса за еврейското малцинство със симпатии към 
някоя друга националност. Затова ние трябва да подчертаем твърдо, че 
изпълняваме само своя дълг, продиктуван от великото начало на христи-
янското изповедание за правда и защита на онеправданите. Трябва преди 
всичко по тия съображения да се застъпим за евреите, да кажем, че ако 
има опасност за българския народ, да се вземат мерки против опасността. 
Може би евреите поради някои качества на техния народ, проявяващи се 
в склонност към алчност, забогатяване, разпуснат живот, да са опасни, но 
това не ще рече, че властта трябва да погази вековните нравствени прин-
ципи. Властта и законът не бива да си служат с безвластие и беззаконност. 
Затуй ще искаме да се спрат тия прояви. Защото големите добродетели на 
нашия народ са тъкмо тия – право, законност и човечност за всички. Ако 
има опасности, нека да се вземат мерки против тях. Нека държавата вземе 
строги, дори неумолими мерки към всички пакостници, но да проявява 
правда, ред и законност към всички невинни, които живеят в страната.

ДОРОСТОЛСКИЙ И ЧЕРВЕНСКИ МИХАИЛ: Направеното от 
Св. Синод в намален състав одобрявам. Изпълнен е един наложителен дълг. 
Нещо по-особено в отношенията ни към Правителството едва ли можем да 
сторим, освен енергично да настояваме и молим да се смекчат крайностите 
и жестокостите. Трябва да се съжалява, наистина, че законът за защита на 
нацията се изроди в едно гонение срещу евреите. Нашият народ е демо-
кратичен, толерантен, веротърпим и ние в миналото за защита на своите 
национални правдини сме апелирали най-много в името на тия възвишени 
добродетели. Това, което става сега с евреите в страната, е нередно, при-
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бягва се до крайности по външно влияние. У нас евреите изобщо са се 
проявявали като лоялни и добри поданици. Ако е имало спекула, незакон-
ни забогатявания или антидържавни прояви, справедливо е в тази насока 
да бъдат засегнати от закона. Нашата Църква като Църква Божия трябва 
да държи здраво за началата на правда, справедливост и човещина, срещу 
всяко насилие и жестокост. Затова да настояваме да се гонят и преследват 
виновните, а не нацията. Да защитим с всички сили преди всичко христи-
яните от еврейски произход, като настояваме да бъдат изведени от това 
несправедливо и обидно положение, в което са сега. По отношение изобщо 
на евреите да се изтъкне на Правителството, че е крайно несправедливо и 
жестоко това изселване, което е предприето сега. Да се подчертае, че Св. 
Синод е единодушен по тоя въпрос. Добре ще е нашето становище да се 
направи известно на Държавния глава. В краен случай можем да изразим 
схващането си по този въпрос и от църковния амвон, като се дадат и на 
енорийските свещеници осветления и наставления по тоя въпрос.

СОФИЙСКИЙ СТЕФАН: Законът за защита на нацията бе създаден 
по чуждо влияние, с преднамерената цел да злепостави една част от бъл-
гарското гражданство – еврейското малцинство. В това отношение зако-
на отиде до там, че извърши посегателство върху правата на българската 
църква, с постановлението да се забрани кръщаване на евреите, а после 
и венчаване с българи. Българската Православна Църква трябва да бъде 
защитница на правдата и мира и да носи балсам на утеха, където има стра-
дания. Когато питаме държавната власт с какво се провиниха евреите в 
страната ни, те не могат да ни кажат. Вземаха им всичко, но когато посег-
наха да им вземат и живота, душата и съвестта, тогава евреите потърсиха 
защитата на Църквата. Ние не можем да им я откажем. Страданията, на 
които са подложени, са нечовешки. Бих разбирал нещата по-допустимо 
и до степен на извинителна мярка, в духа на закона, ако Правителството 
кажеше, че им дава 6 месеца срок, за да се изселят, заедно с имуществата 
си, като нежелателен от негово гледище елемент, но да влезе някой мал-
чуган в дома ти и да ти каже да си събереш багажа в 2 часа и да бъдеш 
готов за заминаване в неизвестна посока, това е нечувано и невиждано за 
народа ни деяние. С беломорските евреи са се случили в това отношение 
потресаващи неща. Те са пътували със затворени вагони от Серес до Дуп-
ница, без вода, почти и без въздух! Еврейското преследвано малцинство 
вика към нас за помощ и ние не можем да им откажем искрено загрижено 
християнско отношение. Св. Синод не може да не се вслуша в зова на тия 
нещастници. Църквата ни трябва да подчертае своята болка и състрада-
ние, и готовност да ги защити. Нека Правителството се вслуша в съвета на 
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родната ни Църква. Тя никога не е давала лош съвет. Да настояваме да се 
даде пълна свобода на покръстените, да им се дадат всички условия да се 
чувстват приобщени към св. ни Църква, а също така да им се разреши да 
свалят значките и да не плащат данък на еврейската община. За непокръс-
тените – да молим за справедливост, човечност и толерантност. Терорът и 
грабителството да се преследват с най-голяма строгост и бдителност. Тия, 
които искат да се изселят вън от пределите на Царството, да бъдат улес-
нени. Тия, които подлежат на изселване във вътрешността, да им се даде 
време да сторят това свободно и спокойно. Срещу виновни да се прилага 
закона с най-голяма строгост, а невинните да знаят, че закона ги покрови-
телства и да чувстват това покровителство.

ВРАЧАНСКИЙ ПАИСИЙ: Ние обсъдихме още на времето, когато 
се създаваше закона за защита на нацията, въпроса за положението, в кое-
то той поставя еврейското малцинство, и се изказахме срещу расисткия 
принцип, като подчертахме, че да се създава закон на такава идейна ос-
нова, това не ще запази, а ще навреди на нацията, защото нашият народ 
се е опирал до сега на Божия закон и на закона за Божествената справед-
ливост, и тогава подчертахме, че приемаме с радост идеята да се създаде 
закон за защита на нацията, но казахме как разбираме духът и смисъла на 
тоя закон – да се създадат законни положения, които да запазят духовното 
единство на българския народ. В последствие се видя, а напоследък стана 
още по-ясно, че в края на краищата законът за защита на нацията премина 
в един антисемитски закон, закон за гонение, притеснение и унищожение 
на евреите. Ние винаги, когато сме обсъждали този въпрос, сме подчер-
тавали, че не се ръководим от политически съображения, че нито имаме 
намерение да сваляме Правителството, нито да смущаваме вътрешната му 
политика. Ние искаме в България да господстват началата на Христовия 
закон, началата на справедливостта и искаме това, изхождайки от повели-
те на нашия дълг на църковници и на духовници. Така че разглеждайки тоя 
въпрос, който може да има политически характер, трябва да кажем, че ние 
не изхождаме от политически интерес, ние сме далече от такива съобра-
жения, ние всички сме единодушни по повдигнатия въпрос, че трябва да се 
застъпим за страдащото еврейско малцинство. Одобрява се и направеното 
от Св. Синод в намален състав. Какво ни остава да направим по-нататък? 
Мисля, че трябва да вземем решение, в което отново да обосновем наши-
те схващания, изхождайки от нашия дълг и от принципите на Евангелие-
то, върху които се създаде, запази и изгради нашия народ, принципите за 
нравственост, законност и божествена справедливост. Правя предложение 
Св. Синод да вземе следното становище-решение по повдигнатия въпрос:
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Българската Църква не може да споделя расисткия принцип. Тя не 
може да приеме началото, че някоя раса трябва да бъде лишена от човешко 
право на живот, защото това е противно на основните начала на христи-
янската вяра.

Българската Църква смята, че не може да откаже помощ и защита на 
гонените и онеправданите. Ако би отказала такава помощ, тя би се отрекла 
сама от себе си. В случая св. ни Църква е молена от евреите за помощ и от 
християните българи да се застъпим за подобрение участта на евреите из-
общо. Църквата не само не отрича, но особено подчертава дълга и правото 
на Правителството да взима мерки за защита на нацията и държавата про-
тив посегателствата против тях; от където и да идват те, обаче тя не може 
да не изтъкне това, че държавата не трябва да се отклонява от основните 
начала на Христовото евангелие и на справедливостта.

Да не се лишават християните от еврейски произход и евреите в стра-
ната от елементарните права на човеци и граждани и да не бъдат лишавани 
от правото да живеят в страната и от възможност за работа и за човеш-
ки живот. Ограничителните постановления по отношение на евреите – да 
бъдат смекчени и да не бъдат прилагани с престарания и суровости. Бъл-
гарската църква се вижда особено задължена да издигне глас в защита 
за евреите-християни, които са се откъснали от еврейската общност и са 
приети в лоното на православната Църква. Тя не може да гледа христи-
яните евреи да носят знака на еврейската вяра и да плащат данък на ев-
рейската религиозна община или да бъдат изпъдени из отечеството им. 
В случая Църквата не може да не припомни Божието слово: „С каквато 
мярка мерите, с такава ще Ви се отмери“ (Мат. 7:2) и да предпази народа 
ни от Божия гняв.

След съвещание, Св. Синод възприе предложението на Врачанския 
Митрополит и реши да се напише в тоя смисъл изложение, което да се 
приподпише от всички архиереи и да се връчи на Министър-Председателя 
от делегация от Високопреосвещените архиереи Софийский Стефан, Не-
врокопский Борис и Търновский Софроний.

Втори екземпляр от това изложение да се изпрати в канцеларията на 
Негово Величество – за сведение.

Заседанието се закри.

Наместник-Председател на Св. Синод:
† Видинский: [подпис] Неофит 
† Софийский: [подпис] Стефан 

† Доростолский и Червенски: [подпис] Михаил 



4. Обществото: реакции  847

† Врачанский: [подпис] Паисий 
† Неврокопский: [подпис] Борис 

† Търновский: [подпис] Софроний 
† Варненский и Преславски: [подпис] Йосиф 

† Пловдивский: [подпис] Кирил 
† Сливенский: [подпис] Евлогий 

† Старозагорский: [подпис] Климент

ЦДА, ф. 791К, оп. 1, а.е. 70, л. 23v-33.Оригинал. Машинопис. 
Публикувано в: Гласове в защита на гражданското общество…, 77–88.

1 Видинският митрополит Неофит.

380.  доклад от скопския околийски управител до министъра на въ-
трешните работи и народното здраве относно политическите 
настроения сред местното население за периода 1–15.ІV.1943 г.

Скопие, 15 април 1943 г.

М.В.Р.Н.З.
Скопско Околийско 
Управление
№ 12
15.ІV.1943 год.
гр. Скопие

Поверително – пор. № 7

ДО ГОСПОДИНА МИНИСТРА НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И 
НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
КОПИЕ: ГОСПОДИНА ОБЛАСТНИЯ 
ДИРЕКТОР

На № 448/41 г.

ДОКЛАД
От Скопския Околийски Управител П. Думев за

времето от 1.ІV. до 15.ІV.1943 година1 

Господине Министре,
Населението през отчетния период не е изказвало недоволство срещу 

законните разпореждания на властта.
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Във връзка с двугодишнината от освобождението на Македония бъл-
гарското население от град Скопие и околията изказа и засвидетелства 
свойте чувства на дълбока привързаност към Държавата и признателност 
към Държавния Глава.

Посещението на Пълномощният Министър на Германия Г-н Адолф 
Бекерле даде повод на Скопското гражданство, а така също и на селяните 
от околията да засвидетелстват в негово лице чувства на дълбока симпа-
тия и признателност към германския народ и Неговия Водач. Пълномощ-
ния Министър посети будното българско село Ращак, където, посрещнат 
възторжено от селяните, има възможност да се радва на хубавите българ-
ски носии и национални танци.

Не са отбелязани случаи на недоволство. Също така не е отбелязана 
отрицателна критика по големите политически събития. Населението про-
явява жив интерес към тези събития, и в частност към военните, с подчер-
тана вяра в успеха на нашите съюзници.

Българското население в околията е под тягостното впечатление на 
издевателствата, извършени над мирното българско население в тетов-
ския край – оттатък демаркационната линия. Наистина на последък там 
зачестиха убийствата, грабежите и безчинствата над българите от страна 
на албанските четници. Тъй като италиянската власт не взима мерки за 
защита на българското население, от ден на ден чувствата на българите 
от поверената ми околия охлаждат към италиянската власт в тези земи. 
Подготовката на въоръжен бунт от страна на организацията на Дража Ми-
хайлович и на организацията на албанците „зогисти“2 в гр. Тетово върви 
усилено. Към тази подготовка, която е известна на италиянската власт съ-
щата изглежда, че има силно отношение на безразличие. Мерките, които 
взех и които са изложени в доклада № 6 са все пак недостатъчни. Налага 
се демаркационната линия да бъде охранявана от повече войска. Гранич-
ната войскова част, която има за задача да охранява е по моя преценка 
недостатъчна и следва да се засили с не по-малко от 150 души войници.

Проявена комунистическа и друга противодържавна пропаганда за 
сега не е отбелязана, с изключение на отражението всред албанският свят 
от проявленията на техните сънародници оттатък демаркационната линия. 
За сега по видимому албанците в околията са лоялни към властта. По-из-
тъкнатите измежду тях албанци и ходжите са под наблюдение. Следи се за 
техните прояви и действия. Под наблюдение са поставени и всички изтък-
нати сърбомани и лица, които вдъхват съмнение. Охраната на общинските 
домове и други учреждения, както и тази по железопътните линии и мо-
стове е засилена. Взети са предохранителни мерки за унищожаването на 
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всякаква противодържавна дейност още в зародиша, ако тя би възникнала 
на местна почва.

Дейността на професионалната организация, на родолюбивите и ко-
оперативите се посреща със симпатии всред населението. Напоследък осо-
бено са стегнати редиците на професионалните организации, така също и 
на земеделските задруги. Духът на българското население е високо патри-
отичен. Жителите на няколкото села, от български произход, върху които 
сръбската асимилаторска политика е дала положителни – от нейно гледи-
ще – резултати, живеят с надеждата за възвръщането на сръбската дър-
жавна власт в Македония. От тези села има нелегални привърженици на 
Дража Михаилович. За приобщаването на тези българи към Отечеството 
се действа чрез култура и просвета. Провинените от тях, обаче ще бъдат 
най-строго преследвани. Отрадното в тези селища е голямото постижение 
на учебното дело. Възпитанието и обучението на учениците от първона-
чалните училища и в тези сърбомански села дава блестящи резултати.

Народните университети и читалища развиват енергична дейност и 
урежданите сказки и събрания се посещават масово от населението и чрез 
тях ще се утвърди едно положително национал-политическо възпитание у 
народа.

За сега не са необходими да се взимат някакви мерки от страна на 
централната власт, с изключение на казаната по-горе, относно засилване-
то на охраната на демаркационната линия.

Околийски Управител: [подпис]
П. Думев

[печат] Царство България. Скопско Околийско Управление. 
[на ръка] Вх. № 9395/19.ІV.943 г.

ЦДА, ф. 264К, оп. 7, а.е. 836, л. 9r/v. Оригинал. Машинопис.

1 Докладът е поместен като свидетелство за пълното игнориране на депортирането 
от местната политическа власт непосредствено след приключването на акцията. 

2 Привърженици на албанския крал Зогу.
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381.  донесения на Областното отделение на държавна сигурност във 
Враца до дирекцията на полицията, отдел държавна сигурност, 
относно настроенията сред местните малцинствени общности

Враца, 2 май 1943 г.

Царство България
М.В.Р.Н.З.
Областно Полицейско Управление
Държавна сигурност
№ 1658
2.V.1943 год.
гр. Враца

До
ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА
Отд. Държавна сигурност
Отделение „Б“
София

ЛИЧНО, ПОВЕРИТЕЛНО!

Представям Ви, Господин Началник, сведенията за политическото 
положение и прояви през изтеклия месец април 1943 година, интересува-
щи отделение „Б“, както следва:

гр. ВРАЦА: Разрешените македонски братства и благотворителни 
дружества и през изтеклия месец не регистрираха дейност опасна за дър-
жавната сигурност, обществения ред и народното спокойствие.

Турското малцинство в града, както и преди, се е отдало на своя мирен 
труд и не се интересува от вътрешната политика на страната. То, обаче, с 
жив интерес следи развоя на външните световни събития, особено поведе-
нието на Турция. В техните среди няма отбелязани отрицателни прояви и 
продължават да се държат лоялно към българската власт. В техните среди 
се чувства една уплаха от неизвестността, във връзка с водената политика 
от страна на турското правителство.

Малкото на брой еврейски семейства в града, продължават да са точ-
ни и изпълнителни на нарежданията на властта. В техните среди няма от-
белязани зловредни агитации. Те с жив интерес следят развоя на световни-
те събития, без да правят каквито и да било критики по тях.

Прояви във връзка с чуждото разузнаване и пропаганда не са конста-
тирани.

гр. ВИДИН И ОКОЛИЯТА: Еврейското малцинство през целия ме-
сец прекара една психоза на силно нервна загриженост за утрешния ден 
и в мъка, че може да бъдат изселени вън от пределите на страната. През 
втората половина на месеца, обаче, настъпи едно видимо успокоение в 
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техните среди. Чувстват, че има едно омекотяване по отношение мерки-
те на правителството към тях и те с видимо задоволство изказват своята 
радост към всички ония лица – знайни и незнайни, които са се застъпи-
ли омекотяване мерките към тях. Те всячески се стараят да докажат пред 
отговорните фактори в околията, че са лоялни български граждани и че 
понасят безропотно всички нареждания на властта, с едничкото желание 
да бъдат оставени да живеят в страната и не бъдат изгонвани от България.

Между турското население не са отбелязани никакви лоши прояви 
или зловредни агитации.

Забелязва се, че то се смущава и следи с жив интерес политиката на 
турското правителство и желае добрите отношения между България и 
Турция да се запазят.

Не са констатирани прояви в полза на чужди религиозни пропаганди.
По ромънската пропаганда не са отбелязани никакви прояви. Лицата 

набелязани в услуга на тая пропаганда, не е констатирано през месеца да 
са общували с консулството. Поради това, че консулството през месеца 
се боядисваше основно, ромънският консул Михаил Петрашинку почти 
не е излизал от града с редки изключения, за да може лично да наблюдава 
и надзирава работниците бояджии. И ако е излизал, то това го е правил 
винаги придружен от жена си, с която е излизал на пазар за покупки, на 
разходка или на кино.

Всред македонските братства и благотворителни дружества не е от-
белязан никакъв живот.

Нямаме сведения да е вършен шпионаж или контра такъв в околията.
От страна на Македонската, Добруджанската, Тракийската и Запад-

но-покрайнската организации, легални и нелегални не са констатирани ни-
какви прояви.

гр. ЛОМ И ОКОЛИЯТА: Във връзка с развиващите се събития, ко-
ментарии всред чуждите етнически малцинства, не са забелязани.

След експулсирането на еврейте от новите земи през миналия месец, 
тукашните се намират в положение на очакване. Това именно създава една 
сплотеност помежду им, което се изразява в честите им срещи. Със скри-
то задоволство посрещат съобщенията на нашия печат за масовите бом-
бардировки на мирни германски градове от американските и английските 
въздушни сили.

[…]1 

[печат] Отдел Държавна сигурност, вх. № ІІД100/2.VІІ.1943.
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[печат] Отдел Държавна сигурност, Отделение „Б“, вх. №  1261/ 
3.V.1943 г.

ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 1845, л. 7–8. Оригинал. Машинопис.

1 Пропуснатият текст се отнася до донесения за околии, където няма еврейски общ-
ности.

382.  Телеграма от адолф Бекерле, германски пълномощен министър 
в София, относно депортирането на евреите от България

София, 24 юни 1943 г.

NGQ 96
ТЕЛЕГРАМА

G. Schreiber
София, 24 Юний 1943 г. 13.30 часа.
получена 24 Юний 1943 г. 14.45 часа.

№ 987 от 24.6.43 год.
За ат. група (групата на аташетата –
Главна служба на Държавната сигурност Берлин S.W. 68
Принц Албрехт 8)
Относно (Hies) писмено изложение B – OLO 7.6.1943

1. Изселването на евреите от София в провинцията може да се счете 
за завършено. Кръгло 20.000 евреи бяха изселени.

2. Положението в провинцията както предполагах в моя доклад от 
7.6.1943 год. се разви във вреда на евреите. На всякъде е отбелязано липса 
на хранителни продукти и увеличение на наемите.

3. а) Поведението на правителството обаче е повлияно от речта на 
Калай1 от края на месец май т.г.

б) Преди няколко дни Цар Борис прие една комисия от Червен кръст 
под водачеството на полковник Шапуиса. Приема се че и еврейския въ-
прос е бил засегнат.

Според мнението на германското посолство, по тези причини за сега 
не може да се упражни натиск върху българско правителство относно 
прехвърлянето на евреите към източните области.
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4. Поради общополитически причини и с оглед на българския ман-
талитет, прехвърлянето на евреите трябва да изглежда желано от самото 
българско правителство и свободно по негов почин.

5. Ако впрочем за сега се налага едно временно спиране на намира-
щата се в ход акция за крайното разрешение на проблема – то изходната 
точка за скорошното по-нататъшно развитие съобразно нашите разбира-
ния – лежи в непоносимите търкания възникнали в провинцията вслед-
ствие изселването на евреите там.

173955
Хофман Бекерле

ЦДА, ф. 1568К, оп. 1, а.е. 171, л. 33–34. Копие. Машинопис.
Публикувано в: Обречени и спасени…, с. 444.

1 Има се предвид реч на унгарския министър-председател Миклош Калай, в която 
той потвърждава отказа на правителството му да депортира унгарски граждани от еврей-
ски произход извън страната.

383.  донесения на Областното отделение на държавна сигурност във 
Враца до дирекцията на Полицията, отдел държавна сигурност, 
относно настроенията сред местните малцинства 

Враца, 27 август 1943 г.

Царство България
М.В.Р.Н.З.
Областно
Полицейско Управление
Държавна сигурност
№ 5015
27.VІІІ.1943 год.
гр. Враца

До
ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА
Отд. Държавна сигурност
Отделение „Б“
София

ЛИЧНО! СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО!

Представям Ви, Господин Началник, сведенията за политическото 
положение и проявите в областта през изтеклия месец Август 1943 годи-
на, интересуващи отделение „Б“, както следва:
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ГР. ВИДИН И ОКОЛИЯТА: С опразването на остров „Сицилия“, 
между еврейското малцинство се вижда едно скрито задоволство. Все пак 
те са загрижени за утрешния ден, тъй като се опасяват да не би да бъдат 
внезапно изселени от страната. Често са случайте да се срещат по кръчми-
те в града цели компании от евреи да пият и гуляят. Има лица от еврейски 
произход които в миналото почти не са посещавали питейни заведения, 
докато сега постоянно са в такива.

Има няколко случаи на заловени селяни в квартала „Калето“, където 
са заселени еврейте, с масло, сирене, яйца, кашкавал и др. да ги носят и 
продават на последните на много високи цени.

Между турското население не са отбелязани никакви зловредни акции. 
Забелязва се, че то следи с жив интерес политиката на Турското правител-
ство и като че ли желае добрите отношения между България и Турция.

Не са констатирани прояви в полза на чужди религиозни пропаганди.
По ромънската пропаганда не са забелязани никакви особени прояви. 

Лицата набелязани в услуга на тая пропаганда, не е констатирано през 
месеца да са общували или посещавали консулството.

На 26.VІІ. н.г. разсилния при консулството Йон Рамою замина с лод-
ка за гр. Калафат и на 29 с.м. се завърна.

На 26.VІІ. н.г. от гр. Калафат е пристигнала във Видин с лодка Дука 
К. Тричку, която е заминала за София, където по сведение е гостувала при 
свой роднини и се е завърнала на 13.VІІІ. н.г. на която дата е заминала 
обратно за гр. Калафат. Същата за целта има разрешение от Българската 
Царска легация в Букурещ.

На 2.VІІІ. н.г. замина за гр. Крайова – Фросина Костадинова Флоро-
ва, жителка на гр. Видин, живуща на ул. Любен Каравелов № 67, род. на 
5.VІ.1905 год. в гр. Крайова и се завърна на 23.VІІІ. с.г. По сведения тя е 
ходила на гости при роднините си. 

[…]1 

[печат] Отдел Държавна сигурност. Отделение „Б“. Вх. № ІІД317/6.
ІХ.1943.

ЦДА, ф. 370К, оп. 6, а.е. 1845, л. 15. Оригинал. Машинопис.

1 Пропуснатият текст се отнася до донесения за околии, където няма еврейски общ-
ности.
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ПОЯСниТеЛни БеЛежКи  
и ОБОБЩени данни

В представянето на изданието са посочени принципите, към които 
сме се придържали при подбора на поместените в този раздел списъци 
на евреите от Беломорието, Македония и Пирот1. Тук отново обръща-
ме внимание, че те включват по-скоро живелите в съответните градове 
непосредствено преди депортирането, а не представляват изчерпател-
но изреждане на загиналите в нацистките лагери. 

Качеството на тези документи е неравно. Копията са с различ-
на четимост; в някои са нанасяни множество ръкописни допълнения2, 
докато в други поправките са малко; информацията за всяко лице не е 
една и съща в отделните градове; изписването на имената често не е 
акуратно; при набора са допускани голям брой печатни грешки; в номе-
рацията на лицата има повторения или прескачания на поредността… 
Така между броя и имената в предварително подготвените списъци и 
в тези, регистрирали окончателното депортиране на евреите, се поя-
вяват разлики, които са внимателно обяснявани в докладите на Коми-
сарството. Окончателните бройки се оказват систематично по-ниски 
от първоначалните, което се приписва на неточности при съставянето, 
бягства, отсъствия поради лечение, мобилизиране в трудови групи в 
„стара България“, или на други причини и пр. Въпреки че (освен за 
Кавала) различията не са значителни, появата им предизвиква недо-
волство на пряко ангажираните чиновници и на германците, които (в 
консулството си в Скопие, срещу заплащане от българска страна) из-
готвят варианти и на немски език. Според показанията на Я. Калицин 
пред Народния съд, именно появилият се „недостиг“ кара А. Белев да 
нареди да се изготвят списъци с около хиляда евреи от София, които 
„за компенсация“ да бъдат депортирани на 10 март3. 

При очевидното разминаване между данните в различните спи-
съци и невъзможността въз основа на тяхната поредна номерация ед-
нозначно да бъде установен точният брой на депортираните, по-долу 
привеждаме синтетични таблици, отразяващи споменатите в други до-
кументи числа. Източниците са най-вече служебни доклади на КЕВ, 
където информацията е прецизирана и обобщена. В случаите, когато е 
налице повече от една оценка, привеждаме минималната и максимална-

1 Вж. в настоящия сборник: Аврамов, Румен. Четейки архивите на депортацията.
2 Допълнително нанесените на ръка бележки в списъците, включени в този раздел, са 

поместени на съответното място в прави скоби и в курсив.
3 Вж. Документ № 582.
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та. Поместваме и някои други количествени сведения за депортацията, 
извлечени от публикуваните в сборника архиви. 

Към всеки списък е вмъкнато факсимиле на отделни листове от 
оригинала, придаващи по-автентично усещане за атмосферата при ак-
цията. Подбраните машинописни копия не са подлагани на никакви ре-
дакции, като изписването на имената в тях е напълно запазено, дори 
там където има очевидни печатни грешки и неточности.

ПОдЛежаЩи на „ВдиГане“ и 
ФаКТиЧеСКи деПОрТирани еВреи

 Подлежащи  Депортирани 
 на „вдигане“ 

БеЛОМОрие

Гюмюрджина
Лица 882–904  863–904
Семейства 271–287  262–264

деде агач
Лица 44  42–48
Семейства 12 10–12

драма
Лица 592–629  589–592
Семейства 154–164 153–154

Зиляхово
Лица 19 18–19
Семейства 5 5

Кавала
Лица 1657–1675 1471–1484
Семейства 485  363–393

о. Тасос
Лица  16
Семейства  3
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 Подлежащи  Депортирани 
 на „вдигане“ 
Ксанти 

Лица 534–537 525–537
Семейства 142–144 141–149

Правище
Лица 19 19
Семейства 5 1–5

Саръ Шабан
Лица 10–11 12
Семейства 3–4 5

Серес 
Лица 471–489 471
Семейства 108–111 103

МаКедОниЯ

Битоля
Лица 3342 3264–3308
Семейства 813 793

Скопие
Лица 3493 3282–3538
Семейства 1079 942

Щип
Лица 546 457–543
Семейства 141 130

ПирОТ
Лица 186  157–185
Семейства  52 52
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 Подлежащи  Депортирани 
 на „вдигане“ 
ОБЩО

Беломорска област
Лица 4224–4269 4025–4039
Семейства 1202 1063–1084

Битолска област
Лица 3342  3264
Семейства 813 793

Скопска област
Лица 4039 3825
Семейства 1220 1072

Източници: Документи №  266, 274, 275, 276, 278, 284, 295, 297, 300, 
303, 319.

„ВдиГнаТи“ еВреи ОТ ЛаГериТе за ЛОМ

От Горна джумая
16 март 1985 (няма освободени)
19 март   692 (няма освободени)

От дупница
19 март 1380 (освободени 23)

От Пирот
19 март   158

Източник: Документ № 376.

 ПрОиЗХОд на ЗадържаниТе еВреи В ЛаГера  
В СКОПие

Битоля
Лица 3269
Семейства  767



860 5. ХОраТа

Скопие 
Лица 3298
Семейства  916

Щип
Лица 538
Семейства 120

Лозен. Град
Лица  7 
Семейства  1

Велес 
Лица  4
Семейства  1

Гевгели
Лица 11
Семейства  3

с. Удово
Лица 2
Семейства  1

Враня
Лица  5
Семейства 1

Струмица
Лица  4
Семейства  1

Момчилград
Лица  3
Семейства  1

ОБЩО 
Лица 7140

ЦДА, ф. 190К, оп. 3, а.е. 190, л. 1–5. Оригинал. Ръкопис.
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наПУСнаЛи „ПредеЛиТе на ЦарСТВОТО“ еВреи

От Лом 
Лица 4219–4221
По кораби

„Кара Георги“ (20 март) 1100
„Войвода Мишич“ (20 март) 877
„Сатурнус“ (21 март) 1256
„Цар Душан“ (21 март) 986

От Скопие (22, 25 и 29 март)
Лица  7122–7138

Общо
Лица 11343–11357
Семейстгва 2981 

Източници: Документи № 277, 278, 279 335.

ОСТанаЛи „неВдиГнаТи“ еВреи

Скопие
Лица  282

Кавала
Лица  4
Семейства 1

драма
Лица   1

Гюмюрджина  
Лица 21
Семейства 6 

Пирот
Лица   27

Източник: Документ № 278.
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5.1. БеЛОМОрие

5.1.1. ГЮМЮрджина

384. Списък на живущите и „вдигнатите“ в Гюмюрджина евреи
Гюмюрджина, преди  4 март 1943 г.*

С П И С Ъ К
На лица от еврейски произход по семейства жители на град Гюмюрджина

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

1** 1 Исак Барух Адато*** 8.Х.1896 г гр. Одрин гр. Гюмюрджина ул. 84 № 19 Съпруг абаджия 1**** 1
2 София Исак Адато 7.ХІ.1907 г „ „ „ „ Съпруга домакиня 2
3 Барух Исак Адато 10.ХІ.1926 г Гюмюрд жина „ „ „ син - - 3
4 Аврам Исак Адато           1937 г „ „ „ „ син - - 4

5 Лиза Исак Адато           1937 г „ „ „ „ дъщеря - - 5
[Лея Елия Кузи]        [1929 г] [Ксанти] [ „ „ „] [племенница] [свободна] 6

2 6 Ишуа Барух Адато 10.V.1888 г. гр. Одрин ул. 84 № 25 Съпруг Шивач 7 2
7 Ребека Ишуа Адато 11.ІХ.1909 г. Димотика „ „ „ Съпруга домакиня 8
8 Бела Ишуа Адато 5.ІХ.1926 г. Гюмюрджина „ „ „ дъщеря домакиня 9

9 Сузана Ишуа Адато          1932 г. „ „ „ „ дъщеря - - 10
10 Аврам Ишу Адато 19.ІV.1942 г. „ „ „ „ син - - 11

3 11 Мириям Исак Аврам 20.Х.1910 г. гр. Ксанти ул. 104 № 24 вдовица тют.работ. 12 3
12 Рашел Исак Аврам          1931 г. Гюмюрджина „ „ „ дъщеря - - 13
13 Аврам Исак Аврам          1933 г. „ „ „ „ син - - 14

4 14 Леви Барух Адато 18.V.1892 г. гр. Одрин ул. 104 № 22 съпруг работник 15 4
15 Леа Барух Адато 25.Х.1895 г. гр. Одрин „ „ „ съпруга домакиня 16
16 Естер Леви Адато 15.ІV.1921 г. „ „ „ „ дъщеря домакиня 17
17 София Леви Адато 25.ІV.1924 г Гюмюрджина „ „ „ дъщеря домакиня 18
18 Барух Леви Адато 10.ХІ.1926 г с. Шапчи „ „ „ син свободен 19

[Морду Леви Адато]           [1933] [Гюмюрдж.] [ „ „ „] [син] [свободен] 20

5 19 Болису Самуел Аберей 10.V.1918 г. Гюмюрджина ул. 31 № 60 неомъжена слугиня 21 5

6 20 Матилда Самуел Аберей 12.ІІІ.1912 г. Гюмюрджина ул. 54 № 26 неомъжена домакиня 22 6

7 21 Анна Исак Адато 21.І.1919 г. гр. Одрин ул. 104 № 54 неомъжена домакиня 23 7
[Рашел Исак Адато]       [1927 г.] [Ксанти] [сестра] [домакиня] 24
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5.1. БеЛОМОрие

5.1.1. ГЮМЮрджина

384. Списък на живущите и „вдигнатите“ в Гюмюрджина евреи
Гюмюрджина, преди  4 март 1943 г.*

С П И С Ъ К
На лица от еврейски произход по семейства жители на град Гюмюрджина

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

1** 1 Исак Барух Адато*** 8.Х.1896 г гр. Одрин гр. Гюмюрджина ул. 84 № 19 Съпруг абаджия 1**** 1
2 София Исак Адато 7.ХІ.1907 г „ „ „ „ Съпруга домакиня 2
3 Барух Исак Адато 10.ХІ.1926 г Гюмюрд жина „ „ „ син - - 3
4 Аврам Исак Адато           1937 г „ „ „ „ син - - 4

5 Лиза Исак Адато           1937 г „ „ „ „ дъщеря - - 5
[Лея Елия Кузи]        [1929 г] [Ксанти] [ „ „ „] [племенница] [свободна] 6

2 6 Ишуа Барух Адато 10.V.1888 г. гр. Одрин ул. 84 № 25 Съпруг Шивач 7 2
7 Ребека Ишуа Адато 11.ІХ.1909 г. Димотика „ „ „ Съпруга домакиня 8
8 Бела Ишуа Адато 5.ІХ.1926 г. Гюмюрджина „ „ „ дъщеря домакиня 9

9 Сузана Ишуа Адато          1932 г. „ „ „ „ дъщеря - - 10
10 Аврам Ишу Адато 19.ІV.1942 г. „ „ „ „ син - - 11

3 11 Мириям Исак Аврам 20.Х.1910 г. гр. Ксанти ул. 104 № 24 вдовица тют.работ. 12 3
12 Рашел Исак Аврам          1931 г. Гюмюрджина „ „ „ дъщеря - - 13
13 Аврам Исак Аврам          1933 г. „ „ „ „ син - - 14

4 14 Леви Барух Адато 18.V.1892 г. гр. Одрин ул. 104 № 22 съпруг работник 15 4
15 Леа Барух Адато 25.Х.1895 г. гр. Одрин „ „ „ съпруга домакиня 16
16 Естер Леви Адато 15.ІV.1921 г. „ „ „ „ дъщеря домакиня 17
17 София Леви Адато 25.ІV.1924 г Гюмюрджина „ „ „ дъщеря домакиня 18
18 Барух Леви Адато 10.ХІ.1926 г с. Шапчи „ „ „ син свободен 19

[Морду Леви Адато]           [1933] [Гюмюрдж.] [ „ „ „] [син] [свободен] 20

5 19 Болису Самуел Аберей 10.V.1918 г. Гюмюрджина ул. 31 № 60 неомъжена слугиня 21 5

6 20 Матилда Самуел Аберей 12.ІІІ.1912 г. Гюмюрджина ул. 54 № 26 неомъжена домакиня 22 6

7 21 Анна Исак Адато 21.І.1919 г. гр. Одрин ул. 104 № 54 неомъжена домакиня 23 7
[Рашел Исак Адато]       [1927 г.] [Ксанти] [сестра] [домакиня] 24
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№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

8 22 Юсеф Соломон Адут          1894 г. гр. Одрин ул. 104 № 54 съпруг амб.търговец 25 8
23 Рейна Юсеф Адут 12.ІІ.1903 г. „ „ „ „ съпруга домакиня 26
24 Соломон Юсеф Адут 14.ІV.1924 г. Гюмюрджина „ „ „ син работник 27
25 Исак Юсеф Адут           1932 г. „ „ „ „ син - - 28
26 Издра Юсеф Адут           1934 г. „ „ „ „ дъщеря - - 29

[Симеон Юсеф Адут]         [1929 г.] [„] [„ „ „] [син] [свободен] 30

9 28 Давид Гаврил Атас           1900 г. Гюмюрджина ул. 104 № 6 съпруг амб.търгов. 31 9
28 Режина Давид Атас          1907 г. „ „ „ „ съпруга домакиня 32
29 Луна Давид Атас 4.І.1927 г. „ „ „ „ дъщеря свободна 33
30 Гавраил Давид Атас 2.VІ.1929 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 6 син - - 34
31 Ида Давид Атас 10.VІІІ.935 „ „ „ „ дъщеря - - 35

10 32 Юна Яко Атас 15.ІХ.1912 „ ул. 104 № 42 неженен кърпач 36 10
33 Рахел Яко Атас           1876 „ „ „ майка домакиня 37

11 34 Исак Гавриел Атас           1887 „ ул. 110 № 3 съпруг амб.търгов. 38 11
35 Мариам Исак Атас 3.ІІ.1896 „ „ „ съпруга домакиня 39
36 Рефка Исак Атас         1928 „ „ „ дъщеря - - 40

[Султана Исак Атас] [4.VІ.1920] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 41

12 37 Моис Гавриел Атас 10.ІV.906 г. „ ул. 104 № 44 съпруг амб.търгов. 42 12
38 Бинута Моис Атас 8.ІV.913 г. „ „ „ съпруга домакиня 43
39 Зимбюл Моис Атас          1931 „ „ „ дъщеря - - 44
40 Султана Моис Атас          1936 „ „ „ дъщеря - - 45
41 Сара Моис Атас          1942 „ „ „ дъщеря - - 46

13 42 Гавриел Яко Атас          1916 „ „ № 52 съпруг кърпач 47 13
43 Сол Гавриел Атас          1916 „ „ „ съпруга домакиня 48
44 Клара Гавриел Атас 5.VІІІ.942 г. „ „ „ дъщеря - - 49

[Сара Иосиф Атас]      [1905 г.] [„] [84 № 15] [неомъжена] [домакиня] 50 14

14 45 Рефка Гавраел Атас        1860 г. „ „ № 64 вдовица домакиня 51 15

15 46 Сабитай Самсон Алалуф 10.ІІІ.1903 г. гр. Драма ул. 97 № 10 съпруг работник 52 16
47 Берта Сабитай Алалуф 5.І.1912 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 53
48 Созана Сабитай Алалуф       1940 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 54
49 Синхула Симсон Алалуф        1871 гр. Неврокоп „ „ мяйкя домакиня 55
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№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

8 22 Юсеф Соломон Адут          1894 г. гр. Одрин ул. 104 № 54 съпруг амб.търговец 25 8
23 Рейна Юсеф Адут 12.ІІ.1903 г. „ „ „ „ съпруга домакиня 26
24 Соломон Юсеф Адут 14.ІV.1924 г. Гюмюрджина „ „ „ син работник 27
25 Исак Юсеф Адут           1932 г. „ „ „ „ син - - 28
26 Издра Юсеф Адут           1934 г. „ „ „ „ дъщеря - - 29

[Симеон Юсеф Адут]         [1929 г.] [„] [„ „ „] [син] [свободен] 30

9 28 Давид Гаврил Атас           1900 г. Гюмюрджина ул. 104 № 6 съпруг амб.търгов. 31 9
28 Режина Давид Атас          1907 г. „ „ „ „ съпруга домакиня 32
29 Луна Давид Атас 4.І.1927 г. „ „ „ „ дъщеря свободна 33
30 Гавраил Давид Атас 2.VІ.1929 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 6 син - - 34
31 Ида Давид Атас 10.VІІІ.935 „ „ „ „ дъщеря - - 35

10 32 Юна Яко Атас 15.ІХ.1912 „ ул. 104 № 42 неженен кърпач 36 10
33 Рахел Яко Атас           1876 „ „ „ майка домакиня 37

11 34 Исак Гавриел Атас           1887 „ ул. 110 № 3 съпруг амб.търгов. 38 11
35 Мариам Исак Атас 3.ІІ.1896 „ „ „ съпруга домакиня 39
36 Рефка Исак Атас         1928 „ „ „ дъщеря - - 40

[Султана Исак Атас] [4.VІ.1920] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 41

12 37 Моис Гавриел Атас 10.ІV.906 г. „ ул. 104 № 44 съпруг амб.търгов. 42 12
38 Бинута Моис Атас 8.ІV.913 г. „ „ „ съпруга домакиня 43
39 Зимбюл Моис Атас          1931 „ „ „ дъщеря - - 44
40 Султана Моис Атас          1936 „ „ „ дъщеря - - 45
41 Сара Моис Атас          1942 „ „ „ дъщеря - - 46

13 42 Гавриел Яко Атас          1916 „ „ № 52 съпруг кърпач 47 13
43 Сол Гавриел Атас          1916 „ „ „ съпруга домакиня 48
44 Клара Гавриел Атас 5.VІІІ.942 г. „ „ „ дъщеря - - 49

[Сара Иосиф Атас]      [1905 г.] [„] [84 № 15] [неомъжена] [домакиня] 50 14

14 45 Рефка Гавраел Атас        1860 г. „ „ № 64 вдовица домакиня 51 15

15 46 Сабитай Самсон Алалуф 10.ІІІ.1903 г. гр. Драма ул. 97 № 10 съпруг работник 52 16
47 Берта Сабитай Алалуф 5.І.1912 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 53
48 Созана Сабитай Алалуф       1940 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 54
49 Синхула Симсон Алалуф        1871 гр. Неврокоп „ „ мяйкя домакиня 55
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№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

16 50 Аврам Рафаел Албеламсил         1896 гр. Лариса ул. 94 № 18 съпруг работник 56 17
51 Ребека Аврам Албиламсел 10.ІV.903 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 57

17 52 Аврам Елия Албухер 1875 г. „ ул. 80 № 14 съпруг свободен 58 18
53 Мариям Аврам Албухер 1890 „ „ „ съпруга домакиня 59

18 54 Аврам Исак Албухер 1924 г. „ ул. 83 № 1 неженен свободен 60 19

19 55 Алберт Сабат Албохер 30.ІІІ.1898 „ ул. 104 № 32 съпруг свободен 61 20
56 Естер Алберт Албухер 13.ІV.1907 „ „ „ съпруга домакиня 62
57 Юда Алберт Албухер 20.ІІІ.1929 „ „ „ син - - 63
58 Ида Алберт Албухер 11.ІХ.1932 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 32 дъщеря - - 64
59 Мишулам Алберт Албухер 13.VІ.1934 „ син - - 65
60 Жак Сабат Албохер 15.V.1903 „ брат свободен 66
61 Зафира Сабат Албохер 1.V.1872 „ майка домакиня 67

20 62 Елиекин Презанте Албухер         1861 „ ул. 32 № 6 съпруг свободен 68 21
63 Естер Елиеким Албухер          1887 гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 69

21 64 Юда Хаим Албухер          1886 Гюмюрджина ул. 58 № 34 съпруг работник 70 22
65 Делисия Юда Албухер 6.ІІІ.1894 „ „ „ съпруга домакиня 71
66 Рашел Юда Албухер 1.V.1920 г. „ „ „ дъщеря домакиня 72
67 Естер Юда Албухер 18.ІІ.1925 „ „ „ дъщеря домакиня 73
68 [Джамила Юда Албухер]       [1927] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 74

[Боена Юда Албухер]         [1931] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 75

22 68 Жак Аврам Албухер 1.ІІІ.1893 „ ул. 83 № 1 съпруг амб.търгов. 76 23
69 Перла Жак Албухер           1900 Деде Агач „ „ съпруга домакиня 77
70 Мерием Жак Албухер 15.ІV.1930 Деде Агач „ „ дъщеря - - 78

23 71 Пинхас Яко Албухер 15.ІІ.1878 Гюмюрджина ул. 83 № 2 съпруг свободен 79 24
72 Ребека Пинхас Албухер 11.ІV.1891 „ „ „ съпруга домакиня 80
73 Морду Пинхас Албухер 20.І.1924 „ „ „ син свободен 81

24 74 Иосеф Яко Албухер 10.VІ.1893 „ ул. 83 № 19 съпруг свободен 82 25
75 Роза Исеф Албухер 20.Х.1897 „ „ „ съпруга домакиня 83

[Рафаел Иосиф Албохер]       [1932] [„] [„ „] [син] [свободен] 84
[Яко Иосиф Албохер]       [1925] [„] [„ „] [син] [свободен] 85



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 869

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

16 50 Аврам Рафаел Албеламсил         1896 гр. Лариса ул. 94 № 18 съпруг работник 56 17
51 Ребека Аврам Албиламсел 10.ІV.903 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 57

17 52 Аврам Елия Албухер 1875 г. „ ул. 80 № 14 съпруг свободен 58 18
53 Мариям Аврам Албухер 1890 „ „ „ съпруга домакиня 59

18 54 Аврам Исак Албухер 1924 г. „ ул. 83 № 1 неженен свободен 60 19

19 55 Алберт Сабат Албохер 30.ІІІ.1898 „ ул. 104 № 32 съпруг свободен 61 20
56 Естер Алберт Албухер 13.ІV.1907 „ „ „ съпруга домакиня 62
57 Юда Алберт Албухер 20.ІІІ.1929 „ „ „ син - - 63
58 Ида Алберт Албухер 11.ІХ.1932 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 32 дъщеря - - 64
59 Мишулам Алберт Албухер 13.VІ.1934 „ син - - 65
60 Жак Сабат Албохер 15.V.1903 „ брат свободен 66
61 Зафира Сабат Албохер 1.V.1872 „ майка домакиня 67

20 62 Елиекин Презанте Албухер         1861 „ ул. 32 № 6 съпруг свободен 68 21
63 Естер Елиеким Албухер          1887 гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 69

21 64 Юда Хаим Албухер          1886 Гюмюрджина ул. 58 № 34 съпруг работник 70 22
65 Делисия Юда Албухер 6.ІІІ.1894 „ „ „ съпруга домакиня 71
66 Рашел Юда Албухер 1.V.1920 г. „ „ „ дъщеря домакиня 72
67 Естер Юда Албухер 18.ІІ.1925 „ „ „ дъщеря домакиня 73
68 [Джамила Юда Албухер]       [1927] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 74

[Боена Юда Албухер]         [1931] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 75

22 68 Жак Аврам Албухер 1.ІІІ.1893 „ ул. 83 № 1 съпруг амб.търгов. 76 23
69 Перла Жак Албухер           1900 Деде Агач „ „ съпруга домакиня 77
70 Мерием Жак Албухер 15.ІV.1930 Деде Агач „ „ дъщеря - - 78

23 71 Пинхас Яко Албухер 15.ІІ.1878 Гюмюрджина ул. 83 № 2 съпруг свободен 79 24
72 Ребека Пинхас Албухер 11.ІV.1891 „ „ „ съпруга домакиня 80
73 Морду Пинхас Албухер 20.І.1924 „ „ „ син свободен 81

24 74 Иосеф Яко Албухер 10.VІ.1893 „ ул. 83 № 19 съпруг свободен 82 25
75 Роза Исеф Албухер 20.Х.1897 „ „ „ съпруга домакиня 83

[Рафаел Иосиф Албохер]       [1932] [„] [„ „] [син] [свободен] 84
[Яко Иосиф Албохер]       [1925] [„] [„ „] [син] [свободен] 85



870 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

25 76 Естрея Аврам Албухер 7.ІV.1890 „ ул. 83 № 30 вдовица домакиня 86 26
77 Естер Аврам Албухер 15.Х.1914 „ „ „ дъщеря домакиня 87
78 Бинута Аврам Албухер 5.V.1920 „ „ „ дъщеря домакиня 88
79 Лион Аврам Албухер 6.ІХ.1924 „ „ „ син амб.търгов. 89

[Исак Аврам Албухер]       [1930] [„] [„ „] [син] [свободен] 90

26 80 Елиезер Яко Албухер 4.Х.1885. „ „ № 33 съпруг амб.търгов. 91 27
81 Мари Елиезер Албухер 10.І.1889. „ „ „ съпруга домакиня 92
82 Натан Елиезер Албухер        1910 „ „ „ син свободен 93
83 Естер Яко Албухер 14.ІІ.1873. „ „ „ майка домакиня 94

27 84 Исак Аврам Албухер 7.ІV.1896 „ ул. 84 № 40 съпруг дърводелец 95 28
85 Мазалто Исак Албухер 12.VІ.1906 „ „ „ съпруга домакиня 96
86 Мериян Исак Албухер 10.ІІ.1932 „ „ „ дъщеря - - 97
87 Аврам Исак Албухер 16.ІV.1935 „ „ „ син - - 98
88 Натан Исак Албухер 18.ХІ.1938 „ „ „ син - - 99

28 89 Исак Мордухай Албохер 15.VІ.1899 г. гр. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 50 съпруг свободен 100 29
90 Адела Исак Албохер 10.ІV.1906. „ „ „ съпруга домакиня 101
91 Мордо Исак Албохер 1.VІІ.1928 г. „ „ „ син - - 102
92 Естер Исак Албохер 28.ХІІ.1933 „ „ „ дъщеря - - 103

29 = 47 93 Султана Исак Албухер 4.VІ.1920 г. „ ул. 83 № 21 неомъжена домакиня

30 94 Соломон Мордухай Албохер 12.ІV.1895 г. „ „ № 1 съпруг свободен 104 30
95 Анна Соломон Албохер 12.VІІІ.1900. „ „ „ съпруга домакиня 105
96 Сарина Соломон Албухер              1929 „ „ „ дъщеря - - 106
97 Мордохай Соломън Албухер              1859 „ „ „ баща свободен 107

31 98 Режина Аврам Албухер             1920 „ ул. 80 № 14 неомъжена шивачка 108 31
99 Анна Аврам Албухер             1916 „ „ „ сестра свободна 109

32 100 Клара Юсеф Албухер 7.VІІІ.1870 г. „ ул. 95 № 3 вдовица домакиня 110
[починала на 

4.ІІІ.943 г. ]

32

33 101 Израел Юда Албухер 3.ІІ.1919 г. „ ул. 104 № 6 неженен свободен 111 33



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 871

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

25 76 Естрея Аврам Албухер 7.ІV.1890 „ ул. 83 № 30 вдовица домакиня 86 26
77 Естер Аврам Албухер 15.Х.1914 „ „ „ дъщеря домакиня 87
78 Бинута Аврам Албухер 5.V.1920 „ „ „ дъщеря домакиня 88
79 Лион Аврам Албухер 6.ІХ.1924 „ „ „ син амб.търгов. 89

[Исак Аврам Албухер]       [1930] [„] [„ „] [син] [свободен] 90

26 80 Елиезер Яко Албухер 4.Х.1885. „ „ № 33 съпруг амб.търгов. 91 27
81 Мари Елиезер Албухер 10.І.1889. „ „ „ съпруга домакиня 92
82 Натан Елиезер Албухер        1910 „ „ „ син свободен 93
83 Естер Яко Албухер 14.ІІ.1873. „ „ „ майка домакиня 94

27 84 Исак Аврам Албухер 7.ІV.1896 „ ул. 84 № 40 съпруг дърводелец 95 28
85 Мазалто Исак Албухер 12.VІ.1906 „ „ „ съпруга домакиня 96
86 Мериян Исак Албухер 10.ІІ.1932 „ „ „ дъщеря - - 97
87 Аврам Исак Албухер 16.ІV.1935 „ „ „ син - - 98
88 Натан Исак Албухер 18.ХІ.1938 „ „ „ син - - 99

28 89 Исак Мордухай Албохер 15.VІ.1899 г. гр. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 50 съпруг свободен 100 29
90 Адела Исак Албохер 10.ІV.1906. „ „ „ съпруга домакиня 101
91 Мордо Исак Албохер 1.VІІ.1928 г. „ „ „ син - - 102
92 Естер Исак Албохер 28.ХІІ.1933 „ „ „ дъщеря - - 103

29 = 47 93 Султана Исак Албухер 4.VІ.1920 г. „ ул. 83 № 21 неомъжена домакиня

30 94 Соломон Мордухай Албохер 12.ІV.1895 г. „ „ № 1 съпруг свободен 104 30
95 Анна Соломон Албохер 12.VІІІ.1900. „ „ „ съпруга домакиня 105
96 Сарина Соломон Албухер              1929 „ „ „ дъщеря - - 106
97 Мордохай Соломън Албухер              1859 „ „ „ баща свободен 107

31 98 Режина Аврам Албухер             1920 „ ул. 80 № 14 неомъжена шивачка 108 31
99 Анна Аврам Албухер             1916 „ „ „ сестра свободна 109

32 100 Клара Юсеф Албухер 7.VІІІ.1870 г. „ ул. 95 № 3 вдовица домакиня 110
[починала на 

4.ІІІ.943 г. ]

32

33 101 Израел Юда Албухер 3.ІІ.1919 г. „ ул. 104 № 6 неженен свободен 111 33



872 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

34 102 Пинхас Челебон Албухер 4.VІІ.1875 г. „ ул. 104 № 12 съпруг свободен 112 34
103 Султана Пинхас Албухер 3.VІ.1885 г. „ „ „ съпруга домакина 113
104 Нисим Пинхас Албухер 8.V.1916 г. „ „ „ син амб.търгов. 114

[Алберто Пинхас Албохер]       [1918] [„] [„ „] [син] [свободен] 115

35 105 Естер Аврам Албухер       1906 г. „ „ № 56 неомъжена домакиня 116 35

36 106 Израел Соломън Албохер 5.V.1871 г. „ „ № 13 съпруг кошничар 117 36
107 Мазалто Израел Албохер 6.Х.1876 г. „ „ „ съпруга домакиня 118

37 108 Султана Самуел Албухер 14.ІІІ.1890 г. „ ул. 31 № 30 вдовица домакиня 119 37
109 Ное Самуел Албухер 23.Х.1919 г. „ „ „ син часовникар 120
110 Матилда Самуел Албухер 23.Х.1920 г. „ „ „ дъщеря домакиня 121

38 111 Синьора Израел Албухер 25.ІІ.1922 г. „ ул. 104 № 13 неомъжена домакиня 122

39 112 Хаин Нисим Албухер          1879 г. „ „ № 15 съпруг свободен 123 38
113 Синхула Хаин Албухер          1871 г. „ „ „ съпруга домакиня 124
114 Рашел Хаин Албухер 10.ІІ.1927 г. „ „ „ дъщеря - - 125
115 Клара Хаин Албухер 4.ІV.1929 г. „ „ „ дъщеря - - 126
116 Виктория Хаин Албухер 10.VІІІ.1938. „ „ „ дъщеря - - 127

40 117 Пинхас Соломон Албохер 5.VІ.1871 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 17 вдовец свободен 128 39
118 Соломон Пинхас Албохер 1.ІХ.1910 г. „ „ „ син свободен 129

41 119 Нисим Пинхас Албохер 1908 г. „ „ № 36 съпруг работник 130 40
120 Реджина Нисим Албухер 3.V.1913 г. „ „ „ съпруга домакиня 131
121 Яко Нисим Албохер 9.ХІІ.1939 „ „ „ син - - 132

42 122 Самоел Яко Албохер 6.V.1906 г. „ „ № 48 съпруг амб.търгов. 133 41
123 Тамар Самоел Албохер 10.VІІІ.1909. „ „ „ съпруга домакиня 134
124 Яко Самоел Албохер 17.ІІІ.1935 г. „ „ „ син - - 135

43 125 Вида Аврам Албохер 6.ІХ.1871 г. „ „ № 54 вдовица домакиня 136 42
126 Естер Аврам Албохер 6.ХІ.1911 г. „ „ „ дъщеря домакиня 137

44 127 Рашел Соломон Албохер 15.ІІ.1902 г. „ ул. 110 № 7 вдовица домакиня 138 43
128 Нисим Соломон Албохер 10.ІХ.1924 г. „ „ „ син амб.търгов. 139



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 873

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

34 102 Пинхас Челебон Албухер 4.VІІ.1875 г. „ ул. 104 № 12 съпруг свободен 112 34
103 Султана Пинхас Албухер 3.VІ.1885 г. „ „ „ съпруга домакина 113
104 Нисим Пинхас Албухер 8.V.1916 г. „ „ „ син амб.търгов. 114

[Алберто Пинхас Албохер]       [1918] [„] [„ „] [син] [свободен] 115

35 105 Естер Аврам Албухер       1906 г. „ „ № 56 неомъжена домакиня 116 35

36 106 Израел Соломън Албохер 5.V.1871 г. „ „ № 13 съпруг кошничар 117 36
107 Мазалто Израел Албохер 6.Х.1876 г. „ „ „ съпруга домакиня 118

37 108 Султана Самуел Албухер 14.ІІІ.1890 г. „ ул. 31 № 30 вдовица домакиня 119 37
109 Ное Самуел Албухер 23.Х.1919 г. „ „ „ син часовникар 120
110 Матилда Самуел Албухер 23.Х.1920 г. „ „ „ дъщеря домакиня 121

38 111 Синьора Израел Албухер 25.ІІ.1922 г. „ ул. 104 № 13 неомъжена домакиня 122

39 112 Хаин Нисим Албухер          1879 г. „ „ № 15 съпруг свободен 123 38
113 Синхула Хаин Албухер          1871 г. „ „ „ съпруга домакиня 124
114 Рашел Хаин Албухер 10.ІІ.1927 г. „ „ „ дъщеря - - 125
115 Клара Хаин Албухер 4.ІV.1929 г. „ „ „ дъщеря - - 126
116 Виктория Хаин Албухер 10.VІІІ.1938. „ „ „ дъщеря - - 127

40 117 Пинхас Соломон Албохер 5.VІ.1871 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 17 вдовец свободен 128 39
118 Соломон Пинхас Албохер 1.ІХ.1910 г. „ „ „ син свободен 129

41 119 Нисим Пинхас Албохер 1908 г. „ „ № 36 съпруг работник 130 40
120 Реджина Нисим Албухер 3.V.1913 г. „ „ „ съпруга домакиня 131
121 Яко Нисим Албохер 9.ХІІ.1939 „ „ „ син - - 132

42 122 Самоел Яко Албохер 6.V.1906 г. „ „ № 48 съпруг амб.търгов. 133 41
123 Тамар Самоел Албохер 10.VІІІ.1909. „ „ „ съпруга домакиня 134
124 Яко Самоел Албохер 17.ІІІ.1935 г. „ „ „ син - - 135

43 125 Вида Аврам Албохер 6.ІХ.1871 г. „ „ № 54 вдовица домакиня 136 42
126 Естер Аврам Албохер 6.ХІ.1911 г. „ „ „ дъщеря домакиня 137

44 127 Рашел Соломон Албохер 15.ІІ.1902 г. „ ул. 110 № 7 вдовица домакиня 138 43
128 Нисим Соломон Албохер 10.ІХ.1924 г. „ „ „ син амб.търгов. 139



874 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

45 129 Давид Бохор Албохер           1897 г. „ ул. 32 № 6 съпруг шивач 140 44
130 Естер Давид Албохер           1902 г „ „ „ съпруга домакиня 141
131 Елияним Давид Албохер          1927 г. „ „ „ син - - 142
132 Мазалто Давид Албохер          1929 г. „ „ „ дъщеря - - 143
133 Мариям Давид Албохер          1929 г „ „ „ дъщеря - - 144

46 = 20 
[да не  

се чете]

134 Бохор Презенте Албохер 1865 г. „ ,, ,, съпруг свободен
135 Естер Бохор Албохер 1869 г. „ „ „ съпруга домакиня

47 136 Иосиф Исак Албохер 20.ІV.1920 „ ул. 83 № 21 неженен свободен 145 45
137 Султана Исак Албохер         1924 г. „ „ „ сестра домакиня 146

48 138 Лиачи Аврам Албохер         1905 г. „ „ № 23  4 съпруг шивач 147 46
139 Зафира Лиачи Албохер          1910 „ „ „ съпруга домакиня 148
140 Неама Лиачи Албохер          1937 „ „ „ дъщеря - - 149
141 Ида Лиачи Албохер          1939 „ „ „ дъщеря - - 150
142 Естер Лиачи Албохер          1942 „ „ „ дъщеря - - 151

49 143 Нисим Яко Албохер          1891 „ ул. 108 № 4 съпруг свободен 152 47
144 Ребека Нисим Албохер          1900 „ „ „ съпруга домакиня 153
145 Бея Нисим Албохер          1939 „ „ „ дъщеря - - 154

50 146 Оро Нисим Алкабес 15.V.1909 г Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 85 № 37 вдовица домакиня 155 48
147 Дези Нисим Алкабес          1931 г „ „ „ дъщеря - - 156
148 Иосиф Нисим Алкабес          1934 г. „ „ „ син - - 157

51 149 Дуду Израел Алколумбе          1866 г. „ ул. 83 № 28 вдовица домакиня 158 49

52 150 Даниел Давид Алджоес 12.ІІІ.1914 г. гр. Драма ул. 83 № 30 съпруг работник 159 50
151 Виктория Данаел Алджоес           1907 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 160
152 Давид Даниел Алджоес          1938 г. „ „ „ син - - 161

53 153 Исак Ишуа Алтабе 7.ІХ.1882 г. гр. Кавала ул. 104 № 56 съпруг свободен 162 51
154 Дуду Исак Алтабе 5.Х.1887 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 163
155 Аврам  Исак Алтабе 6.ІV.1915 г „ „ „ син свободен 164
156 Ишуа Исак Алтабе 14.V.1922 г. „ „ „ син работник 165
157 Сабитай Исак Алтабе 23.VІІ.1924 „ „ „ син свободен 166
158 Мариям Исак Алтабе 15.Х.1927 г. „ „ „ дъщеря домакиня 167



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 875

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

45 129 Давид Бохор Албохер           1897 г. „ ул. 32 № 6 съпруг шивач 140 44
130 Естер Давид Албохер           1902 г „ „ „ съпруга домакиня 141
131 Елияним Давид Албохер          1927 г. „ „ „ син - - 142
132 Мазалто Давид Албохер          1929 г. „ „ „ дъщеря - - 143
133 Мариям Давид Албохер          1929 г „ „ „ дъщеря - - 144

46 = 20 
[да не  

се чете]

134 Бохор Презенте Албохер 1865 г. „ ,, ,, съпруг свободен
135 Естер Бохор Албохер 1869 г. „ „ „ съпруга домакиня

47 136 Иосиф Исак Албохер 20.ІV.1920 „ ул. 83 № 21 неженен свободен 145 45
137 Султана Исак Албохер         1924 г. „ „ „ сестра домакиня 146

48 138 Лиачи Аврам Албохер         1905 г. „ „ № 23  4 съпруг шивач 147 46
139 Зафира Лиачи Албохер          1910 „ „ „ съпруга домакиня 148
140 Неама Лиачи Албохер          1937 „ „ „ дъщеря - - 149
141 Ида Лиачи Албохер          1939 „ „ „ дъщеря - - 150
142 Естер Лиачи Албохер          1942 „ „ „ дъщеря - - 151

49 143 Нисим Яко Албохер          1891 „ ул. 108 № 4 съпруг свободен 152 47
144 Ребека Нисим Албохер          1900 „ „ „ съпруга домакиня 153
145 Бея Нисим Албохер          1939 „ „ „ дъщеря - - 154

50 146 Оро Нисим Алкабес 15.V.1909 г Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 85 № 37 вдовица домакиня 155 48
147 Дези Нисим Алкабес          1931 г „ „ „ дъщеря - - 156
148 Иосиф Нисим Алкабес          1934 г. „ „ „ син - - 157

51 149 Дуду Израел Алколумбе          1866 г. „ ул. 83 № 28 вдовица домакиня 158 49

52 150 Даниел Давид Алджоес 12.ІІІ.1914 г. гр. Драма ул. 83 № 30 съпруг работник 159 50
151 Виктория Данаел Алджоес           1907 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 160
152 Давид Даниел Алджоес          1938 г. „ „ „ син - - 161

53 153 Исак Ишуа Алтабе 7.ІХ.1882 г. гр. Кавала ул. 104 № 56 съпруг свободен 162 51
154 Дуду Исак Алтабе 5.Х.1887 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 163
155 Аврам  Исак Алтабе 6.ІV.1915 г „ „ „ син свободен 164
156 Ишуа Исак Алтабе 14.V.1922 г. „ „ „ син работник 165
157 Сабитай Исак Алтабе 23.VІІ.1924 „ „ „ син свободен 166
158 Мариям Исак Алтабе 15.Х.1927 г. „ „ „ дъщеря домакиня 167



876 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

159 Яко Исак Алтабе         1930 г. „ „ „ син - - 168

54 160 Юсеф Юда Алмозлино 18.ІV.1879 г гр. Цариград ул. 79 № 67 съпруг амб.търгов. 169 52
161 Морен Юсеф Алмозлино 20.ІV.1884 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 170

55 162 Исак Яко Алмозлино 3.VІІІ.1879 гр. Солун ул. 104 № 66 съпруг работник 171 53
163 Джемила Исак Алмозино 5.ІІ.1880 г гр. Солун „ „ съпруга домакиня 172
164 Яко Исак Алмозлино 3.І.1918 г. гр. Солун „ „ син амб.търгов. 173

56 165 Аврам Исак Алнакаве 1922 г. гр. Гюмюрджина ул. 84 № 30 не женен свободен 174 54

57 166 Юда Соломон Антика 19.V.1864 г. гр. Одрин ул. 31 № 10 съпруг свободен 175 55
167 Естрея Юда Антика 15.VІІІ.1892. „ „ „ съпруга домакиня 176
168 Соломон Юда Антика 10.ІХ.1909 г. гр. Гюмюрджина „ „ син свободен 177

58 169 Яко Соломон Бахар 12.V.1910. гр. Одрин ул. 84 № 1 съпруг хамалин 178 56
170 Луна Яко Бахар 11.ІІІ.1911. „ Ксанти „ „ съпруга домакиня 179

59 171 Виктория Соломон Бахар 27.ХІІ.1912. „ Гюмюрджина ул. 84 № 27 вдовица домакиня 180 57
172 Сабитай Соломон Бахар           1938. „ „ „ „ син - - - - 181

60 173 Арон Моше Бахар 10.Х.1882 г. гр. Гюмюрджина ул. 84 № 38 съпруг свободен 182 58
174 Алегри Арон Бахар 3.ІІ.1896 г. гр. Ксанти ул. „ „ съпруга домакиня 183
175 Моис Арон Бахар 9.ІХ.1923 г. гр. Гюмюрджина „ „ син вехтошар 184
176 Клара Арон Бахар 5.ІІІ.1926. „ „ „ „ дъщеря домакиня 185
177 Исак Арон Бахар           1933. „ „ „ „ син - -  - - 186
178 Мордо Арон Бахар           1937. „ „ „ „ син - -  - - 187
179 Гавриел Арон Бахар           1939. „ „ „ „ син - -  - - 188

61 180 Барух Юда Бахар 13.V.1893. гр. Одрин ул. 96 № 1 съпруг семкаджия 189 59
181 Ребека Барух Бахар 2.ІХ.1906. гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 190
182 [Джоя Барух Бахар]         [1928] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 191

62 = 
195

182 Рахел Биниамин Бахар 13.V.1875. гр. Гюмюрджина ул. 95 № 14 вдовица домакиня

63 183 Давид Рафаел Бахар 7.V.1876. гр. Гюмюрджина ул. 96 № 19 съпруг амбул.търг. 192 60
184 Леа Давид Бахар 10.VІІ.1880. „ „ „ „ съпруга домакиня 193
185 Сузана Давид Бахар 3.V.1913. „ „ „ „ дъщеря домакиня 194



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 877
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№ по 
ред
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Професия     

159 Яко Исак Алтабе         1930 г. „ „ „ син - - 168

54 160 Юсеф Юда Алмозлино 18.ІV.1879 г гр. Цариград ул. 79 № 67 съпруг амб.търгов. 169 52
161 Морен Юсеф Алмозлино 20.ІV.1884 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 170

55 162 Исак Яко Алмозлино 3.VІІІ.1879 гр. Солун ул. 104 № 66 съпруг работник 171 53
163 Джемила Исак Алмозино 5.ІІ.1880 г гр. Солун „ „ съпруга домакиня 172
164 Яко Исак Алмозлино 3.І.1918 г. гр. Солун „ „ син амб.търгов. 173

56 165 Аврам Исак Алнакаве 1922 г. гр. Гюмюрджина ул. 84 № 30 не женен свободен 174 54

57 166 Юда Соломон Антика 19.V.1864 г. гр. Одрин ул. 31 № 10 съпруг свободен 175 55
167 Естрея Юда Антика 15.VІІІ.1892. „ „ „ съпруга домакиня 176
168 Соломон Юда Антика 10.ІХ.1909 г. гр. Гюмюрджина „ „ син свободен 177

58 169 Яко Соломон Бахар 12.V.1910. гр. Одрин ул. 84 № 1 съпруг хамалин 178 56
170 Луна Яко Бахар 11.ІІІ.1911. „ Ксанти „ „ съпруга домакиня 179

59 171 Виктория Соломон Бахар 27.ХІІ.1912. „ Гюмюрджина ул. 84 № 27 вдовица домакиня 180 57
172 Сабитай Соломон Бахар           1938. „ „ „ „ син - - - - 181

60 173 Арон Моше Бахар 10.Х.1882 г. гр. Гюмюрджина ул. 84 № 38 съпруг свободен 182 58
174 Алегри Арон Бахар 3.ІІ.1896 г. гр. Ксанти ул. „ „ съпруга домакиня 183
175 Моис Арон Бахар 9.ІХ.1923 г. гр. Гюмюрджина „ „ син вехтошар 184
176 Клара Арон Бахар 5.ІІІ.1926. „ „ „ „ дъщеря домакиня 185
177 Исак Арон Бахар           1933. „ „ „ „ син - -  - - 186
178 Мордо Арон Бахар           1937. „ „ „ „ син - -  - - 187
179 Гавриел Арон Бахар           1939. „ „ „ „ син - -  - - 188

61 180 Барух Юда Бахар 13.V.1893. гр. Одрин ул. 96 № 1 съпруг семкаджия 189 59
181 Ребека Барух Бахар 2.ІХ.1906. гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 190
182 [Джоя Барух Бахар]         [1928] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 191

62 = 
195

182 Рахел Биниамин Бахар 13.V.1875. гр. Гюмюрджина ул. 95 № 14 вдовица домакиня

63 183 Давид Рафаел Бахар 7.V.1876. гр. Гюмюрджина ул. 96 № 19 съпруг амбул.търг. 192 60
184 Леа Давид Бахар 10.VІІ.1880. „ „ „ „ съпруга домакиня 193
185 Сузана Давид Бахар 3.V.1913. „ „ „ „ дъщеря домакиня 194



878 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-
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№ по 
ред
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64 186 Нисим Менахем Бахар 1.V.1881. гр. Одрин ул. 104 № 9 съпруг свободен 195 61
187 Естер Нисим Бахар 1.ІІІ.1886. гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 196
188 Самуил Нисим Бахар 10.Х.1922. „ „ „ син обущар раб. 197
189 Матилда Нисим Бахар 2.ХІ.1917 . „ „ „ дъщеря домакиня 198
190 Сара Нисим Бахар 1.ІХ.1925. „ „ „ дъщеря домакиня 199

65 = 68 
[Да не  

се чете]

191 Маноел Сабат Бахар 1894. гр. Гюмюрджина ул. 104 № 11 съпруг свободен
192 Леа Маноел Бахар 1898. „ „ „ съпруга домакиня
193 Зимбюл Маноел Бахар 1925 г. „ „ „ дъщеря домакиня
194 Тамар Мануел Бахар 1928 г. „ „ „ дъщеря - -
195 Естер Мануел Бахар 1929 г. „ „ „ дъщеря - -
196 Самуел Мануел Бахар 1935 г. „ „ „ дъщеря - -

66 197 Давид Юна Бахар 3.ІV.1885 г. „ „ № 30 съпруг амб.търгов. 200 62
198 Джемила Давид Бахар 5.ІІІ.1892 г. „ „ „ съпруга домакиня 201
199 Юна Давид Бахар 10.ІХ.1926 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 30 син свободен 202
200 Елвира Давид Бахар 20.ІІ.929 „ „ „ дъщеря - - 203
201 Естер Давид Бахар 10.І.931 „ „ „ дъщеря - - 204

67 202 Хаим Сабитай Бахар 12.ІХ.890 „ „ № 42 съпруг свободен 205 63
203 Болису Хаим Бахар 3.ІХ.895 „ „ „ съпруга домакиня 206
204 Анджела Хаим Бахар 11.ІІІ.918 „ „ „ дъщеря домакиня 207
205 Сабитай Хаим Бахар 10.ІІІ.920 „ „ „ син раб. железар 208
206 Зимбюл Хаим Бахар 5.ІХ.926 „ „ „ дъщеря домакиня 209

68 207 Емануил Сабат Бехар 15.ХІІ.894 „ „ № 46 съпруг амб.търгов. 210 64
208 Леа Емануил Бехар 15.VІ.901 „ „ „ съпруга домакиня 211
209 Зембюл Емануил Бехар 20.VІ.925 „ „ „ дъщеря домакиня 212
210 Тамар Емануил Бехар 1929 „ „ „ дъщеря - - 213
211 Естер Емануил Бехар 1929 „ „ „ дъщеря - - 214
212 Самуел Емануил Бехар 1935 „ „ „ син - - 215

69 213 Моис Аврам Бахар 5.ІІ.1915 „ „ № 56 съпруг свободен 216 65
214 Роза Аврам Бахар 3.ІІІ.915 „ „ „ съпруга домакиня 217
215 Рашел Аврам Бахар 14.VІІІ.940 „ „ „ дъщеря - - 218
216 Естер Мойс Бахар 15.ІІІ.942 „ „ „ син - - 219

70 217 Леа Даниел Бахар 14.ІХ.891 „ „ № 60 вдовица домакиня 220 66



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 879

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-
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Професия     

64 186 Нисим Менахем Бахар 1.V.1881. гр. Одрин ул. 104 № 9 съпруг свободен 195 61
187 Естер Нисим Бахар 1.ІІІ.1886. гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 196
188 Самуил Нисим Бахар 10.Х.1922. „ „ „ син обущар раб. 197
189 Матилда Нисим Бахар 2.ХІ.1917 . „ „ „ дъщеря домакиня 198
190 Сара Нисим Бахар 1.ІХ.1925. „ „ „ дъщеря домакиня 199

65 = 68 
[Да не  

се чете]

191 Маноел Сабат Бахар 1894. гр. Гюмюрджина ул. 104 № 11 съпруг свободен
192 Леа Маноел Бахар 1898. „ „ „ съпруга домакиня
193 Зимбюл Маноел Бахар 1925 г. „ „ „ дъщеря домакиня
194 Тамар Мануел Бахар 1928 г. „ „ „ дъщеря - -
195 Естер Мануел Бахар 1929 г. „ „ „ дъщеря - -
196 Самуел Мануел Бахар 1935 г. „ „ „ дъщеря - -

66 197 Давид Юна Бахар 3.ІV.1885 г. „ „ № 30 съпруг амб.търгов. 200 62
198 Джемила Давид Бахар 5.ІІІ.1892 г. „ „ „ съпруга домакиня 201
199 Юна Давид Бахар 10.ІХ.1926 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 30 син свободен 202
200 Елвира Давид Бахар 20.ІІ.929 „ „ „ дъщеря - - 203
201 Естер Давид Бахар 10.І.931 „ „ „ дъщеря - - 204

67 202 Хаим Сабитай Бахар 12.ІХ.890 „ „ № 42 съпруг свободен 205 63
203 Болису Хаим Бахар 3.ІХ.895 „ „ „ съпруга домакиня 206
204 Анджела Хаим Бахар 11.ІІІ.918 „ „ „ дъщеря домакиня 207
205 Сабитай Хаим Бахар 10.ІІІ.920 „ „ „ син раб. железар 208
206 Зимбюл Хаим Бахар 5.ІХ.926 „ „ „ дъщеря домакиня 209

68 207 Емануил Сабат Бехар 15.ХІІ.894 „ „ № 46 съпруг амб.търгов. 210 64
208 Леа Емануил Бехар 15.VІ.901 „ „ „ съпруга домакиня 211
209 Зембюл Емануил Бехар 20.VІ.925 „ „ „ дъщеря домакиня 212
210 Тамар Емануил Бехар 1929 „ „ „ дъщеря - - 213
211 Естер Емануил Бехар 1929 „ „ „ дъщеря - - 214
212 Самуел Емануил Бехар 1935 „ „ „ син - - 215

69 213 Моис Аврам Бахар 5.ІІ.1915 „ „ № 56 съпруг свободен 216 65
214 Роза Аврам Бахар 3.ІІІ.915 „ „ „ съпруга домакиня 217
215 Рашел Аврам Бахар 14.VІІІ.940 „ „ „ дъщеря - - 218
216 Естер Мойс Бахар 15.ІІІ.942 „ „ „ син - - 219

70 217 Леа Даниел Бахар 14.ІХ.891 „ „ № 60 вдовица домакиня 220 66
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Професия     

71 = 192 218 Яко Рафаел Бахар 13.ІV.1866 „ гр. Гюмюрджина ул. 104 № 62 съпруг свободен 221 67
219 Рахел Яко Бахар 3.І.1865 „ „ „ съпруга домакиня 222
220 Луна Яко Бахар 3.ІV.913 „ „ „ дъщеря домакиня 223
221 Сара Яко Бахар 3.ІV.916 „ „ „ дъщеря домакиня 224

72 222 Мордо Соломон Бахар 12.VІ.916 „ ул. 110 № 4 неженен амб.търгов.
223 Самуел Соломон Бахар 3.ІІ.918 гр. Димотика „ „ брат амб.търгов.

73 224 Соломон Елиезер Бахар 6.ІХ.906 Гюмюрджина „ № 7 съпруг свободен 225 68
225 Фортуне Соломон Бахар 12.ІV.913 гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 226
226 Елиезер Соломон Бахар 11.І.1933 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 227
227 Инес Соломон Бахар 18.ХІ.1937 „ „ „ дъщеря - - 228

74 228 Менахем Натан Бахар 1.V.1870 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 115 № 58 съпруг семкаджия 229 69
229 Султана Менахем Бахар 1.ІІІ.1886 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 230
230 Матилда Менахем Бахар 1.VІІІ.921 „ „ „ дъщеря домакиня 231
231 Натан Менахем Бахар 1.І.1924 г. „ „ „ син амб. търговец 232

75 232 Булису Юсеф Барокас 10.V.1901 „ ул. 104 № 23 вдовица домакиня 233 70
233 Юда Юсеф Барокас 8.V.1925 „ „ „ син работник 234 [в Мом-

чилград]
[Роза Юсеф Барокас] [3.V.1935] [дъщеря] [свободна] 235

76 234 Арон Симон Бехар 30.V.906 г. „ ул. 31 № 14 съпруг амб.търгов. 236 71
235 Рикета Арон Бехар 11.VІІІ.910 гр. Серес „ „ съпруга домакиня 237
236 Симон Арон Бехар 18.ХІ.934 Гюмюрджина „ „ син - - 238
237 Самуел Арон Бехар 22.І.1938 „ „ „ син - - 239

77 238 Роза Яко Бехар 2.VІ.885 г. „ ул. 54 № 38 вдовица домакиня 240 72
239 Моис Давид Бехар 8.VІІІ.913 „ „ „ син земледелец 241
240 Рафаел Давид Бехар 10.V.916 г. „ „ „ син „ 242
241 Алегри Давид Бехар 8.Х.1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня 243

[Матилда Давид Бехар] [15.ІХ.1927 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 244

78 242 Соломон Аврам Бехар 10.VІ.911 г. „ ул. 80 № 40 съпруг свободен 245 73
243 Луна Соломон Бехар 14.ІХ.919 „ „ „ съпруга домакиня 246
244 Мазалто Соломон Бехар 1941 г. „ „ „ дъщеря - - 247
245 Мазалто Аврам Бехар 5.VІ.1885 г. „ „ „ майка домакиня 248
246 Бенута Аврам Бехар 10.Х.916 г. „ „ „ сестра домакиня 249
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71 = 192 218 Яко Рафаел Бахар 13.ІV.1866 „ гр. Гюмюрджина ул. 104 № 62 съпруг свободен 221 67
219 Рахел Яко Бахар 3.І.1865 „ „ „ съпруга домакиня 222
220 Луна Яко Бахар 3.ІV.913 „ „ „ дъщеря домакиня 223
221 Сара Яко Бахар 3.ІV.916 „ „ „ дъщеря домакиня 224

72 222 Мордо Соломон Бахар 12.VІ.916 „ ул. 110 № 4 неженен амб.търгов.
223 Самуел Соломон Бахар 3.ІІ.918 гр. Димотика „ „ брат амб.търгов.

73 224 Соломон Елиезер Бахар 6.ІХ.906 Гюмюрджина „ № 7 съпруг свободен 225 68
225 Фортуне Соломон Бахар 12.ІV.913 гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 226
226 Елиезер Соломон Бахар 11.І.1933 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 227
227 Инес Соломон Бахар 18.ХІ.1937 „ „ „ дъщеря - - 228

74 228 Менахем Натан Бахар 1.V.1870 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 115 № 58 съпруг семкаджия 229 69
229 Султана Менахем Бахар 1.ІІІ.1886 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 230
230 Матилда Менахем Бахар 1.VІІІ.921 „ „ „ дъщеря домакиня 231
231 Натан Менахем Бахар 1.І.1924 г. „ „ „ син амб. търговец 232

75 232 Булису Юсеф Барокас 10.V.1901 „ ул. 104 № 23 вдовица домакиня 233 70
233 Юда Юсеф Барокас 8.V.1925 „ „ „ син работник 234 [в Мом-

чилград]
[Роза Юсеф Барокас] [3.V.1935] [дъщеря] [свободна] 235

76 234 Арон Симон Бехар 30.V.906 г. „ ул. 31 № 14 съпруг амб.търгов. 236 71
235 Рикета Арон Бехар 11.VІІІ.910 гр. Серес „ „ съпруга домакиня 237
236 Симон Арон Бехар 18.ХІ.934 Гюмюрджина „ „ син - - 238
237 Самуел Арон Бехар 22.І.1938 „ „ „ син - - 239

77 238 Роза Яко Бехар 2.VІ.885 г. „ ул. 54 № 38 вдовица домакиня 240 72
239 Моис Давид Бехар 8.VІІІ.913 „ „ „ син земледелец 241
240 Рафаел Давид Бехар 10.V.916 г. „ „ „ син „ 242
241 Алегри Давид Бехар 8.Х.1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня 243

[Матилда Давид Бехар] [15.ІХ.1927 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 244

78 242 Соломон Аврам Бехар 10.VІ.911 г. „ ул. 80 № 40 съпруг свободен 245 73
243 Луна Соломон Бехар 14.ІХ.919 „ „ „ съпруга домакиня 246
244 Мазалто Соломон Бехар 1941 г. „ „ „ дъщеря - - 247
245 Мазалто Аврам Бехар 5.VІ.1885 г. „ „ „ майка домакиня 248
246 Бенута Аврам Бехар 10.Х.916 г. „ „ „ сестра домакиня 249
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79 247 Виктория Самуел Бехар 5.ІV.903 г. гр. Димотика ул. 80 № 42 вдовица домакиня 250 74
248 Арон Самуел Бехар 17.ІV.924 г. Гюмюрджина „ „ син бояджия 251
249 Рашел Самуел Бехар 22.VІІІ.927 „ „ „ дъщеря домакиня 252

80 250 Дора Рафаел Бехар 21.VІ.1914 г. гр. Силистра ул. 83 № 8 неомъжена шивачка 253 75

81 251 Майр Мордохай Бехар 8.ІV.1896 г. гр. Деде-Агач „ № 19 съпруг свободен 254 76
253 Бела Майр Бехар 7.ХІІ.908 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 255
253 Доли Майр Бехар 6.V.935 г. „ „ „ дъщеря „ 256
254 Естер Майр Бехар 27.ІІІ.940 „ „ „ дъщеря - - 257

82 255 Лиачи Рафаел Бехар 24.ІІ.1886 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 6 съпруг свободен 258 77
256 Роза Лиачи Бехар 11.ІІІ.886 гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 259
257 Булисо Лиачи Бехар 14.ІІІ.903 Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 260
258 Фортуне Лиачи Бехар 1.І.1917 „ „ „ дъщеря домакиня 261
259 Рафаел Лиачи Бехар 24.ХІ.919 „ „ „ син свободен 262

83 260 Жак Исак Бехар 8.ІV.903 г. „ „ № 52 съпруг свободен 263 78
261 Сол Жак Бехар 6.VІ.918 „ „ „ съпруга домакиня 264
262 Исак Жак Бехар 3.І.939 г. „ „ „ син - - 265
263 Мари Исак Бехар 7.VІ.867 г. „ „ „ майка домакиня 266

84 264 Исак Биниамин Бехар 17.V.1899 „ ул. 86 № 30 съпруг свободен 267 79
265 Малкуна Исак Бехар 10.V.910 г. „ „ „ съпруга домакиня 268
266 Биниамин Исак Бехар 21.ІV.936 „ „ „ син - - 269

85 267 Рафаел Моис Бехар 15.І.1899 „ ул. 89 № 7 съпруг куфарджия 270 80
268 Роза Рафаел Бехар 4.ІІ.1901 „ „ „ съпруга домакиня 271
269 Ида Рафаел Бехар 5.ІІ.1924 „ „ „ дъщеря домакиня 272
270 Сара Рафаел Бехар        1928 „ „ „ дъщеря - - 273
271 Моис Рафаел Бехар        1930 „ „ „ син - - 274
272 Елиезер Рафаел Бехар        1933 „ „ „ син - - 275
273 Матилда Рафаел Бехар        1937 „ „ „ дъщеря - - 276
274 Сара Моис Бехар 12.ІV.876 „ „ „ майка домакиня 277

86 275 Самуел Натан Бехар 10.VІІІ.900 „ ул. 96 № 2 неженен свободен 278 81

87 276 Исак Аврам Бехар 15.ІІ.1880 гр. Одрин ул. 104 № 3 съпруг свободен 279 82
277 Султана Исак Бехар 1891 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 280
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79 247 Виктория Самуел Бехар 5.ІV.903 г. гр. Димотика ул. 80 № 42 вдовица домакиня 250 74
248 Арон Самуел Бехар 17.ІV.924 г. Гюмюрджина „ „ син бояджия 251
249 Рашел Самуел Бехар 22.VІІІ.927 „ „ „ дъщеря домакиня 252

80 250 Дора Рафаел Бехар 21.VІ.1914 г. гр. Силистра ул. 83 № 8 неомъжена шивачка 253 75

81 251 Майр Мордохай Бехар 8.ІV.1896 г. гр. Деде-Агач „ № 19 съпруг свободен 254 76
253 Бела Майр Бехар 7.ХІІ.908 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 255
253 Доли Майр Бехар 6.V.935 г. „ „ „ дъщеря „ 256
254 Естер Майр Бехар 27.ІІІ.940 „ „ „ дъщеря - - 257

82 255 Лиачи Рафаел Бехар 24.ІІ.1886 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 6 съпруг свободен 258 77
256 Роза Лиачи Бехар 11.ІІІ.886 гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 259
257 Булисо Лиачи Бехар 14.ІІІ.903 Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 260
258 Фортуне Лиачи Бехар 1.І.1917 „ „ „ дъщеря домакиня 261
259 Рафаел Лиачи Бехар 24.ХІ.919 „ „ „ син свободен 262

83 260 Жак Исак Бехар 8.ІV.903 г. „ „ № 52 съпруг свободен 263 78
261 Сол Жак Бехар 6.VІ.918 „ „ „ съпруга домакиня 264
262 Исак Жак Бехар 3.І.939 г. „ „ „ син - - 265
263 Мари Исак Бехар 7.VІ.867 г. „ „ „ майка домакиня 266

84 264 Исак Биниамин Бехар 17.V.1899 „ ул. 86 № 30 съпруг свободен 267 79
265 Малкуна Исак Бехар 10.V.910 г. „ „ „ съпруга домакиня 268
266 Биниамин Исак Бехар 21.ІV.936 „ „ „ син - - 269

85 267 Рафаел Моис Бехар 15.І.1899 „ ул. 89 № 7 съпруг куфарджия 270 80
268 Роза Рафаел Бехар 4.ІІ.1901 „ „ „ съпруга домакиня 271
269 Ида Рафаел Бехар 5.ІІ.1924 „ „ „ дъщеря домакиня 272
270 Сара Рафаел Бехар        1928 „ „ „ дъщеря - - 273
271 Моис Рафаел Бехар        1930 „ „ „ син - - 274
272 Елиезер Рафаел Бехар        1933 „ „ „ син - - 275
273 Матилда Рафаел Бехар        1937 „ „ „ дъщеря - - 276
274 Сара Моис Бехар 12.ІV.876 „ „ „ майка домакиня 277

86 275 Самуел Натан Бехар 10.VІІІ.900 „ ул. 96 № 2 неженен свободен 278 81

87 276 Исак Аврам Бехар 15.ІІ.1880 гр. Одрин ул. 104 № 3 съпруг свободен 279 82
277 Султана Исак Бехар 1891 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 280
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278 Дора Исак Бехар 9.V.1927 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 281

88 279 Соломон Мордохай Бехар 30.Х.1877 гр. Димотика ул. 110 № 4 съпруг свободен 282 83
280 Дона Соломон Бехар 1.VІІІ.1879 „ „ „ съпруга домакиня 283
281 Мордохай Соломон Бехар 12.VІ.915 „ „ „ син амб.търгов. 284
282 Исак Соломон Бехар 5.ІV.1925 „ „ „ син свободен 285

[283] [Самуил Соломон Бехар] [3.ІІ.1918 г.] [„] [„ „] [син] [свободен] 286

89 284 Ханум Нисин Бенадор 1.VІ.1891 гр. Одрин ул. 83 № 28 вдовица домакиня 287 84
285 Юсеф Нисим Бенадор 5.VІІІ.925 Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 288

90 286 Жак Мордо Бенозио 1.ІV.1910 „ ул. 31 № 14 съпруг продавач 289 85
287 Норма Жак Бенозио 3.VІ.1915 „ „ „ съпруга домакиня 290

91 288 Елия Мордо Бенозио 4.VІІІ.900 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 81 № 5 съпруг свободен 291 86
289 Матилда Елия Бенозио 3.VІІ.903 „ „ „ съпруга домакиня 292
290 Зали Елия Бенозио 24.VІ.1925 „ „ „ дъщеря домакиня 293
291 Марсел Елия Бенозио 1932 „ „ „ син - - 294

92 292 Пепо Морду Бенозио 15.ІV.1906 „ ул. 83 № 31 съпруг продавач 295 87
293 Естер Пепо Бенозио 1.VІІІ.1910 гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 296
294 Морду Пепо Бенозио            1933 Гюмюрджина „ „ син - - 297

[295] [Сара Морду Бенозио] [4.ХІІ. 1870] [Одрин] [„ „] [майка] [домакиня] 298

93 296 Моис Елия Бенезра 3.ІV.1910 „ ул. 55 № 76 неженен музикант 299 88
297 Зимбюл Елия Бенезра         1899 „ „ „ сестра домакиня 300

94 298 Самария Майр Бенезра 20.VІІ.900 „ ул. 60 № 35 съпруг свободен 301 89
299 Тамар Самария Бенезра 30.VІІ.906 „ „ „ съпруга домакиня 302
300 Бела Самария Бенезра          1929 „ „ „ дъщеря - - 303
301 Матилда Самария Бенезра          1932 „ „ „ дъщеря - - 304
302 Майр Самаря Бенезра          1937 „ „ „ син - - 305

95 303 Джоя Симон Бенун 6.VІІ.891 гр. Одрин ул. 110 № 7 вдовица свободна 306 90

96 304 Аврам Симон Бенвенисте 2.V.896 Гюмюрджина ул. 84 № 2 съпруг амб.търгов. 307 91
305 Луна Аврам Бенвенисте 3.ІХ.896 гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 308
306 Зимбюл Аврам Бенвенисте 1926 Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 309
307 Симонто Аврам Бенвенисте 1929 „ „ „ син - - 310
308 Юда Аврам Бенвенисте 1932 „ „ „ син - - 311
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278 Дора Исак Бехар 9.V.1927 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 281

88 279 Соломон Мордохай Бехар 30.Х.1877 гр. Димотика ул. 110 № 4 съпруг свободен 282 83
280 Дона Соломон Бехар 1.VІІІ.1879 „ „ „ съпруга домакиня 283
281 Мордохай Соломон Бехар 12.VІ.915 „ „ „ син амб.търгов. 284
282 Исак Соломон Бехар 5.ІV.1925 „ „ „ син свободен 285

[283] [Самуил Соломон Бехар] [3.ІІ.1918 г.] [„] [„ „] [син] [свободен] 286

89 284 Ханум Нисин Бенадор 1.VІ.1891 гр. Одрин ул. 83 № 28 вдовица домакиня 287 84
285 Юсеф Нисим Бенадор 5.VІІІ.925 Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 288

90 286 Жак Мордо Бенозио 1.ІV.1910 „ ул. 31 № 14 съпруг продавач 289 85
287 Норма Жак Бенозио 3.VІ.1915 „ „ „ съпруга домакиня 290

91 288 Елия Мордо Бенозио 4.VІІІ.900 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 81 № 5 съпруг свободен 291 86
289 Матилда Елия Бенозио 3.VІІ.903 „ „ „ съпруга домакиня 292
290 Зали Елия Бенозио 24.VІ.1925 „ „ „ дъщеря домакиня 293
291 Марсел Елия Бенозио 1932 „ „ „ син - - 294

92 292 Пепо Морду Бенозио 15.ІV.1906 „ ул. 83 № 31 съпруг продавач 295 87
293 Естер Пепо Бенозио 1.VІІІ.1910 гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 296
294 Морду Пепо Бенозио            1933 Гюмюрджина „ „ син - - 297

[295] [Сара Морду Бенозио] [4.ХІІ. 1870] [Одрин] [„ „] [майка] [домакиня] 298

93 296 Моис Елия Бенезра 3.ІV.1910 „ ул. 55 № 76 неженен музикант 299 88
297 Зимбюл Елия Бенезра         1899 „ „ „ сестра домакиня 300

94 298 Самария Майр Бенезра 20.VІІ.900 „ ул. 60 № 35 съпруг свободен 301 89
299 Тамар Самария Бенезра 30.VІІ.906 „ „ „ съпруга домакиня 302
300 Бела Самария Бенезра          1929 „ „ „ дъщеря - - 303
301 Матилда Самария Бенезра          1932 „ „ „ дъщеря - - 304
302 Майр Самаря Бенезра          1937 „ „ „ син - - 305

95 303 Джоя Симон Бенун 6.VІІ.891 гр. Одрин ул. 110 № 7 вдовица свободна 306 90

96 304 Аврам Симон Бенвенисте 2.V.896 Гюмюрджина ул. 84 № 2 съпруг амб.търгов. 307 91
305 Луна Аврам Бенвенисте 3.ІХ.896 гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 308
306 Зимбюл Аврам Бенвенисте 1926 Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 309
307 Симонто Аврам Бенвенисте 1929 „ „ „ син - - 310
308 Юда Аврам Бенвенисте 1932 „ „ „ син - - 311
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309 Анна Аврам Бенвенисте 1934 „ „ „ дъщеря - - 312

97 310 Израел Майр Бенсусан 12.ІV.883 гр. Одрин ул. 32 № 2 съпруг свободен 313 92
311 Рашел Израел Бенсусан 16.VІІІ.884 „ „ „ съпруга домакиня 314
312 Ребека Израел Бенсусан 23.ІХ.919 Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 315
313 Майр Израел Бенсусан 10.ІІІ.922 „ „ „ син амб.търгов. 316

98 314 Арон Яко Бенсур 5.ІІ.895 „ ул. 80 № 40 съпруг шивач 317 93
315 Естер Арон Бенсур 19.VІ.909 „ „ „ съпруга домакиня 318
316 Яко Арон Бенсур 1929 „ „ „ син - - 319
317 Рахел Арон Бенсур 1935 „ „ „ дъщеря - - 320

99 318 Мошон Самуел Бенсур 15.Х.1873 „ ул. 104 № 16 съпруг свободен 321 94
319 Мазалто Мошон Бенсур 16.VІІІ.886 „ „ „ съпруга домакиня 322

100 320 Зелма Мушон Бенсур 10.ХІ.1917 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 16 дъщеря домакиня 323
321 Хаим Мушон Бенсур 1.V.1919 г. „ „ „ син работник 324
322 Боена Мушон Бенсур 3.ХІ.1922 г. „ „ „ дъщеря шапкарка 325
323 Яко Мушон Бенсур 5.І.1926 г. „ „ „ син работник 326

101 324 Самуел Мушон Бенсур 2.V.1911 г. „ „104  „ съпруг свободен 327 95
325 Естер Самуел Бенсур 4.І.1916 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня 328
326 Матилда Самуел Бенсур 5.ІХ.1940 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 329

102 327 [Нисим Самуел Бенрей] [20.V.1922 г.] [„] [104 барака] [неженен] [свободен] 330 96

104 327331 Естер Аврам Биджерано 10.VІІІ.870 гр. Одрин ул. 96 № 45 вдовица домакиня 331 97
328332 Роза Жак Биджерано 5.V.1911 г. „ „ „ дъщеря домакиня 332

105 333 Ребека Юда Бичачо 15.VІІІ.896 Гюмюрджина ул. 62 № 98 вдовица домакиня 333 98
334 Алберт Юда Бичачо 20.V.1924 г. гр. Димотика „ „ син свободен 334
335 Зелда Юда Бичачо 12.V.1922 г. „ „ „ дъщеря домакиня 335
336 Исак Юда Бичачо 18.VІ.1926 „ „ „ син свободен 336
337 Нисим Юда Бичачо 14.VІІ.1930 Гюмюрджина „ „ син свободен 337

106 338 Барух Юсеф Вентура 16.І.1916 г с. Шапчи ул. 84 № 29 съпруг амб.търгов. 338 99
339 Бенута Барух Вентура 5.ІІІ.1921 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 339
340 Аврам Берух Вентура 2.VІ.1942 „ „ „ син - - 340
341 Матилда Аврам Вентура 2.Х.1895 „ „ „ майка домакиня 341

107 342 Юсеф Аврам Вентура 3.V.1881 гр. Кастория „ „ съпруг свободен 342 100
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309 Анна Аврам Бенвенисте 1934 „ „ „ дъщеря - - 312

97 310 Израел Майр Бенсусан 12.ІV.883 гр. Одрин ул. 32 № 2 съпруг свободен 313 92
311 Рашел Израел Бенсусан 16.VІІІ.884 „ „ „ съпруга домакиня 314
312 Ребека Израел Бенсусан 23.ІХ.919 Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 315
313 Майр Израел Бенсусан 10.ІІІ.922 „ „ „ син амб.търгов. 316

98 314 Арон Яко Бенсур 5.ІІ.895 „ ул. 80 № 40 съпруг шивач 317 93
315 Естер Арон Бенсур 19.VІ.909 „ „ „ съпруга домакиня 318
316 Яко Арон Бенсур 1929 „ „ „ син - - 319
317 Рахел Арон Бенсур 1935 „ „ „ дъщеря - - 320

99 318 Мошон Самуел Бенсур 15.Х.1873 „ ул. 104 № 16 съпруг свободен 321 94
319 Мазалто Мошон Бенсур 16.VІІІ.886 „ „ „ съпруга домакиня 322

100 320 Зелма Мушон Бенсур 10.ХІ.1917 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 16 дъщеря домакиня 323
321 Хаим Мушон Бенсур 1.V.1919 г. „ „ „ син работник 324
322 Боена Мушон Бенсур 3.ХІ.1922 г. „ „ „ дъщеря шапкарка 325
323 Яко Мушон Бенсур 5.І.1926 г. „ „ „ син работник 326

101 324 Самуел Мушон Бенсур 2.V.1911 г. „ „104  „ съпруг свободен 327 95
325 Естер Самуел Бенсур 4.І.1916 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня 328
326 Матилда Самуел Бенсур 5.ІХ.1940 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 329

102 327 [Нисим Самуел Бенрей] [20.V.1922 г.] [„] [104 барака] [неженен] [свободен] 330 96

104 327331 Естер Аврам Биджерано 10.VІІІ.870 гр. Одрин ул. 96 № 45 вдовица домакиня 331 97
328332 Роза Жак Биджерано 5.V.1911 г. „ „ „ дъщеря домакиня 332

105 333 Ребека Юда Бичачо 15.VІІІ.896 Гюмюрджина ул. 62 № 98 вдовица домакиня 333 98
334 Алберт Юда Бичачо 20.V.1924 г. гр. Димотика „ „ син свободен 334
335 Зелда Юда Бичачо 12.V.1922 г. „ „ „ дъщеря домакиня 335
336 Исак Юда Бичачо 18.VІ.1926 „ „ „ син свободен 336
337 Нисим Юда Бичачо 14.VІІ.1930 Гюмюрджина „ „ син свободен 337

106 338 Барух Юсеф Вентура 16.І.1916 г с. Шапчи ул. 84 № 29 съпруг амб.търгов. 338 99
339 Бенута Барух Вентура 5.ІІІ.1921 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 339
340 Аврам Берух Вентура 2.VІ.1942 „ „ „ син - - 340
341 Матилда Аврам Вентура 2.Х.1895 „ „ „ майка домакиня 341

107 342 Юсеф Аврам Вентура 3.V.1881 гр. Кастория „ „ съпруг свободен 342 100
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343 Естери Юсеф Вентура 15.ХІІ.878 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 343
344 Аврам Юсеф Вентура 9.VІ.910 г. „ ул. 84 № 29 син свободен 344

108 345 Исак Мошон Вентура 5.ІІ.910 г. „ „ „ съпруг амб.търгов. 345 101
346 Алегре Исак Вентура 17.І.1911 „ „ „ съпруга домакиня 346
347 Мошон Исак Вентура 1937 „ „ „ син - - 347
348 Яко Исак Вентура 1939 „ „ „ син - - 348

109 349 Моис Юсеф Вентура 3.VІІ.911 „ ул. 104 № 20 съпруг амб.търгов. 349 102
350 Естер Моис Вентура 19.Х.916 г. „ „ „ съпруга домакина 350
351 Юсеф Моис Вентура 1938 г. „ „ „ син - - 351
352 Исак Моис Вентура 1942 г. „ „ „ син - - 352

110 353 Арон Моше Вентура 5.Х.1899 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 58 № 7 съпруг продавач 353 103
354 Булису Арон Вентура 6.VІІ.1904. „ „ „ съпруга домакиня 354
355 Мери Арон Вентура 28.І.1930 г. „ „ „ дъщеря - - 355
356 Давид Арон Вентура 28.ХІ.935 г. „ „ „ син - - 356
357 Сара Арон Вентура 17.ІV.1938. „ „ „ дъщеря - - 357
358 Роза Арон Вентура 14.ІХ.1927. „ „ „ дъщеря - - 358

111 359 Морду Исак Габай 3.V.1884 г. гр. Одрин ул. 78 № 25 съпруг свободен 359 104
360 Сара Морду Габай 8.ІІ.1891 „ „ „ съпруга домакиня 360

112 361 Бохор Аврам Габай 1.ІІІ.1910 Свиленград ул. 86 № 34 неженен общ работ. 361
[Момчилград 
– на шосето]

105 

362 Нисим Аврам Габай 5.ІІІ.1914 „ „ „ брат общ работ. 362

113 363 Мари Давид Габай 10.ІІІ.898 гр. Одрин ул. 96 № 25 вдовица домакиня 363 106
364 Даниел Давид Габай 6.ІV.1915 „ „ „ син общ работ. 364
365 Рашел Давид Габай 1929 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 365

114 366 Юсеф Сабетай Даса 20.V.1901 гр. Кавала ул. 83 № 12 съпруг амб.търгов. 366 107
367 Реджина Юсеф Даса 2.ХІІ.1902 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 367
368 Сабетай Юсеф Даса 1932 Гюмюрджина „ „ син свободен 368

115 369 Бохор Хаим Данон 5.VІ.1876 гр. Одрин ул. 33 № 4 съпруг свободен 369 108
370 Булису Бохор Данон 3.ХІІ.889 „ „ „ съпруга домакиня 370
371 Хаим Бохор Данон 5.V.1926 гр. София „ „ син обущар. раб. 371
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343 Естери Юсеф Вентура 15.ХІІ.878 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 343
344 Аврам Юсеф Вентура 9.VІ.910 г. „ ул. 84 № 29 син свободен 344

108 345 Исак Мошон Вентура 5.ІІ.910 г. „ „ „ съпруг амб.търгов. 345 101
346 Алегре Исак Вентура 17.І.1911 „ „ „ съпруга домакиня 346
347 Мошон Исак Вентура 1937 „ „ „ син - - 347
348 Яко Исак Вентура 1939 „ „ „ син - - 348

109 349 Моис Юсеф Вентура 3.VІІ.911 „ ул. 104 № 20 съпруг амб.търгов. 349 102
350 Естер Моис Вентура 19.Х.916 г. „ „ „ съпруга домакина 350
351 Юсеф Моис Вентура 1938 г. „ „ „ син - - 351
352 Исак Моис Вентура 1942 г. „ „ „ син - - 352

110 353 Арон Моше Вентура 5.Х.1899 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 58 № 7 съпруг продавач 353 103
354 Булису Арон Вентура 6.VІІ.1904. „ „ „ съпруга домакиня 354
355 Мери Арон Вентура 28.І.1930 г. „ „ „ дъщеря - - 355
356 Давид Арон Вентура 28.ХІ.935 г. „ „ „ син - - 356
357 Сара Арон Вентура 17.ІV.1938. „ „ „ дъщеря - - 357
358 Роза Арон Вентура 14.ІХ.1927. „ „ „ дъщеря - - 358

111 359 Морду Исак Габай 3.V.1884 г. гр. Одрин ул. 78 № 25 съпруг свободен 359 104
360 Сара Морду Габай 8.ІІ.1891 „ „ „ съпруга домакиня 360

112 361 Бохор Аврам Габай 1.ІІІ.1910 Свиленград ул. 86 № 34 неженен общ работ. 361
[Момчилград 
– на шосето]

105 

362 Нисим Аврам Габай 5.ІІІ.1914 „ „ „ брат общ работ. 362

113 363 Мари Давид Габай 10.ІІІ.898 гр. Одрин ул. 96 № 25 вдовица домакиня 363 106
364 Даниел Давид Габай 6.ІV.1915 „ „ „ син общ работ. 364
365 Рашел Давид Габай 1929 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 365

114 366 Юсеф Сабетай Даса 20.V.1901 гр. Кавала ул. 83 № 12 съпруг амб.търгов. 366 107
367 Реджина Юсеф Даса 2.ХІІ.1902 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 367
368 Сабетай Юсеф Даса 1932 Гюмюрджина „ „ син свободен 368

115 369 Бохор Хаим Данон 5.VІ.1876 гр. Одрин ул. 33 № 4 съпруг свободен 369 108
370 Булису Бохор Данон 3.ХІІ.889 „ „ „ съпруга домакиня 370
371 Хаим Бохор Данон 5.V.1926 гр. София „ „ син обущар. раб. 371



890 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

372 Естер Бохор Данон 3.ХІІ.922 „ „ „ дъщеря домакиня 372

116 373 Рашел Аврам Данон 8.V.887 г. гр. Одрин ул. 54 № 18 вдовица домакиня 373 109
374 Елеонора Аврам Данон 20.ІІІ.914 Гюмюрджина „ „ дъщеря плетачка 374
375 Алегра Аврам Данон 4.VІІІ.928 Гюмюрджина „ „ дъщеря „ 375

117 376 Иомтов Хаим Данон 10.VІ.189 гр. Одрин гр. Гюмюрджина ул. 110 № 4 съпруг свободен 376 110
377 Естер Иомтов Данон 15.VІІ.903 гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 377
378 Витали Иомтов Данон 12.VІ.1927 Гюмюрджина „ „ син свободен 378
379 Дези Иомтов Данон 4.ІІ.1929 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 379
380 Рафаел Иомтов Данон 10.VІІ.932 Гюмюрджина „ „ син - - 380
381 Рашел Иомтов Данон 8.ІV.1939 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 381

118 382 Морду Юда Дживре 28.V.883 г. гр. Димотика ул. 58 № 27 съпруг амб.търгов. 382 111
383 Мазалто Морду Дживре 14.ІV.1891 гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 383

119 384 Яко Соломон Дживре 10.ІІ.901 гр. Димотика ул. 89 № 8 съпруг кожар 384 112
385 Виктория Яко Дживре 8.ІV.1908 гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 385

120 386 Ханум Аврам Джояс 2.VІІІ.893 Гюмюрджина ул. 83 № 3 вдовица домакиня 386 113
387 Соломон Аврам Джояс 7.ІV.1914 Гюмюрджина „ „ син кафеджия 387
388 Хилда Аврам Джояс 5.ІІІ.924 „ „ „ дъщеря домакиня 388

121 389 Соломон Самуел Джоес 29.V.908 Гюмюрджина ул. 104 № 50 съпруг търговец 389 114
390 Сузана Соломон Джоес 9.V.1914 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 390
391 Самуел Соломон Джоес 10.VІІІ.940 „ „ „ син - - 391
392 Естерина Самуел Джоес 15.ІV.902 „ „ „ сестра домакиня 392

122 393 Юда Соломон Джояс 15.V.1861 „ ул. 108 № 7 съпруг свободен 393 115
394 Естер Юда Джояс 15.ІV.871 „ „ „ съпруга домакиня 394
395 Яко Юда Джояс 20.ІV.908 „ „ „ син свободен 395

123 396 Самуел Юда Джояс 10.ІІ.892 „ „ „ съпруг свободен 396 116
397 Неама Самуел Джоес 3.ІІІ.900 гр. Деде Агач „ „ съпруга домакиня 397
398 Аврам Самуел Джояс 1.І.1938 Гюмюрджина „ „ син - - 398

124 399 Соломон Юда Джояс 15.3.890 „ „ „ съпруг тютюнопро-
изв.

399 117

400 Фортуне Соломон Джояс 15.ІV.900 „ „ „ съпруга домакиня 400
401 Юда Соломон Джояс 2.VІ.924 „ „ „ син свободен 401
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372 Естер Бохор Данон 3.ХІІ.922 „ „ „ дъщеря домакиня 372

116 373 Рашел Аврам Данон 8.V.887 г. гр. Одрин ул. 54 № 18 вдовица домакиня 373 109
374 Елеонора Аврам Данон 20.ІІІ.914 Гюмюрджина „ „ дъщеря плетачка 374
375 Алегра Аврам Данон 4.VІІІ.928 Гюмюрджина „ „ дъщеря „ 375

117 376 Иомтов Хаим Данон 10.VІ.189 гр. Одрин гр. Гюмюрджина ул. 110 № 4 съпруг свободен 376 110
377 Естер Иомтов Данон 15.VІІ.903 гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 377
378 Витали Иомтов Данон 12.VІ.1927 Гюмюрджина „ „ син свободен 378
379 Дези Иомтов Данон 4.ІІ.1929 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 379
380 Рафаел Иомтов Данон 10.VІІ.932 Гюмюрджина „ „ син - - 380
381 Рашел Иомтов Данон 8.ІV.1939 Гюмюрджина „ „ дъщеря - - 381

118 382 Морду Юда Дживре 28.V.883 г. гр. Димотика ул. 58 № 27 съпруг амб.търгов. 382 111
383 Мазалто Морду Дживре 14.ІV.1891 гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 383

119 384 Яко Соломон Дживре 10.ІІ.901 гр. Димотика ул. 89 № 8 съпруг кожар 384 112
385 Виктория Яко Дживре 8.ІV.1908 гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 385

120 386 Ханум Аврам Джояс 2.VІІІ.893 Гюмюрджина ул. 83 № 3 вдовица домакиня 386 113
387 Соломон Аврам Джояс 7.ІV.1914 Гюмюрджина „ „ син кафеджия 387
388 Хилда Аврам Джояс 5.ІІІ.924 „ „ „ дъщеря домакиня 388

121 389 Соломон Самуел Джоес 29.V.908 Гюмюрджина ул. 104 № 50 съпруг търговец 389 114
390 Сузана Соломон Джоес 9.V.1914 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 390
391 Самуел Соломон Джоес 10.VІІІ.940 „ „ „ син - - 391
392 Естерина Самуел Джоес 15.ІV.902 „ „ „ сестра домакиня 392

122 393 Юда Соломон Джояс 15.V.1861 „ ул. 108 № 7 съпруг свободен 393 115
394 Естер Юда Джояс 15.ІV.871 „ „ „ съпруга домакиня 394
395 Яко Юда Джояс 20.ІV.908 „ „ „ син свободен 395

123 396 Самуел Юда Джояс 10.ІІ.892 „ „ „ съпруг свободен 396 116
397 Неама Самуел Джоес 3.ІІІ.900 гр. Деде Агач „ „ съпруга домакиня 397
398 Аврам Самуел Джояс 1.І.1938 Гюмюрджина „ „ син - - 398

124 399 Соломон Юда Джояс 15.3.890 „ „ „ съпруг тютюнопро-
изв.

399 117

400 Фортуне Соломон Джояс 15.ІV.900 „ „ „ съпруга домакиня 400
401 Юда Соломон Джояс 2.VІ.924 „ „ „ син свободен 401
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402 Яко Соломон Джояс 3.VІ.928 „ „ „ син - - 402

125 403 Юда Нисим Ешкенази 25.ІІІ.1886 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 4 съпруг тютюноработ.. 403 118
404 Марина Юда Ешкенази 25.ІХ.1905 „ „ „ съпруга домакиня 404
405 Зали Юда Ешкенази 1928 „ „ „ дъщеря свободна 405
406 Алегре Юда Ешкенази 1929 „ „ „ дъщеря свободна 406
407 Рахел Юда Ешкенази 1930 „ „ „ дъщеря свободна 407
408 Нисим Юда Ешкенази 1937 „ „ „ син свободен 408
409 Яко Юда Ешкенази 1941 „ „ „ син - - 409
410 Исак Юда Ешкенази 1941 „ „ „ син - - 410

126 411 Михаел Нисим Ешкенази 15.ІІІ.889 гр. Одрин ул. 104 № 60 съпруг обущар 411 119
412 Дуду Михаел Ешкенази 20.V.1895 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 412

127 413 Алегри Юсеф Елнекаве 20.ІV.910 г Гюмюрджина ул. 84 № 30 неомъжена слугиня 413 120

128 414 Мойс Юсеф Ерера 8.V.895 г. Гюмюрджина ул. 84 № 52 съпруг свободен 414 121
415 Марй Мойс Ерера 14.ІІ.1901 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 415
416 Юна Мойс Ерера 14.ІV.1931 Гюмюрджина „ „ син свободен 416

129 417 Бохор Барух Зиба 5.VІІ.1890 гр. Одрин ул. 105 № 7 съпруг слуга 417 122
418 Грасия Бохор Зиба 9.ІІ.1901 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 418
419 Барух Бохор Зиба 5.ІІ.1928 „ „ „ син свободен 419
420 Елия Бохор Зиба 3.ІІІ.930 „ „ „ син свободен 420
421 Сара Бохор Зиба 8.VІІ.935 „ „ „ дъщеря - - 421

130 422 Аврам Израел Кабели 24.ІІІ.896 гр. Лариса ул. 106 № 4 съпруг чиновник 422 123

131 423 Арон Мошон Казес 15.ІV.883 г. Гюмюрджина ул. 31 № 14 съпруг свободен 423 124
424 Синхула Арон Казес 12.Х.1888 „ „ „ съпруга домакиня 424

132 425 Самуел Исак Казес 10.ІІ.1878 Гюмюрджина ул. 58 № 27 съпруг земледелец 425 125
426 Естер Самуел Казес 10.ІІ.1891 „ „ „ съпруга домакиня 426
427 Исак Самуел Казес 12.VІ.1921 „ „ „ син свободен 427
428 Сузана Самуел Казес 22.ІІІ.1924 „ „ „ дъщеря домакиня 428

133 429 Морду Яко Казес 1879 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 83 № 19 съпруг свободен 429 126
430 Зимбюл Морду Казес 1890 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 430

134 431 Нафтали Натан Казес 20.VІІ.1875 Гюмюрджина „ „ съпруг свободен 431 127
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402 Яко Соломон Джояс 3.VІ.928 „ „ „ син - - 402

125 403 Юда Нисим Ешкенази 25.ІІІ.1886 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 4 съпруг тютюноработ.. 403 118
404 Марина Юда Ешкенази 25.ІХ.1905 „ „ „ съпруга домакиня 404
405 Зали Юда Ешкенази 1928 „ „ „ дъщеря свободна 405
406 Алегре Юда Ешкенази 1929 „ „ „ дъщеря свободна 406
407 Рахел Юда Ешкенази 1930 „ „ „ дъщеря свободна 407
408 Нисим Юда Ешкенази 1937 „ „ „ син свободен 408
409 Яко Юда Ешкенази 1941 „ „ „ син - - 409
410 Исак Юда Ешкенази 1941 „ „ „ син - - 410

126 411 Михаел Нисим Ешкенази 15.ІІІ.889 гр. Одрин ул. 104 № 60 съпруг обущар 411 119
412 Дуду Михаел Ешкенази 20.V.1895 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 412

127 413 Алегри Юсеф Елнекаве 20.ІV.910 г Гюмюрджина ул. 84 № 30 неомъжена слугиня 413 120

128 414 Мойс Юсеф Ерера 8.V.895 г. Гюмюрджина ул. 84 № 52 съпруг свободен 414 121
415 Марй Мойс Ерера 14.ІІ.1901 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 415
416 Юна Мойс Ерера 14.ІV.1931 Гюмюрджина „ „ син свободен 416

129 417 Бохор Барух Зиба 5.VІІ.1890 гр. Одрин ул. 105 № 7 съпруг слуга 417 122
418 Грасия Бохор Зиба 9.ІІ.1901 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 418
419 Барух Бохор Зиба 5.ІІ.1928 „ „ „ син свободен 419
420 Елия Бохор Зиба 3.ІІІ.930 „ „ „ син свободен 420
421 Сара Бохор Зиба 8.VІІ.935 „ „ „ дъщеря - - 421

130 422 Аврам Израел Кабели 24.ІІІ.896 гр. Лариса ул. 106 № 4 съпруг чиновник 422 123

131 423 Арон Мошон Казес 15.ІV.883 г. Гюмюрджина ул. 31 № 14 съпруг свободен 423 124
424 Синхула Арон Казес 12.Х.1888 „ „ „ съпруга домакиня 424

132 425 Самуел Исак Казес 10.ІІ.1878 Гюмюрджина ул. 58 № 27 съпруг земледелец 425 125
426 Естер Самуел Казес 10.ІІ.1891 „ „ „ съпруга домакиня 426
427 Исак Самуел Казес 12.VІ.1921 „ „ „ син свободен 427
428 Сузана Самуел Казес 22.ІІІ.1924 „ „ „ дъщеря домакиня 428

133 429 Морду Яко Казес 1879 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 83 № 19 съпруг свободен 429 126
430 Зимбюл Морду Казес 1890 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 430

134 431 Нафтали Натан Казес 20.VІІ.1875 Гюмюрджина „ „ съпруг свободен 431 127
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432 Султана Нафтали Казес 10.VІ.1890 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 432
433 Натан Нафтали Казес 10.І.1910 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 83 № 19 син чиновник 433

135 434 Аврам Яко Казес 25.ІІ.1870 г. Гюмюрджина ул. 83 № 21 съпруг свободен 434 128
435 Луна Аврам Казес 6.VІ.1882 г. Чана Кале „ „ съпруга домакиня 435
436 Яко Аврам Казес 8.VІ.1919 г. Гюмюрджина „ „ син куфарджия 436
437 Юсеф Аврам Казес 6.V.1920 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 437

[438] [Аврам Дарио Салтиел] [1920 г.] [Кавала] [„ „] [племенник] [амб.търгов.] 438 
[от Кавала]

136 439 Рафаел Аврам Казес 15.VІІІ.866 г. Гюмюрджина ул. 84 № 3 съпруг общ работ. 439 129
440 Естер Рафаел Казес 10.ІІ.1876 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 440

137 441 Естер Яко Казес 1.VІІІ.896 Гюмюрджина „ № 19 вдовица домакиня 441 130
442 Исак Яко Казес 1.V.1923 г. Гюмюрджина „ „ син железар 442

138 443 Исак Юсеф Казес 9.VІІ.879. Гюмюрджина „ № 34 неженен амб.търгов. 443 131

139 444 Нисим Натан Казес 18.ІІІ.874 г. Гюмюрджина „ № 52 съпруг свободен 444 132
445 Роза Нисим Казес 10.ІV.1898 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 445
446 Анна Нисим Казес 20.ХІІ.922 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 446
447 Натан Нисим Казес 5.ІІІ.1926 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 447

140 448 Израел Данаел Казес 15.VІІІ.887 г. Гюмюрджина „ № 70 съпруг амб.търгов. 448 133
449 Матилда Израел Казес 1898 г. Гюмюрджина „” „ съпруга домакиня 449
450 Рафел Израел Казес 1929 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 450
451 Даниел Израел Казес 1924 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 451
452 Рахел Даниел Казес 1.V.1867 г. Гюмюрджина „ „ майка домакиня 452

141 453 Нафтали Исак Казес 1900 г. Гюмюрджина ул. 104 № 8 съпруг прислужник 453 134
454 Бинута Нафтали Казес 1911 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 454
455 Самуел Нафтали Казес 1927 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 455
456 Аврам Нафтали Казес 1930 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 456

142 457 Ноах Исак Казес 6.ХІ.1901 г. Гюмюрджина „ № 10 съпруг тенекиджия 457 135
458 Рашел Ноах Казес 8.ХІІ.1907 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 458
459 Оро Ноах Казес 10.ХІІ.1933 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 459
460 Естер Ноах Казес 1.V.1937 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 460

143 461 Зимбюл Яко Казес 7.Х.1886 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 20 вдовица домакиня 461 136
462 Естер Яко Казес 25.V.1921 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 462
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432 Султана Нафтали Казес 10.VІ.1890 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 432
433 Натан Нафтали Казес 10.І.1910 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 83 № 19 син чиновник 433

135 434 Аврам Яко Казес 25.ІІ.1870 г. Гюмюрджина ул. 83 № 21 съпруг свободен 434 128
435 Луна Аврам Казес 6.VІ.1882 г. Чана Кале „ „ съпруга домакиня 435
436 Яко Аврам Казес 8.VІ.1919 г. Гюмюрджина „ „ син куфарджия 436
437 Юсеф Аврам Казес 6.V.1920 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 437

[438] [Аврам Дарио Салтиел] [1920 г.] [Кавала] [„ „] [племенник] [амб.търгов.] 438 
[от Кавала]

136 439 Рафаел Аврам Казес 15.VІІІ.866 г. Гюмюрджина ул. 84 № 3 съпруг общ работ. 439 129
440 Естер Рафаел Казес 10.ІІ.1876 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 440

137 441 Естер Яко Казес 1.VІІІ.896 Гюмюрджина „ № 19 вдовица домакиня 441 130
442 Исак Яко Казес 1.V.1923 г. Гюмюрджина „ „ син железар 442

138 443 Исак Юсеф Казес 9.VІІ.879. Гюмюрджина „ № 34 неженен амб.търгов. 443 131

139 444 Нисим Натан Казес 18.ІІІ.874 г. Гюмюрджина „ № 52 съпруг свободен 444 132
445 Роза Нисим Казес 10.ІV.1898 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 445
446 Анна Нисим Казес 20.ХІІ.922 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 446
447 Натан Нисим Казес 5.ІІІ.1926 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 447

140 448 Израел Данаел Казес 15.VІІІ.887 г. Гюмюрджина „ № 70 съпруг амб.търгов. 448 133
449 Матилда Израел Казес 1898 г. Гюмюрджина „” „ съпруга домакиня 449
450 Рафел Израел Казес 1929 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 450
451 Даниел Израел Казес 1924 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 451
452 Рахел Даниел Казес 1.V.1867 г. Гюмюрджина „ „ майка домакиня 452

141 453 Нафтали Исак Казес 1900 г. Гюмюрджина ул. 104 № 8 съпруг прислужник 453 134
454 Бинута Нафтали Казес 1911 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 454
455 Самуел Нафтали Казес 1927 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 455
456 Аврам Нафтали Казес 1930 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 456

142 457 Ноах Исак Казес 6.ХІ.1901 г. Гюмюрджина „ № 10 съпруг тенекиджия 457 135
458 Рашел Ноах Казес 8.ХІІ.1907 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 458
459 Оро Ноах Казес 10.ХІІ.1933 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 459
460 Естер Ноах Казес 1.V.1937 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 460

143 461 Зимбюл Яко Казес 7.Х.1886 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 20 вдовица домакиня 461 136
462 Естер Яко Казес 25.V.1921 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 462
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463 Берта Яко Казес 1.V.1924 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 463
464 Алегри Яко Казес 6.ІІІ.1926 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 20 дъщеря домакиня 464

144 465 Флора Соломон Казес 1.V.1872 г. Гюмюрджина „ № 58 вдовица домакиня 465 137
466 Виктория Соломон Казес 1.ІІІ.1906 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 466

145 467 Самуел Бохор Казес 1.V.1876 г. Гюмюрджина ул. 115 № 58 съпруг свободен 467 138
468 Роза Самуел Казас 8.І.1890 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 468
469 Исак Самуел Казас 8.V.1922 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 469
470 Луси Самуел Казес 1.І.1926 Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 470

146 471 Лион Моше Касави 8.VІ.1900 г. Гюмюрджина ул. 31 № 13 съпруг свободен 471 139
472 Верджини Лион Касави 8.ІІ.1910 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 472
473 Марсо Лион Касави 1935 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 473
474 Нели Лион Касави 1940 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 474

147 475 Морду Моше Касави 6.V.1876 г. Гюмюрджина „ „ съпруг свободен 475 140
476 Луна Морду Касави 8.VІІІ.892 гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 476

148 477 Соломон Яко Касави 5.ІІІ.1903 г. Гюмюрджина ул. 54 № 26 съпруг свободен 477 141
478 Алегри Саламон Касави 15.VІІ.1914 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 478
479 Яко Соломон Касави 19.VІІІ.938 Гюмюрджина „ „ син свободен 479

149 480 Арон Яко Касави 5.VІІІ.1910 г. Гюмюрджина „ „ амб.търгов. 480 142
481 Зимбюл Яко Касави 7.VІІІ.872 г. гр. Одрин „ „ майка домакиня 481

150 482 Юсеф Моше Касави 2.V.1884 г. гр. Гюмюрджина ул. 58 № 24 съпруг свободен 482 143
483 Матилда Юсев Касави 15.VІІІ.896 гр. Пловдив „ „ съпруга домакиня 483
484 Моше Иосеф Касави 28.І.1921 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 484
485 Жак Иосеф Касави 29.VІІІ.922 Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 485
486 Дези Иосеф Касави 16.ІV.927 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 486
487 Витали Иосеф Касави 27.ІІІ.933 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 487

151 488 [Леон] Яко Касави 6.V.1904 г. Гюмюрджина ул. 83 № 2 съпруг свободен 488 144
489 Верджини Юда Касави 30.VІІ.1913 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 489
490 Яко Юда Касави 30.ІХ.1937 г Гюмюрджина „ „ син свободен 490

152 491 Дарио Моши Касави 10.ХІ.1894 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 83 № 4 съпруг свободен 491 145
492 Сузана Дарио Касави 7.VІ.1905 г. гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 492
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463 Берта Яко Казес 1.V.1924 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 463
464 Алегри Яко Казес 6.ІІІ.1926 Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 20 дъщеря домакиня 464

144 465 Флора Соломон Казес 1.V.1872 г. Гюмюрджина „ № 58 вдовица домакиня 465 137
466 Виктория Соломон Казес 1.ІІІ.1906 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 466

145 467 Самуел Бохор Казес 1.V.1876 г. Гюмюрджина ул. 115 № 58 съпруг свободен 467 138
468 Роза Самуел Казас 8.І.1890 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 468
469 Исак Самуел Казас 8.V.1922 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 469
470 Луси Самуел Казес 1.І.1926 Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 470

146 471 Лион Моше Касави 8.VІ.1900 г. Гюмюрджина ул. 31 № 13 съпруг свободен 471 139
472 Верджини Лион Касави 8.ІІ.1910 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 472
473 Марсо Лион Касави 1935 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 473
474 Нели Лион Касави 1940 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 474

147 475 Морду Моше Касави 6.V.1876 г. Гюмюрджина „ „ съпруг свободен 475 140
476 Луна Морду Касави 8.VІІІ.892 гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 476

148 477 Соломон Яко Касави 5.ІІІ.1903 г. Гюмюрджина ул. 54 № 26 съпруг свободен 477 141
478 Алегри Саламон Касави 15.VІІ.1914 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 478
479 Яко Соломон Касави 19.VІІІ.938 Гюмюрджина „ „ син свободен 479

149 480 Арон Яко Касави 5.VІІІ.1910 г. Гюмюрджина „ „ амб.търгов. 480 142
481 Зимбюл Яко Касави 7.VІІІ.872 г. гр. Одрин „ „ майка домакиня 481

150 482 Юсеф Моше Касави 2.V.1884 г. гр. Гюмюрджина ул. 58 № 24 съпруг свободен 482 143
483 Матилда Юсев Касави 15.VІІІ.896 гр. Пловдив „ „ съпруга домакиня 483
484 Моше Иосеф Касави 28.І.1921 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 484
485 Жак Иосеф Касави 29.VІІІ.922 Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 485
486 Дези Иосеф Касави 16.ІV.927 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 486
487 Витали Иосеф Касави 27.ІІІ.933 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 487

151 488 [Леон] Яко Касави 6.V.1904 г. Гюмюрджина ул. 83 № 2 съпруг свободен 488 144
489 Верджини Юда Касави 30.VІІ.1913 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 489
490 Яко Юда Касави 30.ІХ.1937 г Гюмюрджина „ „ син свободен 490

152 491 Дарио Моши Касави 10.ХІ.1894 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 83 № 4 съпруг свободен 491 145
492 Сузана Дарио Касави 7.VІ.1905 г. гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 492
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493 Яко Дарио Касави 23.ХІІ.1933 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 493
494 Реджина Дарио Касави 15.ІІІ.1940 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 83 № 4 дъщеря свободна 494

153 495 Хаим Самсон Касави 12.ІІІ.1908 г. Гюмюрджина „ № 12 неженен свободен 495 146

154 496 Мойс Самуел Касави 10.ХІІ.1901 г. Гюмюрджина ул. 84 № 76 съпруг амб.търгов. 496 147
497 Рика Мойс Касави 8.VІІІ.1913 г Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 497
498 Самуел Мойс Касави 1934 Гюмюрджина „ „ син свободен 498
499 Израел Мойс Касави 1935 Гюмюрджина „ „ син свободен 499

155 500 Дона Рафаел Касави 6.VІІІ.1880 г. Гюмюрджина ул. 96 № 45 вдовица домакиня 500 148
501 Анжела Рафаел Касави 12.V.1921 г. „ „ „ дъщеря шивачка 501

[Рита Жак Касави] [3.ІІІ.1935] [Солун] [„ „] [дъщеря] [свободна] 502

156 502 Жак Самуел Касави 12.V.1898 г. „ ул. 106 № 4 съпруг свободен 503 149
503 Дора Жак Касави 8.І.1903 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 504
504 Самуел Жак Касави 1929 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 505
505 Жанти Жак Касави 1933 „ „ „ дъщеря свободна 506
506 Израел Жак Касави 1936 г. „ „ „ син свободен 507

157 507 Ишуа Соломон Касорла 17.V.1881 г. Гюмюрджина ул. 108 № 10 съпруг свободен 508 150
508 Леа Ишуа Касорла 15.V.1886 г. „ „ „ съпруга домакина 509
509 Самуел Ишуа Касарли 15.ХІ.1910 г. „ „ „ син свободен 510
510 Матилда Ишуа Касорла 8.ІV.1914 г. „ „ „ дъщеря домакиня 511

158 511 Гавраел Елия Касуто 8.VІІІ.1903 г. „ ул. 31 № 30 съпруг свободен 512 151
512 Дина Гавраел Касуто 7.Х.1911 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 513

159 513 Яко Бохор Калеф 10.V.1889 г. Гюмюрджина ул. 84 № 53 съпруг свободен 514 152
514 Синьору Яко Калеф 4.VІ.1906 г. гр. Димотика „” съпруга домакиня 515
515 Рейна Бохор Калеф 5.Х.1871 г. Гюмюрджина „ „ майка домакиня 516
516 [Солуча Яко Калеф] [1929 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 517
517 [Мазалто Яко Калеф] [1931 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 518
518 [Нисим Яко Калеф] [1937 г.] [„] [„ „] [син] [свободен] 519

160 519 Синхула Елия Коен 7.VІІ.1910 г. гр. Кавала ул. 104 № 54 вдовица домакиня 520 153
520 Морду Елия Коен 5.ІХ.1921 г. Гюмюрджина „ „ син общ работ. 521
521 Яко Елия Коен 23.ІІ.1923 г. „ „ „ син свободен 522
522 [Анна Елия Коен] [1933 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 523
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на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

493 Яко Дарио Касави 23.ХІІ.1933 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 493
494 Реджина Дарио Касави 15.ІІІ.1940 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 83 № 4 дъщеря свободна 494

153 495 Хаим Самсон Касави 12.ІІІ.1908 г. Гюмюрджина „ № 12 неженен свободен 495 146

154 496 Мойс Самуел Касави 10.ХІІ.1901 г. Гюмюрджина ул. 84 № 76 съпруг амб.търгов. 496 147
497 Рика Мойс Касави 8.VІІІ.1913 г Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 497
498 Самуел Мойс Касави 1934 Гюмюрджина „ „ син свободен 498
499 Израел Мойс Касави 1935 Гюмюрджина „ „ син свободен 499

155 500 Дона Рафаел Касави 6.VІІІ.1880 г. Гюмюрджина ул. 96 № 45 вдовица домакиня 500 148
501 Анжела Рафаел Касави 12.V.1921 г. „ „ „ дъщеря шивачка 501

[Рита Жак Касави] [3.ІІІ.1935] [Солун] [„ „] [дъщеря] [свободна] 502

156 502 Жак Самуел Касави 12.V.1898 г. „ ул. 106 № 4 съпруг свободен 503 149
503 Дора Жак Касави 8.І.1903 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 504
504 Самуел Жак Касави 1929 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 505
505 Жанти Жак Касави 1933 „ „ „ дъщеря свободна 506
506 Израел Жак Касави 1936 г. „ „ „ син свободен 507

157 507 Ишуа Соломон Касорла 17.V.1881 г. Гюмюрджина ул. 108 № 10 съпруг свободен 508 150
508 Леа Ишуа Касорла 15.V.1886 г. „ „ „ съпруга домакина 509
509 Самуел Ишуа Касарли 15.ХІ.1910 г. „ „ „ син свободен 510
510 Матилда Ишуа Касорла 8.ІV.1914 г. „ „ „ дъщеря домакиня 511

158 511 Гавраел Елия Касуто 8.VІІІ.1903 г. „ ул. 31 № 30 съпруг свободен 512 151
512 Дина Гавраел Касуто 7.Х.1911 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 513

159 513 Яко Бохор Калеф 10.V.1889 г. Гюмюрджина ул. 84 № 53 съпруг свободен 514 152
514 Синьору Яко Калеф 4.VІ.1906 г. гр. Димотика „” съпруга домакиня 515
515 Рейна Бохор Калеф 5.Х.1871 г. Гюмюрджина „ „ майка домакиня 516
516 [Солуча Яко Калеф] [1929 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 517
517 [Мазалто Яко Калеф] [1931 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 518
518 [Нисим Яко Калеф] [1937 г.] [„] [„ „] [син] [свободен] 519

160 519 Синхула Елия Коен 7.VІІ.1910 г. гр. Кавала ул. 104 № 54 вдовица домакиня 520 153
520 Морду Елия Коен 5.ІХ.1921 г. Гюмюрджина „ „ син общ работ. 521
521 Яко Елия Коен 23.ІІ.1923 г. „ „ „ син свободен 522
522 [Анна Елия Коен] [1933 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 523



900 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

161 523 Ребека Гавраел Кузи 15.ІІІ.865 г. гр. Одрин ул. 83 № 20 вдовица домакиня 524 154
524 Болису Гавраел Кузи 8.VІІ.1923 г. Гюмюрджина ул. 83  30 дъщеря домакиня 525

162 525 Мариям Израел Кузи 15.VІ.1890 г. Гюмюрджина Гюмюрджина ул. 86 № 30 вдовица домакиня 526 155
526 Ребека Израел Кузи 21.І.1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня 527

163 527 Яко Моше Курчешфили 21.ІІІ.1900 г. гр. Тифлис ул. 84 № 3 съпруг общ работ. 528 156
528 Клара Яко Курчешфили 12.VІІІ.1906 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 529
529 Моше Яко Куркчешфили 14.VІ.1931 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 530
530 Рафаел Яко Куркчешфили 1.VІІІ.1932 г. „ „ „ син свободен 531
531 Арон Яко Куркчешфили 14.VІІІ.1935 г. „ „ „ син свободен 532
532 Соломон Яко Куркчешфили 14.VІІІ.1938 г. „ „ „ син свободен 533
533 Сабитай Яко Куркчешфили 5.4.1941 год. „ „ „ син свободен 534

164 534 Иосиф Даниел Леви 10.V.1888 г. гр. Цариград ул. 31 № 60 съпруг аптекар 535 [гражд.
мобилиз.]

157

535 Фортуне Иосиф Леви 16.V.1905 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 536
536 Арман Иосиф Леви 10.ХІІ.1926 г. „ „ „ син свободен 537
537 Рене-Даниел Иосиф Леви 12.VІІІ.1923 г. „ „ „ син свободен 538 

[задържан в 
ареста]

538 Меиям Иосиф Леви 1938 г. „ „ „ дъщеря свободна 539

165 539 Исак Самуел Леви 3.VІІ.1938 г. гр. Солун ул. 84 № 66 съпруг амб.търгов. 540 158
540 Бенута Исак Леви 7.ІV.1909 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 541

166 541 Рика Моис Леви 17.ІІІ.1922 г. „ ул. 89 № 8 неомъжена домакиня 542 159

167 542 Елия Хаим Леви 8.ІІІ.1923 г. „ ул. 104 № 64 неженен обущар 543 160

168 543 Салватор Самуел Лурия 1.V.1905 г. гр. Кавала ул. 84 № 15 съпруг свободен 544 161
544 Лея Салватор Лурия 1.ІІІ.1911 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 545
545 Джулия Салватор Лурия 1934 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 546
546 Матя Салватор Лурия 1938 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 547
547 Рашел Шемуел Лурия 1915 г. гр. Кавала „ „ сестра домакиня 548 [в 

Кавала]

169 548 Соломон Хаим Малки 16.ІХ.1900 г. гр. Одрин Гюмюрджина ул. 83 № 12 съпруг амб.търгов. 549 162
549 Рика Соломън Малки 20.ІV.1904 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 550
550 Донна-Дези Соломън Малки 11.ІV.1928 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 551



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 901
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№ по 
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Професия     

161 523 Ребека Гавраел Кузи 15.ІІІ.865 г. гр. Одрин ул. 83 № 20 вдовица домакиня 524 154
524 Болису Гавраел Кузи 8.VІІ.1923 г. Гюмюрджина ул. 83  30 дъщеря домакиня 525

162 525 Мариям Израел Кузи 15.VІ.1890 г. Гюмюрджина Гюмюрджина ул. 86 № 30 вдовица домакиня 526 155
526 Ребека Израел Кузи 21.І.1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня 527

163 527 Яко Моше Курчешфили 21.ІІІ.1900 г. гр. Тифлис ул. 84 № 3 съпруг общ работ. 528 156
528 Клара Яко Курчешфили 12.VІІІ.1906 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 529
529 Моше Яко Куркчешфили 14.VІ.1931 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 530
530 Рафаел Яко Куркчешфили 1.VІІІ.1932 г. „ „ „ син свободен 531
531 Арон Яко Куркчешфили 14.VІІІ.1935 г. „ „ „ син свободен 532
532 Соломон Яко Куркчешфили 14.VІІІ.1938 г. „ „ „ син свободен 533
533 Сабитай Яко Куркчешфили 5.4.1941 год. „ „ „ син свободен 534

164 534 Иосиф Даниел Леви 10.V.1888 г. гр. Цариград ул. 31 № 60 съпруг аптекар 535 [гражд.
мобилиз.]

157

535 Фортуне Иосиф Леви 16.V.1905 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 536
536 Арман Иосиф Леви 10.ХІІ.1926 г. „ „ „ син свободен 537
537 Рене-Даниел Иосиф Леви 12.VІІІ.1923 г. „ „ „ син свободен 538 

[задържан в 
ареста]

538 Меиям Иосиф Леви 1938 г. „ „ „ дъщеря свободна 539

165 539 Исак Самуел Леви 3.VІІ.1938 г. гр. Солун ул. 84 № 66 съпруг амб.търгов. 540 158
540 Бенута Исак Леви 7.ІV.1909 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 541

166 541 Рика Моис Леви 17.ІІІ.1922 г. „ ул. 89 № 8 неомъжена домакиня 542 159

167 542 Елия Хаим Леви 8.ІІІ.1923 г. „ ул. 104 № 64 неженен обущар 543 160

168 543 Салватор Самуел Лурия 1.V.1905 г. гр. Кавала ул. 84 № 15 съпруг свободен 544 161
544 Лея Салватор Лурия 1.ІІІ.1911 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 545
545 Джулия Салватор Лурия 1934 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 546
546 Матя Салватор Лурия 1938 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 547
547 Рашел Шемуел Лурия 1915 г. гр. Кавала „ „ сестра домакиня 548 [в 

Кавала]

169 548 Соломон Хаим Малки 16.ІХ.1900 г. гр. Одрин Гюмюрджина ул. 83 № 12 съпруг амб.търгов. 549 162
549 Рика Соломън Малки 20.ІV.1904 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 550
550 Донна-Дези Соломън Малки 11.ІV.1928 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 551



902 5. ХОраТа
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№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството
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551 Лили Соломон Малки 12.ІІІ.1931 г. „ „ „ дъщеря свободна 552 
552 Каролина Соломън Малки 1.VІ.1937 г. „ Гюмюрджина ул. 83 № 12 дъщеря свободна 553

170 553 Исак Елия Мануах 25.ХІІ.1901 г. гр. Лариса ул. 84 № 40 съпруг шапкар 554 163
554 Каролина Исак Мануах 25.ІІІ.1901 г. гр. Ямбол „ „ съпруга домакиня 555
555 Дора Исак Мануах 20.І.1926 г. гр. Пловдив „ „ дъщеря домакиня 556
556 Елия Исак Мануах 3.ІІ.1933 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 557
557 Берта Исак Мануах 24.ХІІ.1934 г. „ „ „ дъщеря свободна 558
558 Давид Исак Мануах 25.VІІІ.1937 „ „ „ син свободен 559

171 559 Самуел Мордохай Меворах 3.VІ.1870 г. гр. Одрин ул. 104 № 5 съпруг амб. търгов. 560 164
560 Синюру Самуел Меворах 15.І.1877 г Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 561
561 Рафаел Самуел Меворах 25.ІХ.1915 г. „ „ „ син железар 562
562 [Аврам Мордухай Меворах] [15.ІV.1894 г.] [Деде-Агач] [ул. 86 № 12] [неженен] [свободен] 563 165

172 563 Аврам Морду Мешулам 10.ІХ.1880 г. гр. Одрин ул. 83 № 13 вдовец зарзаватчия 564 166
564 Едур Аврам Мешулам 1917 г. гр. Гюмюрджина „ „ син работник 565
565 Хаски Аврам Мешулам 28.ІV.1918. „ „ „ син работник 566
566 Люси Аврам Мешулам 15.V.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня 567
567 [Хаим Аврам Мешулам] [1927 г.] [„] [„ „] [син] [свободен] 568

173 568 Рейна Аврам Мешулам 1881 г. „ „ „ вдовица домакиня 569 167
569 Мойс Давид Мешулам 3.ІІІ.1917 г. „ „ „ син обущар 570

174 570 Мануел Яко Митрани 4.ІІІ.1903 „ „ № 35 съпруг свободен 574 169
571 Зимбюл Мануел Митрани 8.VІ.1905 г. „ „ „ съпруга домакина 575
572 Рефка Мануел Митрани 4.ІІІ.1931 г. „ „ „ дъщеря свободна 576
573 Мазалто Мануел Митрани 2.V.1935 г. „ „ „ дъщеря свободна 577
574 Исак Мануел Митрани 16.Х.1941 г. „ „ „ син свободен 578

175 575 Арон Давид Мешулам 11.ІІІ.1912 г. „ ул. 89 № 10 съпруг общ работ. 571 168
576 Реджина Арон Мешулам 24.І.1916 г. „ „ „ съпруга домакиня 572
577 Сузана Арон Мешулам 1939 г. „ „ „ дъщеря свободна 573

176 578 Елиезер Исак Митрани 12.Х.1879 г. „ ул. 96 № 2 съпруг свободен 579 170
579 Мазалто Елиезер Митрани 10.Х.1887 г. „ „ „ съпруга домакиня 580
580 Рафаел Елиезер Митрани 20.ІV.1923 г. „ „ „ син зарзаватчия 581
581 Луна Елиезер Митрани 10.ІV.1927 г. „ „ „ дъщеря свободна 582

177 582 Соломън Яко Митрани 5.ІІІ.1909 г. „ ул. 104 № 38 съпруг амб.търгов. 583 171
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551 Лили Соломон Малки 12.ІІІ.1931 г. „ „ „ дъщеря свободна 552 
552 Каролина Соломън Малки 1.VІ.1937 г. „ Гюмюрджина ул. 83 № 12 дъщеря свободна 553

170 553 Исак Елия Мануах 25.ХІІ.1901 г. гр. Лариса ул. 84 № 40 съпруг шапкар 554 163
554 Каролина Исак Мануах 25.ІІІ.1901 г. гр. Ямбол „ „ съпруга домакиня 555
555 Дора Исак Мануах 20.І.1926 г. гр. Пловдив „ „ дъщеря домакиня 556
556 Елия Исак Мануах 3.ІІ.1933 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 557
557 Берта Исак Мануах 24.ХІІ.1934 г. „ „ „ дъщеря свободна 558
558 Давид Исак Мануах 25.VІІІ.1937 „ „ „ син свободен 559

171 559 Самуел Мордохай Меворах 3.VІ.1870 г. гр. Одрин ул. 104 № 5 съпруг амб. търгов. 560 164
560 Синюру Самуел Меворах 15.І.1877 г Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 561
561 Рафаел Самуел Меворах 25.ІХ.1915 г. „ „ „ син железар 562
562 [Аврам Мордухай Меворах] [15.ІV.1894 г.] [Деде-Агач] [ул. 86 № 12] [неженен] [свободен] 563 165

172 563 Аврам Морду Мешулам 10.ІХ.1880 г. гр. Одрин ул. 83 № 13 вдовец зарзаватчия 564 166
564 Едур Аврам Мешулам 1917 г. гр. Гюмюрджина „ „ син работник 565
565 Хаски Аврам Мешулам 28.ІV.1918. „ „ „ син работник 566
566 Люси Аврам Мешулам 15.V.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня 567
567 [Хаим Аврам Мешулам] [1927 г.] [„] [„ „] [син] [свободен] 568

173 568 Рейна Аврам Мешулам 1881 г. „ „ „ вдовица домакиня 569 167
569 Мойс Давид Мешулам 3.ІІІ.1917 г. „ „ „ син обущар 570

174 570 Мануел Яко Митрани 4.ІІІ.1903 „ „ № 35 съпруг свободен 574 169
571 Зимбюл Мануел Митрани 8.VІ.1905 г. „ „ „ съпруга домакина 575
572 Рефка Мануел Митрани 4.ІІІ.1931 г. „ „ „ дъщеря свободна 576
573 Мазалто Мануел Митрани 2.V.1935 г. „ „ „ дъщеря свободна 577
574 Исак Мануел Митрани 16.Х.1941 г. „ „ „ син свободен 578

175 575 Арон Давид Мешулам 11.ІІІ.1912 г. „ ул. 89 № 10 съпруг общ работ. 571 168
576 Реджина Арон Мешулам 24.І.1916 г. „ „ „ съпруга домакиня 572
577 Сузана Арон Мешулам 1939 г. „ „ „ дъщеря свободна 573

176 578 Елиезер Исак Митрани 12.Х.1879 г. „ ул. 96 № 2 съпруг свободен 579 170
579 Мазалто Елиезер Митрани 10.Х.1887 г. „ „ „ съпруга домакиня 580
580 Рафаел Елиезер Митрани 20.ІV.1923 г. „ „ „ син зарзаватчия 581
581 Луна Елиезер Митрани 10.ІV.1927 г. „ „ „ дъщеря свободна 582

177 582 Соломън Яко Митрани 5.ІІІ.1909 г. „ ул. 104 № 38 съпруг амб.търгов. 583 171
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583 Мари Соломон Митрани 19.ІІІ.1911 г. „ „ „ съпруга домакиня 584
584 Яко Соломон Митрани 1937 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 38 син свободен 585
585 Иосиф Соломон Митрани 19.ІІІ.1942 г. „ „ „ син свободен 586
586 Яко Елиезер Митрани 1861 г. „ „ „ баща свободен 587 [починал 

на 7.ІІІ.943 г. ]
587 [Исак Яко Митрани] [1916 г.] [„] [„ „] [брат] [свободен] 588

179 588 Жак Юсеф Мизрахи 5.ІХ.1912 г. „ ул. 31 № 12 съпруг амб.търгов. 589 172
589 Рашел Жак Мизрахи 17.ІV.1913 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 590
590 Елия Жак Мизрахи 1938 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 591
591 Естер Самуел Мизрахи 17.VІІІ.1889 г. гр. Одрин „ „ вдовица домакиня 592

180 592 Иосиф Яко Мизрахи 7.VІІ.1880 г. гр. Одрин ул. 85 № 37 съпруг обущар 593 173
593 Лиза Иосиф Мизрахи 8.VІІІ.1885 г. „ „ „ съпруга домакиня 594
594 Иомтоф Иосиф Мизрахи 15.VІ.1915 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 595

181 595 Естер Соломон Молина 15.ІІІ.1921 г „ ул. 79 № 93 неомъжена домакиня 596 174

182 596 Ашер Хаим Молхо 1887 г. „ ул. 104 № 40 неженен хамалин 597 175

183 597 Моис Иосиф Нахмияс 2.V.1877 г. „ ул. 83 № 30 съпруг свободен 598 176
598 Грасия Леви Нахмияс 1878 г. „ „ „ съпруга домакиня 599

184 599 Синхула Яко Нахмияс 1.V.1894 г. Гюмюрджина ул. 84 № 19 съпруга домакиня 600 177
600 Аврам Яко Нахмияс 10.VІ.1914 г. „ „ „ син общ работ. 601
601 Давид Яко Нахмияс 25.VІІ.1916 г. „ „ „ син общ работ. 602
602 Естер Яко Нахмияс 1.Х.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня 603

185 603 Яко Аврам Нахмияс 25.Х.1876 г. „ ул. 115 № 37 съпруг шивач 604 178

186 604 Хаим Мушон Нефуси 22.ІХ.1865 г. гр. Серес ул. 111 № 1 съпрег свободен 605 179
605 Сол Хаим Нефуси 24.ІV.1882 г. гр. Лариса „ „ съпруга домакиня 606
606 Моис Хаим Нефуси 18.V.1915 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търг. 607

187 607 Джамила Хаим Нисим 17.ІІІ.1880 г. „ ул. 79 № 93 вдовица домакиня 608 180

188 608 Юда Арон Папос 3.ІІ.1908 год. Гюмюрджина Гюмюрджина ул. 84 № 25 съпруг амбул.търг. 609 181
609 Лиза Юда Папос 4.V.1909 год. „ „ „ съпруга домакиня 610
610 Арон Юда Папос 1932 год. „ „ „ син свободен 611
611 Рашел Юда Папос 1936 г. „ „ „ дъщеря свободна 612



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 905

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

583 Мари Соломон Митрани 19.ІІІ.1911 г. „ „ „ съпруга домакиня 584
584 Яко Соломон Митрани 1937 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 38 син свободен 585
585 Иосиф Соломон Митрани 19.ІІІ.1942 г. „ „ „ син свободен 586
586 Яко Елиезер Митрани 1861 г. „ „ „ баща свободен 587 [починал 

на 7.ІІІ.943 г. ]
587 [Исак Яко Митрани] [1916 г.] [„] [„ „] [брат] [свободен] 588

179 588 Жак Юсеф Мизрахи 5.ІХ.1912 г. „ ул. 31 № 12 съпруг амб.търгов. 589 172
589 Рашел Жак Мизрахи 17.ІV.1913 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 590
590 Елия Жак Мизрахи 1938 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 591
591 Естер Самуел Мизрахи 17.VІІІ.1889 г. гр. Одрин „ „ вдовица домакиня 592

180 592 Иосиф Яко Мизрахи 7.VІІ.1880 г. гр. Одрин ул. 85 № 37 съпруг обущар 593 173
593 Лиза Иосиф Мизрахи 8.VІІІ.1885 г. „ „ „ съпруга домакиня 594
594 Иомтоф Иосиф Мизрахи 15.VІ.1915 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 595

181 595 Естер Соломон Молина 15.ІІІ.1921 г „ ул. 79 № 93 неомъжена домакиня 596 174

182 596 Ашер Хаим Молхо 1887 г. „ ул. 104 № 40 неженен хамалин 597 175

183 597 Моис Иосиф Нахмияс 2.V.1877 г. „ ул. 83 № 30 съпруг свободен 598 176
598 Грасия Леви Нахмияс 1878 г. „ „ „ съпруга домакиня 599

184 599 Синхула Яко Нахмияс 1.V.1894 г. Гюмюрджина ул. 84 № 19 съпруга домакиня 600 177
600 Аврам Яко Нахмияс 10.VІ.1914 г. „ „ „ син общ работ. 601
601 Давид Яко Нахмияс 25.VІІ.1916 г. „ „ „ син общ работ. 602
602 Естер Яко Нахмияс 1.Х.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня 603

185 603 Яко Аврам Нахмияс 25.Х.1876 г. „ ул. 115 № 37 съпруг шивач 604 178

186 604 Хаим Мушон Нефуси 22.ІХ.1865 г. гр. Серес ул. 111 № 1 съпрег свободен 605 179
605 Сол Хаим Нефуси 24.ІV.1882 г. гр. Лариса „ „ съпруга домакиня 606
606 Моис Хаим Нефуси 18.V.1915 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търг. 607

187 607 Джамила Хаим Нисим 17.ІІІ.1880 г. „ ул. 79 № 93 вдовица домакиня 608 180

188 608 Юда Арон Папос 3.ІІ.1908 год. Гюмюрджина Гюмюрджина ул. 84 № 25 съпруг амбул.търг. 609 181
609 Лиза Юда Папос 4.V.1909 год. „ „ „ съпруга домакиня 610
610 Арон Юда Папос 1932 год. „ „ „ син свободен 611
611 Рашел Юда Папос 1936 г. „ „ „ дъщеря свободна 612



906 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

612 Султана Арон Папос 9.VІІ.1889 г. „ „ „ майка домакиня 613
613 Аврам Арон Папос 3.ІХ.1918 г. „ Гюмюрджина ул. 84 № 25 брат свободен 614

189 614 Султана Аврам Папос 2.І.1886 г. „ ул. 84 № 31 вдовица домакиня 615 182

190 615 Исак Арон Папос 10.ІІ.1909 „ ул. 84 № 46 съпруг амб.търгов. 616 183
616 Мазалто Исак Папос 17.VІ.1919 г. „ „ „ съпруга домакиня 617

191 617 Юна Бохор Перес 1931 г. „ ул. 104 № 38 свободен 618 184

192 618 Шаул Яко Пипано - Ешкенази 6.VІ.1897 г. гр. Солун ул. 58 № 34 съпруг свещеник 619 185
619 Стрея Шаул Пипано 15.VІ.1906 г. гр. Битоля „ „ съпруга домакиня 620
620 Рита Шаул Пипано 20.Х.1930 г. гр. Солун „ „ дъщеря свободна 621
621 Ети Шаул Пипано 1.V.1931 г. гр. Солун „ „ дъщеря свободна 622
622 Рахел Шаул Пипано 1938 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 623

193 623 Юда Нисим Печон –  [Ешкена-
зи]

1896 г. Гюмюрджина ул. 84 № 4 съпруг работник

624 Мари Юда Печон 1898 г. „ „ „ съпруга домакиня
625 Рахел Юда Печон 1929 г. „ „ „ дъщеря домакиня
626 Алегри Юда Печон 1931 г. „ „ „ дъщеря свободна
627 Зали Юда Печон 1932 г. „ „ „ дъщеря свободна
628 Нисим Юда Печон 1938 г. „ „ „ син свободен

194 629 Майр Нисим Пинхас 20.VІ.1877 г. „ ул. 83 № 35 вдовец свободен 624 186
630 Виктория Майр Пинхас 10.ІІІ.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня 625
631 Нисим Майр Пинхас 1911 г. „ „ „ син амб.търгов. 626
632 Мошу Майр Пинхас 1914 г. „ „ „ син свободен 627
633 Ханум Майр Пинхас 2.V.1917 г. „ „ „ дъщеря домакиня 628
634 Яко Майр Пинхас 25.ІV.1925 г. „ „ „ син свободен 629

195 635 Алберт Израел Равуна 25.V.1904 г. гр. Адапазар Гюмюрджина ул. 84 № 72 съпруг амб.търгов 630 187
636 Султана Алберт Равуна 4.Х.1906 г. Свиленград „ „ съпруга домакиня 631
637 Израел Алберт Равуна 1939 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 632
638 Нисим Алберт Равуна 1941 г. „ „ „ син свободен 633

Яко Захар Рафаел 13.ІV.1866 г. „ ул. 104 № 52 съпруг тенекиджия [вписани са на друго 
място]Рахел Яко Рафаел 1871 г. „ „ „ съпруга домакиня



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 907

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
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Професия     

612 Султана Арон Папос 9.VІІ.1889 г. „ „ „ майка домакиня 613
613 Аврам Арон Папос 3.ІХ.1918 г. „ Гюмюрджина ул. 84 № 25 брат свободен 614

189 614 Султана Аврам Папос 2.І.1886 г. „ ул. 84 № 31 вдовица домакиня 615 182

190 615 Исак Арон Папос 10.ІІ.1909 „ ул. 84 № 46 съпруг амб.търгов. 616 183
616 Мазалто Исак Папос 17.VІ.1919 г. „ „ „ съпруга домакиня 617

191 617 Юна Бохор Перес 1931 г. „ ул. 104 № 38 свободен 618 184

192 618 Шаул Яко Пипано - Ешкенази 6.VІ.1897 г. гр. Солун ул. 58 № 34 съпруг свещеник 619 185
619 Стрея Шаул Пипано 15.VІ.1906 г. гр. Битоля „ „ съпруга домакиня 620
620 Рита Шаул Пипано 20.Х.1930 г. гр. Солун „ „ дъщеря свободна 621
621 Ети Шаул Пипано 1.V.1931 г. гр. Солун „ „ дъщеря свободна 622
622 Рахел Шаул Пипано 1938 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 623

193 623 Юда Нисим Печон –  [Ешкена-
зи]

1896 г. Гюмюрджина ул. 84 № 4 съпруг работник

624 Мари Юда Печон 1898 г. „ „ „ съпруга домакиня
625 Рахел Юда Печон 1929 г. „ „ „ дъщеря домакиня
626 Алегри Юда Печон 1931 г. „ „ „ дъщеря свободна
627 Зали Юда Печон 1932 г. „ „ „ дъщеря свободна
628 Нисим Юда Печон 1938 г. „ „ „ син свободен

194 629 Майр Нисим Пинхас 20.VІ.1877 г. „ ул. 83 № 35 вдовец свободен 624 186
630 Виктория Майр Пинхас 10.ІІІ.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня 625
631 Нисим Майр Пинхас 1911 г. „ „ „ син амб.търгов. 626
632 Мошу Майр Пинхас 1914 г. „ „ „ син свободен 627
633 Ханум Майр Пинхас 2.V.1917 г. „ „ „ дъщеря домакиня 628
634 Яко Майр Пинхас 25.ІV.1925 г. „ „ „ син свободен 629

195 635 Алберт Израел Равуна 25.V.1904 г. гр. Адапазар Гюмюрджина ул. 84 № 72 съпруг амб.търгов 630 187
636 Султана Алберт Равуна 4.Х.1906 г. Свиленград „ „ съпруга домакиня 631
637 Израел Алберт Равуна 1939 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 632
638 Нисим Алберт Равуна 1941 г. „ „ „ син свободен 633

Яко Захар Рафаел 13.ІV.1866 г. „ ул. 104 № 52 съпруг тенекиджия [вписани са на друго 
място]Рахел Яко Рафаел 1871 г. „ „ „ съпруга домакиня



908 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред
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Професия     

196 639 Нисим Израел Равуна 1.І.1914 г. гр. Ада-пазар ул. 105 № 7 съпруг амб.търговец 634 188
640 Сузана Нисим Равуна 27.ІV.1922 г. Гюмюрджина ул. 105 № 7 съпруга домакиня 635

197 641 Нисим Сади Рейтан 9.Х.1893 г. гр. Одрин ул. 104 № 54 съпруг семкаджия 636 189
642 Бея Нисим Рейтан 3.VІІ.893 г. „ „ „ съпруга домакиня 637
643 Маейр Нисим Рейтан 5.VІ.1922 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търговец 638
644 Анна Нисим Рейтан 12.ІV.1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня 639
645 Сади Нисим Рейтан 1929 г. „ „ „ син свободен 640
646 Рахел Сади Рейтан 8.ІХ.1890 г. гр. Одрин „ „ сестра домакиня 641

198 647 Елия Мушон Родрик 24.V.1906 г. Гюмюрджина ул. 96 № 14 неженен общ работн. 642 190
648 Мазалто Мушон Родрик 3.ІХ.1906 г. „ „ „ сестра домакиня 643
649 [Рахел Моше Родрик] [1869 г.] [„ „] [майка] [домакиня] 644

199 650 Луна Самуел Романо 5.І.1879 г. гр. Солун ул. 31 № 76 вдовица домакиня 645 191
651 Матилда Самуел Романо 15.VІІІ.898 г. Гюмюрджина „ „ вдовица домакиня 646
652 Боена Самуел Романо 5.Х.1912 г. „ „ „ дъщеря домакиня 647

200 652 Естрея Симон Романо 4.VІІ.1910 г. „ ул. 83 № 1 неомъжена домакиня 648 192

201 653 Исак Яко Романо 6.ІХ.1869 г. „ „ № 4 съпруг свободен 649 193
654 Мерям Исак Романо 1875 г. „ „ „ съпруга домакиня 650
655 Соломон Исак Романо 1916 г. „ „ „ син свободен 651

202 656 Арон Яко Романо 6.ІХ.1906 г. „ „ „ съпруг амб.търгов. 652 194
657 Естер Яко Романо 4.VІ.1917 г. „ „ „ съпруга домакиня 653
658 Лея Исак Романо 20.ІІІ.1879 г. „ „ „ майка домакиня 654
659 [Аврам Сирагоси] []1939 г.] [Ксанти] [„ „] [племенник 

храненик]
[свободен] 655

203 660 Естер Самуел Романо 2.VІ.1876 г. „ „ № 8 вдовица домакиня 656 195

204 661 Зимбюл Арон Романо 18.ІІІ.1888 г. „ „ № 12 вдовица домакиня 657 196
662 Алегри Арон Романо 18.VІ.1912 г. „ „ „ дъщеря домакиня 658
663 Фортуне Арон Романо 7.ІІІ.1919 г. „ „ „ дъщеря домакиня 659

205 664 Сабитай Самоел Романо 9.ІІ.1892 год. Гюмюрджина Гюмюрджина ул. 83 № 25 съпруг свободен 660 197
665 Дези-Донна Сабитай Романо 28.ІІ.1909 год. гр. Кайро „ „ съпруга домакиня 661

206 666 Арон Моши Романо 8.ІІІ.1899 г. Гюмюрджина 89 № 19 съпруг свободен 662 198



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 909
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196 639 Нисим Израел Равуна 1.І.1914 г. гр. Ада-пазар ул. 105 № 7 съпруг амб.търговец 634 188
640 Сузана Нисим Равуна 27.ІV.1922 г. Гюмюрджина ул. 105 № 7 съпруга домакиня 635

197 641 Нисим Сади Рейтан 9.Х.1893 г. гр. Одрин ул. 104 № 54 съпруг семкаджия 636 189
642 Бея Нисим Рейтан 3.VІІ.893 г. „ „ „ съпруга домакиня 637
643 Маейр Нисим Рейтан 5.VІ.1922 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търговец 638
644 Анна Нисим Рейтан 12.ІV.1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня 639
645 Сади Нисим Рейтан 1929 г. „ „ „ син свободен 640
646 Рахел Сади Рейтан 8.ІХ.1890 г. гр. Одрин „ „ сестра домакиня 641

198 647 Елия Мушон Родрик 24.V.1906 г. Гюмюрджина ул. 96 № 14 неженен общ работн. 642 190
648 Мазалто Мушон Родрик 3.ІХ.1906 г. „ „ „ сестра домакиня 643
649 [Рахел Моше Родрик] [1869 г.] [„ „] [майка] [домакиня] 644

199 650 Луна Самуел Романо 5.І.1879 г. гр. Солун ул. 31 № 76 вдовица домакиня 645 191
651 Матилда Самуел Романо 15.VІІІ.898 г. Гюмюрджина „ „ вдовица домакиня 646
652 Боена Самуел Романо 5.Х.1912 г. „ „ „ дъщеря домакиня 647

200 652 Естрея Симон Романо 4.VІІ.1910 г. „ ул. 83 № 1 неомъжена домакиня 648 192

201 653 Исак Яко Романо 6.ІХ.1869 г. „ „ № 4 съпруг свободен 649 193
654 Мерям Исак Романо 1875 г. „ „ „ съпруга домакиня 650
655 Соломон Исак Романо 1916 г. „ „ „ син свободен 651

202 656 Арон Яко Романо 6.ІХ.1906 г. „ „ „ съпруг амб.търгов. 652 194
657 Естер Яко Романо 4.VІ.1917 г. „ „ „ съпруга домакиня 653
658 Лея Исак Романо 20.ІІІ.1879 г. „ „ „ майка домакиня 654
659 [Аврам Сирагоси] []1939 г.] [Ксанти] [„ „] [племенник 

храненик]
[свободен] 655

203 660 Естер Самуел Романо 2.VІ.1876 г. „ „ № 8 вдовица домакиня 656 195

204 661 Зимбюл Арон Романо 18.ІІІ.1888 г. „ „ № 12 вдовица домакиня 657 196
662 Алегри Арон Романо 18.VІ.1912 г. „ „ „ дъщеря домакиня 658
663 Фортуне Арон Романо 7.ІІІ.1919 г. „ „ „ дъщеря домакиня 659

205 664 Сабитай Самоел Романо 9.ІІ.1892 год. Гюмюрджина Гюмюрджина ул. 83 № 25 съпруг свободен 660 197
665 Дези-Донна Сабитай Романо 28.ІІ.1909 год. гр. Кайро „ „ съпруга домакиня 661

206 666 Арон Моши Романо 8.ІІІ.1899 г. Гюмюрджина 89 № 19 съпруг свободен 662 198



910 5. ХОраТа
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667 Софи Арон Романо 6.VІІІ.1907 г. „ „ „ съпруга домакиня 663
668 Муше Арон Романо 1928 г. „ 89 № 19 син свободен 664
669 Исак Арон Романо 1933 г. „ „ „ син свободен 665
670 Мордо Арон Романо 1938 г. „ „ „ син свободен 666

207 671 Исак Израел Романо 1.VІІІ.1909 г. „ ул. 84 № 7 съпруг продавач 667 199
672 Сузана Исак Романо 1.VІІІ.1912 г. „ „ „ съпруга домакиня 668
673 Реджина Исак Романо 1937 г. „ „ „ дъщеря свободна 669
674 Мойс Исак Романо 1940 г. „ „ „ син свободен 670

208 675 Сабетай Израел Романо 1911 г. „ „ „ съпруг свободен 671 200
676 Созана Сабитай Романо 5.VІІ.1918 г. „ „ „ съпруга домакиня 672
677 Доли Сабитай Романо 14.ХІ.1940 г. „ „ „ дъщеря свободна 673

209 678 Израел Моше Романо 3.VІ.1871 г. „ „ „ съпруг свободен 674 201
679 Дуду Израел Романо 19.VІІ.1881 г. „ „ „ съпруга домакиня 675
680 Луна Израел Романо 1924 г. „ „ „ дъщеря домакиня 676

210 681 Самуел Юна Романо 10.ІІ.1907 г. „ „ № 21 съпруг амб.търговец 677 202
682 Рашел Самуел Романо 17.V.1913 г. гр. Софлу „ „ съпруга домакиня 678
683 Юна Самуел Романо 1992 г. гр. Гюмюрджина „ „ син свободен 679
684 Мириям Самуел Романо 1934 г. „ „ „ дъщеря свободна 680
685 Иосиф Самуел Романо 1941 г. „ „ „ син свободен 681
686 Леа Юна Романо 8.ІІІ.1876 г. „ „ „ майка домакиня 682

211 687 Юна Ишуа Романо 4.ІІІ.1876 г. „ „ № 42 съпруг свободен 683 203
688 Луна Юна Романо 3.VІІІ.1886 г. „ „ „ съпруга домакиня 684
689 Рафаел Юна Романо 25.ХІ.1912 г. „ „ „ син свободен 685
690 Ишуа Юно Романо 12.ХІІ.1917 г. „ „ „ син свободен 686
691 Исак Юна Романо 3.Х.1921 г. „ „ „ син свободен 687

212 692 Сара Морду Романо 4.ІV.1895 г. „ „ № 60 вдовица домакиня 688 204
693 Анна Морду Романо 17.ІV.1924 г. „ „ „ дъщеря домакиня 689

213 694 Рафаел Сабитай Романо 2.V.1890 г. „ ул. 86 № 18 вдовец общ работ. 690 205

214 695 Рашел Сабетай Романо 3.ІІ.1895 год. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 86 № 18 вдовица домакиня 691 206

215 696 Дуду Хаим Романо 10.І.1880 год. „ „ № 30 вдовица домакиня 692 207



5.1. беломорИе; 5.1.1. Гюмюрджина 911

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

667 Софи Арон Романо 6.VІІІ.1907 г. „ „ „ съпруга домакиня 663
668 Муше Арон Романо 1928 г. „ 89 № 19 син свободен 664
669 Исак Арон Романо 1933 г. „ „ „ син свободен 665
670 Мордо Арон Романо 1938 г. „ „ „ син свободен 666

207 671 Исак Израел Романо 1.VІІІ.1909 г. „ ул. 84 № 7 съпруг продавач 667 199
672 Сузана Исак Романо 1.VІІІ.1912 г. „ „ „ съпруга домакиня 668
673 Реджина Исак Романо 1937 г. „ „ „ дъщеря свободна 669
674 Мойс Исак Романо 1940 г. „ „ „ син свободен 670

208 675 Сабетай Израел Романо 1911 г. „ „ „ съпруг свободен 671 200
676 Созана Сабитай Романо 5.VІІ.1918 г. „ „ „ съпруга домакиня 672
677 Доли Сабитай Романо 14.ХІ.1940 г. „ „ „ дъщеря свободна 673

209 678 Израел Моше Романо 3.VІ.1871 г. „ „ „ съпруг свободен 674 201
679 Дуду Израел Романо 19.VІІ.1881 г. „ „ „ съпруга домакиня 675
680 Луна Израел Романо 1924 г. „ „ „ дъщеря домакиня 676

210 681 Самуел Юна Романо 10.ІІ.1907 г. „ „ № 21 съпруг амб.търговец 677 202
682 Рашел Самуел Романо 17.V.1913 г. гр. Софлу „ „ съпруга домакиня 678
683 Юна Самуел Романо 1992 г. гр. Гюмюрджина „ „ син свободен 679
684 Мириям Самуел Романо 1934 г. „ „ „ дъщеря свободна 680
685 Иосиф Самуел Романо 1941 г. „ „ „ син свободен 681
686 Леа Юна Романо 8.ІІІ.1876 г. „ „ „ майка домакиня 682

211 687 Юна Ишуа Романо 4.ІІІ.1876 г. „ „ № 42 съпруг свободен 683 203
688 Луна Юна Романо 3.VІІІ.1886 г. „ „ „ съпруга домакиня 684
689 Рафаел Юна Романо 25.ХІ.1912 г. „ „ „ син свободен 685
690 Ишуа Юно Романо 12.ХІІ.1917 г. „ „ „ син свободен 686
691 Исак Юна Романо 3.Х.1921 г. „ „ „ син свободен 687

212 692 Сара Морду Романо 4.ІV.1895 г. „ „ № 60 вдовица домакиня 688 204
693 Анна Морду Романо 17.ІV.1924 г. „ „ „ дъщеря домакиня 689

213 694 Рафаел Сабитай Романо 2.V.1890 г. „ ул. 86 № 18 вдовец общ работ. 690 205

214 695 Рашел Сабетай Романо 3.ІІ.1895 год. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 86 № 18 вдовица домакиня 691 206

215 696 Дуду Хаим Романо 10.І.1880 год. „ „ № 30 вдовица домакиня 692 207
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216 697 Юда Ишуа Романо 18.VІ.1881 г. „ ул. 96 № 1 съпруг свободен 693 208
698 Боена Юда Романо 5.VІІ.1901 г. гр. Кавала ул. 96 № 1 съпруга домакиня 694
699 Роберт Юда Романо 7.ІІІ.1913 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 695
700 Даниел Юда Романо 9.Х.1925 год. „ „ „ син свободен 696
701 Ребека Юда Романо 5.V.1923 г. „ „ „ дъщеря свободна 697

218 702 Симонто Юда Романо 15.ХІІ.1915 г. „ „ „ съпруг амб.търгов. 698 209
703 Мари Симонто Романо 10.VІІ.1915 г. „ „ „ съпруга домакиня 699

[704] [Султана Симонто Романо] [11.ІІ.1943 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 700

219 705 Юна Соломон Романо 3.ІІІ.1863 г. „ ул. 97 № 7 съпруг свободен 701 210
706 Пава Юда Романо 16.VІ.1866 г. „ „ „ съпруга домакиня 702

220 707 Юна Исак Романо 6.VІ.1905 г. „ ул. 101 № 5 съпруг свободен 703 211
708 Естер Юна Романо 6.VІІ.1905 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 704
709 Исак Юна Романо 1933 г. гр. Гюмюрджина „ „ син свободен 705
710 Мариам Юна Романо 1937 г. „ „ „ дъщеря свободна 706

221 711 Яко Моше Романо 18.ІІІ.1879 г. „ ул. 104 №20 съпруг свободен 707 212
712 Дурета Яко Романо 1892 г. „ „ „ съпруга домакиня 708
713 Нисим Яко Романо 16.ІV.1916 г. „ „ „ син свободен 709
714 Булисо Яко Романо 2.VІ.1919 г. „ „ „ дъщеря домакиня 710
715 Давид Яко Романо 1926 г. „ „ „ син свободен 711
716 [Ана] Яко Романо 1930 г. „ „ „ дъщеря свободна 712

222 717 Яко Ишуа Романо 12.VІІІ.1875 г. „ „ № 66 съпруг свободен 713 213
718 Рашел Яко Романо 20.V.1883 г. „ „ „ съпруга домакиня 714

223 719 Делисия Яко Романо 12.ІІІ.1890 г. „ „ „ вдовица домакиня 715 214
720 Давид Яко Романо 15.ІІІ.1915 г. „ „ „ син свободен 716

224 721 Естер Иосиф Романо 5.VІ.1896 г. „ „ „ вдовица домакиня 717 215
722 Яко Иосиф Романо 1923 г. гр. Ксанти „ „ син свободен 718

225 723 Роза Моис Романо 15.ІІ.1910 г. гр. Димотика ул. 110 № 4 вдовица домакиня 719 216
724 Мойс Романо Израел 12.І.1932 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 720

226 726 Мешулам Яко Романо 10.VІІ.1871 г. гр. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 109 № 1 съпруг свободен 721 217
727 Мазалто Мешулам Романо 8.VІІ.1880 г. „ „ „ съпруга домакиня 722
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216 697 Юда Ишуа Романо 18.VІ.1881 г. „ ул. 96 № 1 съпруг свободен 693 208
698 Боена Юда Романо 5.VІІ.1901 г. гр. Кавала ул. 96 № 1 съпруга домакиня 694
699 Роберт Юда Романо 7.ІІІ.1913 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 695
700 Даниел Юда Романо 9.Х.1925 год. „ „ „ син свободен 696
701 Ребека Юда Романо 5.V.1923 г. „ „ „ дъщеря свободна 697

218 702 Симонто Юда Романо 15.ХІІ.1915 г. „ „ „ съпруг амб.търгов. 698 209
703 Мари Симонто Романо 10.VІІ.1915 г. „ „ „ съпруга домакиня 699

[704] [Султана Симонто Романо] [11.ІІ.1943 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 700

219 705 Юна Соломон Романо 3.ІІІ.1863 г. „ ул. 97 № 7 съпруг свободен 701 210
706 Пава Юда Романо 16.VІ.1866 г. „ „ „ съпруга домакиня 702

220 707 Юна Исак Романо 6.VІ.1905 г. „ ул. 101 № 5 съпруг свободен 703 211
708 Естер Юна Романо 6.VІІ.1905 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 704
709 Исак Юна Романо 1933 г. гр. Гюмюрджина „ „ син свободен 705
710 Мариам Юна Романо 1937 г. „ „ „ дъщеря свободна 706

221 711 Яко Моше Романо 18.ІІІ.1879 г. „ ул. 104 №20 съпруг свободен 707 212
712 Дурета Яко Романо 1892 г. „ „ „ съпруга домакиня 708
713 Нисим Яко Романо 16.ІV.1916 г. „ „ „ син свободен 709
714 Булисо Яко Романо 2.VІ.1919 г. „ „ „ дъщеря домакиня 710
715 Давид Яко Романо 1926 г. „ „ „ син свободен 711
716 [Ана] Яко Романо 1930 г. „ „ „ дъщеря свободна 712

222 717 Яко Ишуа Романо 12.VІІІ.1875 г. „ „ № 66 съпруг свободен 713 213
718 Рашел Яко Романо 20.V.1883 г. „ „ „ съпруга домакиня 714

223 719 Делисия Яко Романо 12.ІІІ.1890 г. „ „ „ вдовица домакиня 715 214
720 Давид Яко Романо 15.ІІІ.1915 г. „ „ „ син свободен 716

224 721 Естер Иосиф Романо 5.VІ.1896 г. „ „ „ вдовица домакиня 717 215
722 Яко Иосиф Романо 1923 г. гр. Ксанти „ „ син свободен 718

225 723 Роза Моис Романо 15.ІІ.1910 г. гр. Димотика ул. 110 № 4 вдовица домакиня 719 216
724 Мойс Романо Израел 12.І.1932 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 720

226 726 Мешулам Яко Романо 10.VІІ.1871 г. гр. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 109 № 1 съпруг свободен 721 217
727 Мазалто Мешулам Романо 8.VІІ.1880 г. „ „ „ съпруга домакиня 722



914 5. ХОраТа

№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

728 Жак Мешулам Романо 3.VІ.1907 г. „ „ „ син шивач 723
[Ребека Мешулам Романо] [3.VІІ.921 г.] [„] [гр. Гюмюрджина ул. 109 № 1] [дъщеря] [домакиня] 724

227 728 Аврам Юда Садок 17.VІ.1877 г. Свиленград ул. 84 № 30 съпруг свободен 725 218
729 Естер Аврам Садок 10.V.1887 г. гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 726

228 730 Лион Аврам Садок 3.ІІ.1917 г. Гюмюрджина „ № 72 съпруг семкаджия 727 219
731 Матилда Лион Садок 20.V.1923 г. „ „ „ съпруга домакиня 728

229 732 Соломон Хаим Сасон 14.ХІ.1918 г. „ ул. 104 № 32 неженен амб.търгов. 729 220

230 733 Давид Самуел Салто 18.VІ.1881 г гр. Одрин ул. 96 № 20 съпруг свободен 730 221
734 Мазалто Давид Салто 20.ІІІ.1878 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 731
735 Сузана Давид Салто 24.Х.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня 732
736 Синто Давид Салто 14.VІ.1923 г. „ „ „ син обущар 733
737 Боена Давид Салто 18.ІХ.1924 г. „ „ „ син амб.търгов. 734
738 Самуел Давид Салто 14.ІІ.1927 г. „ „ „ син свободен 735

231 739 Симсон Хаим Соломон 15.ІV.1914 „ ул. 84 № 52 съпруг амб.търгов. 736 222
740 Сузана Симсон Соломон 15.V.1918 г. „ „ „ съпруга домакиня 737
741 Джоя Симсон Соломон 16.V.1939 г. „ „ „ дъщеря свободна 738

232 742 Хаим Соломон Бахар-Соломон 
[Яко]

5.ІV.875 г. гр. Чешме [96 № 1] съпруг амб.търгов. 739 223

743 Ребека Хаим Соломон-[Яко] 4.VІІ.1901 г. о-в Хио [96] съпруга домакиня 740
744 Аврам Хаим Соломон-[Яко] 15.V.1920 г. Лимнос „ „ син обущар 741
745 Меркадо Хаим Соломон-[Яко] 15.VІІІ.1925. гр. Мудро „ „ син свободен 742
746 Гавриел Хаим Соломон-[Яко] 1929 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 743
747 Сабитай Хаим Соломон-[Яко] 1935 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 744

233 748 Султана Израел Талви 2.VІ.1891 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 22 вдовица домакиня 745 224
749 Мазалто Израел Талви 5.І.1924 г. „ „ „ дъщеря свободна 746

234 750 Сабитай Хаим Торон 12.ІV.1882 г. гр. Кавала ул. 104 № 17 съпруг шивач 747 225
751 Зимбюл Сабитай Торон 18.V.1901 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 748
752 Моис Сабитай Торон 5.VІ.1921 г. гр. Кавала „ „ син шивач 749
753 Фортуне Сабитай Торон 5.ІХ.1926 г. „ „ „ дъщеря домакиня 750

[754] [Берта Сабитай Торон] [1936 г.] [Гюм.] [„ „] [дъщеря] [свободна] 751

235 755 Лион Бенвенисти Фараджи 7.VІІІ.1915 г. гр. Ксанти ул. 84 № 21 съпруг амб.търгов. 752 226
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728 Жак Мешулам Романо 3.VІ.1907 г. „ „ „ син шивач 723
[Ребека Мешулам Романо] [3.VІІ.921 г.] [„] [гр. Гюмюрджина ул. 109 № 1] [дъщеря] [домакиня] 724

227 728 Аврам Юда Садок 17.VІ.1877 г. Свиленград ул. 84 № 30 съпруг свободен 725 218
729 Естер Аврам Садок 10.V.1887 г. гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 726

228 730 Лион Аврам Садок 3.ІІ.1917 г. Гюмюрджина „ № 72 съпруг семкаджия 727 219
731 Матилда Лион Садок 20.V.1923 г. „ „ „ съпруга домакиня 728

229 732 Соломон Хаим Сасон 14.ХІ.1918 г. „ ул. 104 № 32 неженен амб.търгов. 729 220

230 733 Давид Самуел Салто 18.VІ.1881 г гр. Одрин ул. 96 № 20 съпруг свободен 730 221
734 Мазалто Давид Салто 20.ІІІ.1878 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 731
735 Сузана Давид Салто 24.Х.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня 732
736 Синто Давид Салто 14.VІ.1923 г. „ „ „ син обущар 733
737 Боена Давид Салто 18.ІХ.1924 г. „ „ „ син амб.търгов. 734
738 Самуел Давид Салто 14.ІІ.1927 г. „ „ „ син свободен 735

231 739 Симсон Хаим Соломон 15.ІV.1914 „ ул. 84 № 52 съпруг амб.търгов. 736 222
740 Сузана Симсон Соломон 15.V.1918 г. „ „ „ съпруга домакиня 737
741 Джоя Симсон Соломон 16.V.1939 г. „ „ „ дъщеря свободна 738

232 742 Хаим Соломон Бахар-Соломон 
[Яко]

5.ІV.875 г. гр. Чешме [96 № 1] съпруг амб.търгов. 739 223

743 Ребека Хаим Соломон-[Яко] 4.VІІ.1901 г. о-в Хио [96] съпруга домакиня 740
744 Аврам Хаим Соломон-[Яко] 15.V.1920 г. Лимнос „ „ син обущар 741
745 Меркадо Хаим Соломон-[Яко] 15.VІІІ.1925. гр. Мудро „ „ син свободен 742
746 Гавриел Хаим Соломон-[Яко] 1929 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 743
747 Сабитай Хаим Соломон-[Яко] 1935 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 744

233 748 Султана Израел Талви 2.VІ.1891 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 22 вдовица домакиня 745 224
749 Мазалто Израел Талви 5.І.1924 г. „ „ „ дъщеря свободна 746

234 750 Сабитай Хаим Торон 12.ІV.1882 г. гр. Кавала ул. 104 № 17 съпруг шивач 747 225
751 Зимбюл Сабитай Торон 18.V.1901 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 748
752 Моис Сабитай Торон 5.VІ.1921 г. гр. Кавала „ „ син шивач 749
753 Фортуне Сабитай Торон 5.ІХ.1926 г. „ „ „ дъщеря домакиня 750

[754] [Берта Сабитай Торон] [1936 г.] [Гюм.] [„ „] [дъщеря] [свободна] 751

235 755 Лион Бенвенисти Фараджи 7.VІІІ.1915 г. гр. Ксанти ул. 84 № 21 съпруг амб.търгов. 752 226
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756 Мери Лион Фараджи 6.VІІ.1914 г. гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 753
757 Рашел Лион Фараджи 1942 „ ул. 84 № 21 дъщеря свободна 754
758 Рашел Бенвенисти Фараджи 8.ХІІ.1894 г. гр. Ксанти „ „ майка домакиня 755
759 Лиза Бенвенисти Фараджи 5.Х.1923 г. „ „ „ сестра свободна 756

236 760 Ашер Шапат Фархи 8.V.1892 г. Свиленград ул. 104 № 21 съпруг свободен 757 227
761 Виктория Ашер Фархи 3.VІІІ.1892 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 758
762 Сара Ашер Фархи 2.VІІІ.1921 г. „ „ „ домакиня домакиня 759
763 Бенута Ашер Фархи 4.ІХ.1924 г. „ „ „ дъщеря домакиня 760
764 Елия Ашер Фархи 1929 г. „ „ „ син свободен 761
765 Мойс Ашер Фархи 1929 г. „ „ „ син свободен 762

237 766 Челебоно Елиезер Франджи 1.V.1891 г. „ ул. 84 № 15 съпруг свободен 763 228
767 Алегри Челебоно Франджи 1.V.1905 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакиня 764
768 Матилда Челебоно Фраджи 1933 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 765
769 Стела Челебоно Фраджи 1941 г. „ „ „ дъщеря свободна 766

238 770 Аврам Елиязер Франджи 1.ІІІ.1897 г. „ „ „ съпруг свободен 767 229
771 Ида Аврам Франджи 5.І.1910 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня 768
772 Лазар Аврам Франджи 1935 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 769

239 773 Моис Иошават Франсез 15.ІХ.1877 г. гр. Лариса ул. 83 № 17 съпруг свободен 770 230
774 Роза Моис Франсез 21.І.1886 г. „ „ „ съпруга домакиня 771
775 Даниел Моис Франсез 5.Х.1911 г. „ „ „ син свободен 772

[776] [Елвира Морджок] [1930 г.] [Кавала] [племенничка] [домакиня] 773 [от 
Кавала]

240 777 Витали Моис Франсез 25.ХІІ.1906 г. „ „ „ съпруг продавач 774 231
778 Рина Витали Франсез 15.ІІІ.1906 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 775
779 Ева Витали Франсез 1934 г. „ „ „ дъщеря свободна 776
780 Моис Витали Франсез 1935 г. „ „ „ син свободен 777

241 781 Самуил Изак Франсез 21.VІІ.1884 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 48 съпруг свободен 778 232
782 Рашел Самуел Франсез 24.ІV.1895 г. „ „ „ съпруга домакиня 779
783 Естрея Самуил Франсез 1927 г. „ „ „ дъщеря свободна 780
784 Исак Самуил Франсез 1933 г. „ „ „ син свободен 781

244 785 Аврам Исак Франсез 15.V.1897 г. „ ул. 101 № 7 съпруг свободен 782 233
786 Бука Аврам Франсез 6.І.1908 г. „ „ „ съпруга домакиня 783
787 Естрея Аврам Франсез 1932 г. „ „ „ дъщеря свободна 784
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756 Мери Лион Фараджи 6.VІІ.1914 г. гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 753
757 Рашел Лион Фараджи 1942 „ ул. 84 № 21 дъщеря свободна 754
758 Рашел Бенвенисти Фараджи 8.ХІІ.1894 г. гр. Ксанти „ „ майка домакиня 755
759 Лиза Бенвенисти Фараджи 5.Х.1923 г. „ „ „ сестра свободна 756

236 760 Ашер Шапат Фархи 8.V.1892 г. Свиленград ул. 104 № 21 съпруг свободен 757 227
761 Виктория Ашер Фархи 3.VІІІ.1892 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 758
762 Сара Ашер Фархи 2.VІІІ.1921 г. „ „ „ домакиня домакиня 759
763 Бенута Ашер Фархи 4.ІХ.1924 г. „ „ „ дъщеря домакиня 760
764 Елия Ашер Фархи 1929 г. „ „ „ син свободен 761
765 Мойс Ашер Фархи 1929 г. „ „ „ син свободен 762

237 766 Челебоно Елиезер Франджи 1.V.1891 г. „ ул. 84 № 15 съпруг свободен 763 228
767 Алегри Челебоно Франджи 1.V.1905 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакиня 764
768 Матилда Челебоно Фраджи 1933 г. Гюмюрджина „ „ дъщеря свободна 765
769 Стела Челебоно Фраджи 1941 г. „ „ „ дъщеря свободна 766

238 770 Аврам Елиязер Франджи 1.ІІІ.1897 г. „ „ „ съпруг свободен 767 229
771 Ида Аврам Франджи 5.І.1910 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня 768
772 Лазар Аврам Франджи 1935 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 769

239 773 Моис Иошават Франсез 15.ІХ.1877 г. гр. Лариса ул. 83 № 17 съпруг свободен 770 230
774 Роза Моис Франсез 21.І.1886 г. „ „ „ съпруга домакиня 771
775 Даниел Моис Франсез 5.Х.1911 г. „ „ „ син свободен 772

[776] [Елвира Морджок] [1930 г.] [Кавала] [племенничка] [домакиня] 773 [от 
Кавала]

240 777 Витали Моис Франсез 25.ХІІ.1906 г. „ „ „ съпруг продавач 774 231
778 Рина Витали Франсез 15.ІІІ.1906 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 775
779 Ева Витали Франсез 1934 г. „ „ „ дъщеря свободна 776
780 Моис Витали Франсез 1935 г. „ „ „ син свободен 777

241 781 Самуил Изак Франсез 21.VІІ.1884 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 48 съпруг свободен 778 232
782 Рашел Самуел Франсез 24.ІV.1895 г. „ „ „ съпруга домакиня 779
783 Естрея Самуил Франсез 1927 г. „ „ „ дъщеря свободна 780
784 Исак Самуил Франсез 1933 г. „ „ „ син свободен 781

244 785 Аврам Исак Франсез 15.V.1897 г. „ ул. 101 № 7 съпруг свободен 782 233
786 Бука Аврам Франсез 6.І.1908 г. „ „ „ съпруга домакиня 783
787 Естрея Аврам Франсез 1932 г. „ „ „ дъщеря свободна 784
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245 788 Нисим Бехар Хаим 14.ІІІ.1883 г. „ ул. 35 № 15 съпруг амб.търгов. 785 234
789 Зусама Нисим Хаим 15.ІІ.1895 г. „ „ „ съпруга домакиня 786
790 Бела Нисим Хаим 1933 г. „ „ „ дъщеря домакиня 787

246 791 Самуел Аврам Хатем 17.ІХ.1918 г. гр. Ксанти ул. 84 № 30 съпруг общ работн. 788 235
792 Марина Самуел Хатем 6.V.1920 г. гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 789
793 Аврам Самуел Хатем 4.ХІІ.1942 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 790
794 Дуду Аврам Хатем 1893 г. гр. Одрин „ „ майка домакиня 791

247 795 Моис Аврам Хатем 5.ІХ.1906 г. Гюмюрджина „ № 53 съпруг тютюноработ. 792 236
796 Естер Моис Хатем 10.V.1907 г. „ „ „ съпруга домакиня 793

248 797 Бинута Хеския Хатем 1896 г. „ ул. 86 № 30 вдовица домакиня 794 237
798 Аврам Хеския Хатем 1.VІ.1921 г. „ „ „ син свободен 795
799 Матилда Хеския Хатем 16.І.1924 г. „ „ „ дъщеря домакиня 796

249 800 Верджини Исак Хаздай 9.ІV.1914 г. гр. Одрин ул. 60 № 37 разведена домакиня 797 238

250 801 Натан Юда Хасон 15.ІV.1912 г. гр. Кавала ул. 104 № 60 съпруг търговец 798 239
802 Берта Натан Хасон 9.V.1915 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 799
803 Бела Натан Хасон 10.VІІІ.1930 „ „ „ дъщеря свободна 800

[804] [Фалкона Натан Хасон] [26.І.1943] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 801

251 805 Сара Юда Хасон 28.VІ.1924 г. „ ул. 111 № 1 неомъжена домакиня 802 240

252 806 Неама Яко Халфон 16.ХІІ.1881 г. „ ул. 94 № 18 вдовица домакиня 803 241
807 Хаим Яко Халфон 20.І.1906 г. „ „ „ син работник 804
808 Марика Яко Халфон 10.ІІ.1916 г. „ „ „ дъщеря домакиня 805
809 Моис Яко Халфон 21.V.1921 г. „ „ „ син свободен 806

253 810 Давид Аврам Халфон 5.VІІ.1908 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 40 съпруг амб.търгов. 807 242
811 Клер Давид Халфон 12.ІІІ.1911 г. „ „ „ съпруга домакиня 808
812 Естерина Давид Халфон 11.Х.1935 г. „ „ „ свободна свободна 809

[813] [Сара Аврам Халфон] [25.ІІ.1943 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 810
814 Естер Аврам Халфон 9.ІІІ.1876 г. „ „ „ майка домакиня 811

254 815 Симонто Аврам Халфон 1912 г. „ „ „ съпруг бръснар 812 243
816 Зимбюл Симонто Халфон 1914 г. „ „ „ съпруга домакиня 813
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245 788 Нисим Бехар Хаим 14.ІІІ.1883 г. „ ул. 35 № 15 съпруг амб.търгов. 785 234
789 Зусама Нисим Хаим 15.ІІ.1895 г. „ „ „ съпруга домакиня 786
790 Бела Нисим Хаим 1933 г. „ „ „ дъщеря домакиня 787

246 791 Самуел Аврам Хатем 17.ІХ.1918 г. гр. Ксанти ул. 84 № 30 съпруг общ работн. 788 235
792 Марина Самуел Хатем 6.V.1920 г. гр. Одрин „ „ съпруга домакиня 789
793 Аврам Самуел Хатем 4.ХІІ.1942 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 790
794 Дуду Аврам Хатем 1893 г. гр. Одрин „ „ майка домакиня 791

247 795 Моис Аврам Хатем 5.ІХ.1906 г. Гюмюрджина „ № 53 съпруг тютюноработ. 792 236
796 Естер Моис Хатем 10.V.1907 г. „ „ „ съпруга домакиня 793

248 797 Бинута Хеския Хатем 1896 г. „ ул. 86 № 30 вдовица домакиня 794 237
798 Аврам Хеския Хатем 1.VІ.1921 г. „ „ „ син свободен 795
799 Матилда Хеския Хатем 16.І.1924 г. „ „ „ дъщеря домакиня 796

249 800 Верджини Исак Хаздай 9.ІV.1914 г. гр. Одрин ул. 60 № 37 разведена домакиня 797 238

250 801 Натан Юда Хасон 15.ІV.1912 г. гр. Кавала ул. 104 № 60 съпруг търговец 798 239
802 Берта Натан Хасон 9.V.1915 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 799
803 Бела Натан Хасон 10.VІІІ.1930 „ „ „ дъщеря свободна 800

[804] [Фалкона Натан Хасон] [26.І.1943] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 801

251 805 Сара Юда Хасон 28.VІ.1924 г. „ ул. 111 № 1 неомъжена домакиня 802 240

252 806 Неама Яко Халфон 16.ХІІ.1881 г. „ ул. 94 № 18 вдовица домакиня 803 241
807 Хаим Яко Халфон 20.І.1906 г. „ „ „ син работник 804
808 Марика Яко Халфон 10.ІІ.1916 г. „ „ „ дъщеря домакиня 805
809 Моис Яко Халфон 21.V.1921 г. „ „ „ син свободен 806

253 810 Давид Аврам Халфон 5.VІІ.1908 г. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 104 № 40 съпруг амб.търгов. 807 242
811 Клер Давид Халфон 12.ІІІ.1911 г. „ „ „ съпруга домакиня 808
812 Естерина Давид Халфон 11.Х.1935 г. „ „ „ свободна свободна 809

[813] [Сара Аврам Халфон] [25.ІІ.1943 г.] [„] [„ „] [дъщеря] [свободна] 810
814 Естер Аврам Халфон 9.ІІІ.1876 г. „ „ „ майка домакиня 811

254 815 Симонто Аврам Халфон 1912 г. „ „ „ съпруг бръснар 812 243
816 Зимбюл Симонто Халфон 1914 г. „ „ „ съпруга домакиня 813
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255 817 Иосиф Исак Халфон 21.ІІ.1898 г. „ ул. 108 № 4 съпруг тютюнопро-
изв.

814 244

818 Мари Иосиф Халфон 15.VІІІ.1905 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакиня 815
819 Исак Иосиф Халфон 23.Х.1923 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 816
820 Мордо Иосиф Халфон 5.VІІІ.1938 г. „ „ „ син свободен 817
821 Лея Исак Халфон 10.ІV.1869 г. гр. Серес „ „ майка домакиня 818

256 822 Ханания Моис Хананя 16.ІV.1912 г. Гюмюрджина ул. 58 № 27 съпруг амб.търгов. 819 245
823 Матилда Ханания Ханания 1917 г. „ „ „ съпруга домакиня 820
824 Бенута Моис Ханания 3.ІІІ.1920 г. „ „ „ сестра домакиня 821

257 825 Елиезер Моис Чикуран 8.VІ.1904 г. гр. Одрин ул. 97 № 10 съпруг бояджия 822 246
826 Сол Елиезер Чикуран 2.ІІІ.1910 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 823
827 Естрея Елиезер Чикуран 19.І.1938 г. Гюмюрджина „ „ същеря свободна 824
828 Сулата Елиезер Чикуран 4.ІХ.1940 г. „ „ „ дъщеря свободна 825

258 829 Езра Юда Чичек 10.V.1905 г. „ ул. 84 № 21 съпруг семкаджия 826 247
830 Дона Езра Чичек 10.VІ.1906 г. „ „ „ съпруга домакиня 827
831 Бенута Юда Чичек 16.VІ.1915 г. „ „ „ сестра домакиня 828

259 832 Аврам Юда Чичек 20.VІІІ.1907 г. „ ул. 83 № 14 съпруг амб.търгов. 829 248
833 Ребека Аврам Чичек 8.ІІ.1913 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 830
834 Ишуа Аврам Чичек 1934 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 831
835 Зимбюл Аврам Чичек 1935 г. „ „ „ дъщеря свободна 832 [в 

Кавала]
836 Солуча Аврам Чичек 1937 г. „ „ „ дъщеря свободна 833
837 Хаим Аврам Чичек 1940 г. „ „ „ син свободен 834

260 838 Хаим Юда Чичек 1.VІ.1895 г. гр. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 60 съпруг църковен пе-
вец

835 249

839 Естер Хаим Чичек 5.ІV.1909 г. „ Атина ул. „ „ съпруга домакиня 836
840 Неама Хаим Чечек 2.V.1924 г. „Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 837
841 Сара Хаим Чечек 15.Х.1927 г. „ Цариград „ „ дъщеря свободна 838

[842] [Хурси Хаим Чичек] [27.ІІ.1943 г.] [Гюмюрджина] [„ „] [дъщеря] [свободна] 839

261 843 Ниама Юда Чечек 1874 г. „Гюмюрджина ул. 84 № 21 вдовица домакиня 840 250

262 844 Соломон Исак Чимено 25.ХІІ.1911 г. „ Кавала ул. 80 № 24 съпруг обущар 841 251
845 Естер Соломон Чимено 5.VІ.1920 г. „Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 842
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255 817 Иосиф Исак Халфон 21.ІІ.1898 г. „ ул. 108 № 4 съпруг тютюнопро-
изв.

814 244

818 Мари Иосиф Халфон 15.VІІІ.1905 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакиня 815
819 Исак Иосиф Халфон 23.Х.1923 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 816
820 Мордо Иосиф Халфон 5.VІІІ.1938 г. „ „ „ син свободен 817
821 Лея Исак Халфон 10.ІV.1869 г. гр. Серес „ „ майка домакиня 818

256 822 Ханания Моис Хананя 16.ІV.1912 г. Гюмюрджина ул. 58 № 27 съпруг амб.търгов. 819 245
823 Матилда Ханания Ханания 1917 г. „ „ „ съпруга домакиня 820
824 Бенута Моис Ханания 3.ІІІ.1920 г. „ „ „ сестра домакиня 821

257 825 Елиезер Моис Чикуран 8.VІ.1904 г. гр. Одрин ул. 97 № 10 съпруг бояджия 822 246
826 Сол Елиезер Чикуран 2.ІІІ.1910 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 823
827 Естрея Елиезер Чикуран 19.І.1938 г. Гюмюрджина „ „ същеря свободна 824
828 Сулата Елиезер Чикуран 4.ІХ.1940 г. „ „ „ дъщеря свободна 825

258 829 Езра Юда Чичек 10.V.1905 г. „ ул. 84 № 21 съпруг семкаджия 826 247
830 Дона Езра Чичек 10.VІ.1906 г. „ „ „ съпруга домакиня 827
831 Бенута Юда Чичек 16.VІ.1915 г. „ „ „ сестра домакиня 828

259 832 Аврам Юда Чичек 20.VІІІ.1907 г. „ ул. 83 № 14 съпруг амб.търгов. 829 248
833 Ребека Аврам Чичек 8.ІІ.1913 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня 830
834 Ишуа Аврам Чичек 1934 г. Гюмюрджина „ „ син свободен 831
835 Зимбюл Аврам Чичек 1935 г. „ „ „ дъщеря свободна 832 [в 

Кавала]
836 Солуча Аврам Чичек 1937 г. „ „ „ дъщеря свободна 833
837 Хаим Аврам Чичек 1940 г. „ „ „ син свободен 834

260 838 Хаим Юда Чичек 1.VІ.1895 г. гр. Гюмюрджина гр. Гюмюрджина ул. 84 № 60 съпруг църковен пе-
вец

835 249

839 Естер Хаим Чичек 5.ІV.1909 г. „ Атина ул. „ „ съпруга домакиня 836
840 Неама Хаим Чечек 2.V.1924 г. „Гюмюрджина „ „ дъщеря домакиня 837
841 Сара Хаим Чечек 15.Х.1927 г. „ Цариград „ „ дъщеря свободна 838

[842] [Хурси Хаим Чичек] [27.ІІ.1943 г.] [Гюмюрджина] [„ „] [дъщеря] [свободна] 839

261 843 Ниама Юда Чечек 1874 г. „Гюмюрджина ул. 84 № 21 вдовица домакиня 840 250

262 844 Соломон Исак Чимено 25.ХІІ.1911 г. „ Кавала ул. 80 № 24 съпруг обущар 841 251
845 Естер Соломон Чимено 5.VІ.1920 г. „Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 842
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Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

846 Грасия Соломон Чимено 20.ІІ.1939 г. „ „ „ дъщеря свободна 843

263 847 Соломон Самоел Шени 8.ІХ.1873 г. гр.
Гюмюрджина 

ул. 83 № 33 съпруг свободен 844 252

848 Рахел Соломон Шени 15.ІІ.1885 г. „ „ „ „ съпруга домакиня 845
849 Елия Соломон Шени 8.ІІ.1911 г. „ „ „ „ син свободен 846
850 Самоел Соломон Шени 2.ІІІ.1921 г. „ „ „ „ син амбул.

търговец
847

264 851 Самоел Майр Шени 2.V.1891 г. „ „ ул. 104 № 23 съпруг свободен 848 253
852 Мазалто Самоел Шени 12.VІІ.1894 г. „ „ „ „ съпруга домакиня 849
853 Майр Самоел Шени 12.V.1924 г. „ „ „ „ син. амул. търго-

вец
850

854 Аврам Самоел Шени 1930 г. „ „ „ „ син свободен 851
855 Рашел Самоел Шени 1934 г. „ „ „ „ дъщеря свободна 852

265 856 Тамар Иомтов Шени 16.ІІ.1859 г. „ „ „ № 46 вдовица домакиня 853 254

266 857 Леа Яко Шени 6.VІІ.1867 г. „ „ ул. 108 № 7 вдовица домакиня 854 255

267 858 Моис Яко Шиби 5.VІІ.1890 г. „ „ ул. 31 № 10 съпруг свободен 855 256
859 Луна Моис Шиби 2.Х.1901 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 856

268 860 Клара Аврам Шиби 1.ІІІ.1880 г. Гюмюрджина ул. 84 № 31 вдовица домакиня 857 257
861 Моис Аврам Шиби 20.V.1914 г. „ „ „ син тенекиджия 858
862 Юна Аврам Шиби 21.ІІІ.1921 г. „ „ „ син тенекиджия 859
863 Матилда Аврам Шиби 20.ІV.1918 г. „ „ „ дъщеря домакиня 860

269 864 Синхула Аврам Шиби 15.І.1891 г. „ „ № 34 вдовица домакиня 861 258
865 Естер Аврам Шиби 10.Х.1915 г. „ „ „ дъщеря домакиня 862

270 866 Самуел Яко Шиби 15.ІХ.1893 г. „ ул. 115 № 37 съпруг свободен 863 259
867 Роза Самуел Шиби 15.ІХ.1906 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня 864

265 868 Овадия Бохор Юхай 10.ІV.1899 г. гр. Галиполи гр. Гюмюрджина ул. 104 № 64 съпруг тютюноработ-
ник

865 260

869 Матилда Овадия Юхай 13.V.1901 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 866
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№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

846 Грасия Соломон Чимено 20.ІІ.1939 г. „ „ „ дъщеря свободна 843

263 847 Соломон Самоел Шени 8.ІХ.1873 г. гр.
Гюмюрджина 

ул. 83 № 33 съпруг свободен 844 252

848 Рахел Соломон Шени 15.ІІ.1885 г. „ „ „ „ съпруга домакиня 845
849 Елия Соломон Шени 8.ІІ.1911 г. „ „ „ „ син свободен 846
850 Самоел Соломон Шени 2.ІІІ.1921 г. „ „ „ „ син амбул.

търговец
847

264 851 Самоел Майр Шени 2.V.1891 г. „ „ ул. 104 № 23 съпруг свободен 848 253
852 Мазалто Самоел Шени 12.VІІ.1894 г. „ „ „ „ съпруга домакиня 849
853 Майр Самоел Шени 12.V.1924 г. „ „ „ „ син. амул. търго-

вец
850

854 Аврам Самоел Шени 1930 г. „ „ „ „ син свободен 851
855 Рашел Самоел Шени 1934 г. „ „ „ „ дъщеря свободна 852

265 856 Тамар Иомтов Шени 16.ІІ.1859 г. „ „ „ № 46 вдовица домакиня 853 254

266 857 Леа Яко Шени 6.VІІ.1867 г. „ „ ул. 108 № 7 вдовица домакиня 854 255

267 858 Моис Яко Шиби 5.VІІ.1890 г. „ „ ул. 31 № 10 съпруг свободен 855 256
859 Луна Моис Шиби 2.Х.1901 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня 856

268 860 Клара Аврам Шиби 1.ІІІ.1880 г. Гюмюрджина ул. 84 № 31 вдовица домакиня 857 257
861 Моис Аврам Шиби 20.V.1914 г. „ „ „ син тенекиджия 858
862 Юна Аврам Шиби 21.ІІІ.1921 г. „ „ „ син тенекиджия 859
863 Матилда Аврам Шиби 20.ІV.1918 г. „ „ „ дъщеря домакиня 860

269 864 Синхула Аврам Шиби 15.І.1891 г. „ „ № 34 вдовица домакиня 861 258
865 Естер Аврам Шиби 10.Х.1915 г. „ „ „ дъщеря домакиня 862

270 866 Самуел Яко Шиби 15.ІХ.1893 г. „ ул. 115 № 37 съпруг свободен 863 259
867 Роза Самуел Шиби 15.ІХ.1906 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня 864

265 868 Овадия Бохор Юхай 10.ІV.1899 г. гр. Галиполи гр. Гюмюрджина ул. 104 № 64 съпруг тютюноработ-
ник

865 260

869 Матилда Овадия Юхай 13.V.1901 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня 866
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№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

266 851 Давид Бохор Албохер 26.І.1895 г. Гюмюрджина ул. 32 № 6 съпруг шивач [записани са на друго 
място]852 Естер Давид Албохер 14.ХІІ.1902 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня

853 Яким Давид Албохер 20.ІХ.1924 г. Гюмюрджина „ „ син свободен
854 Мазалто Давид Албохер 1929 г. „ „ „ дъщеря свободна
855 Мериям Давид Албохер 1938 г. „ „ „ дъщеря свободна

267 856 Естер Сабитай Бахар 17.ІІІ.1884 г. гр. Пловдив ул. 31 № 13 вдовица домакиня 867 261
857 Яко Сабитай Бахар 14.ІІ.1914 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 868

268 858 Нисим Самуел Бенрей 20.V.1922 г. Гюмюрджина ул. 104 [барака] неженен свободен [записан е на друго 
място]

[Нисим Сабитай Белло] [Ксанти] 869  
[от Ксанти]

262

[Бениямин Аврам Бахар] [1904 г.] [Гюм.] [ул. 104 - 2] [съпруг] [свободен] 870 263
[Бела Бениямин Бахар] [1920 г.] [Гюм.] [ул. 104 - 2] [съпруга] [домакиня] 871
[Исак Бениямин Бахар] [1942 г.] [Гюм.] [ул. 104 - 2] [син] [свободен] 872

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 363, л. 51–81. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 

      * Машинописният списък е подготвен преди 4 март, но е допълван и  
след 7 март, за което свидетелства една от нанесените  по-късно на ръка  
забележки (поставени от нас в квадратни скоби и в курсив) срещу  
съответните имена.

    ** Номерирането на лицата и семействата следва нанесените ръкописни поправки.
  *** Срещу всички имена има отметки с молив.
**** Цифрите в последните две колонки са нанесени на ръка.
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№ по ред 
на се-

мейството

№ по 
ред

Име, презиме и фамилия Дата на раждане Месторождение Местожителство улица и  
                         номер

Сродство с 
главата на се-

мейството

Професия     

266 851 Давид Бохор Албохер 26.І.1895 г. Гюмюрджина ул. 32 № 6 съпруг шивач [записани са на друго 
място]852 Естер Давид Албохер 14.ХІІ.1902 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня

853 Яким Давид Албохер 20.ІХ.1924 г. Гюмюрджина „ „ син свободен
854 Мазалто Давид Албохер 1929 г. „ „ „ дъщеря свободна
855 Мериям Давид Албохер 1938 г. „ „ „ дъщеря свободна

267 856 Естер Сабитай Бахар 17.ІІІ.1884 г. гр. Пловдив ул. 31 № 13 вдовица домакиня 867 261
857 Яко Сабитай Бахар 14.ІІ.1914 г. Гюмюрджина „ „ син амб.търгов. 868

268 858 Нисим Самуел Бенрей 20.V.1922 г. Гюмюрджина ул. 104 [барака] неженен свободен [записан е на друго 
място]

[Нисим Сабитай Белло] [Ксанти] 869  
[от Ксанти]

262

[Бениямин Аврам Бахар] [1904 г.] [Гюм.] [ул. 104 - 2] [съпруг] [свободен] 870 263
[Бела Бениямин Бахар] [1920 г.] [Гюм.] [ул. 104 - 2] [съпруга] [домакиня] 871
[Исак Бениямин Бахар] [1942 г.] [Гюм.] [ул. 104 - 2] [син] [свободен] 872

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 363, л. 51–81. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 

      * Машинописният списък е подготвен преди 4 март, но е допълван и  
след 7 март, за което свидетелства една от нанесените  по-късно на ръка  
забележки (поставени от нас в квадратни скоби и в курсив) срещу  
съответните имена.

    ** Номерирането на лицата и семействата следва нанесените ръкописни поправки.
  *** Срещу всички имена има отметки с молив.
**** Цифрите в последните две колонки са нанесени на ръка.
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5.1.2. деде аГаЧ

385. Списък на евреите, живущи в деде  агач
                                                                        деде агач, 4 март 1943 г.

№ по ред Име, Презиме и фамилия дата на раж-
дането

Месторождение Место- 
жителство

улица и н-р на 
жилището

Родство с главата на 
семейството

Професия Поданство Забележка

1. Бохор Аврам Аренос 2.ІХ.1900 г. гр. Димотика Гр. Дедеагач ул. 129 № 1 домакин Работник Бив.Гръцко
2. Роза Бохор Аренос 1.І.1906 г. гр. Люле Бургас „ „ Съпруга домакиня „
3. Рашел Бохор Аренос 4.ХІІ.923 г. „ „ „ Дъщеря безработна „
4. Алберт Бохор Аренос 10.3.1929 г. с.Салтъкьой „ „ Син свободен „
5. Зюмбил Бохор Аренос 14.ХІ.1933 г. Дедеагач „ „ Дъщеря свободна „

6. Албер Хаим Адут 4.І.1907 г. гр. Одрин „ ул. 75 № 10 Домакин Семкаджия „
7. Матилда Албер Адут 3.І.1910 г. „ „ „ Съпруга домакиня „
8. Стела Албер Адут 1.ІІ.1931 г. Дедеагач „ „ Дъщеря свободна „
9. Хаим Алберт Адут 3.4.1933 г. „ „ „ Син Свободен „

10. Арон Алберт Адут 1.І.1927 г. „ „ „ Син Свободен „
11. Давид Алберт Адут 5.ІІ.1941 г. „ „ „ Син Свободен „

12. Самуил Мушон Ешкенази 15.8.1889 г. гр. Одрин „ ул. 71 № 2 Домакин Шкембеджия „
13. Ребека Самуил Ешкенази 10.5.1905 г. „ „ „ Съпруга домакиня „
14. Нартели Самуил Ешкенази 12.3.1927 г. Дедеагач „ „ Син Свободен „
15. Мордук Самуил Ешкенази 8.І.1930 г. „ „ „ Син „ „
16. Хаим Самуил Ешкунази 13.4.1932 г. „ „ „ Син „ „
17. Луна Самуил Ешкунази 18.6.1934 г. „ „ „ Дъщеря „ „
18. Моис Самуил Ешкунази 22.5.1939 г. „ „ „ Син „ „
19. Ишоа Самуил Ешкенази 3.ІІ.1941 г. „ „ „ Син „ „

20. Шаул Гаврил Кози 15.8.1895 г. гр. Одрин „ ул. 49 № 1 Домакин Работник „
21. Виду Шаул Кози 10.4.1898 г. „ „ „ Съпруга домакиня „
22. Ребека Шаул Кози 8.3.1930 г. Дедеагач „ „ Дъщеря Свободна „
23. Луна Шаул Кози 17.12.1926 г. „ „ „ „ „ „
24. Гавраил Шаул Кози 20.6.1924 г. „ „ „ Син Железар „

25. Пенхас Маир Шимшин 5.7.1916 г. „ „ ул. 19 № 28 Домакин Свободен „
26. Дуду Маир Шимшин 12.І.1887 год. гр. Солун „ „ Майка домакиня „

27. Дуду Бехар Мордохай 8.5.1873 г. гр. Одрин „ ул. 19 № 28 Домакин Свободен „
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5.1.2. деде аГаЧ

385. Списък на евреите, живущи в деде  агач
                                                                        деде агач, 4 март 1943 г.

№ по ред Име, Презиме и фамилия дата на раж-
дането

Месторождение Место- 
жителство

улица и н-р на 
жилището

Родство с главата на 
семейството

Професия Поданство Забележка

1. Бохор Аврам Аренос 2.ІХ.1900 г. гр. Димотика Гр. Дедеагач ул. 129 № 1 домакин Работник Бив.Гръцко
2. Роза Бохор Аренос 1.І.1906 г. гр. Люле Бургас „ „ Съпруга домакиня „
3. Рашел Бохор Аренос 4.ХІІ.923 г. „ „ „ Дъщеря безработна „
4. Алберт Бохор Аренос 10.3.1929 г. с.Салтъкьой „ „ Син свободен „
5. Зюмбил Бохор Аренос 14.ХІ.1933 г. Дедеагач „ „ Дъщеря свободна „

6. Албер Хаим Адут 4.І.1907 г. гр. Одрин „ ул. 75 № 10 Домакин Семкаджия „
7. Матилда Албер Адут 3.І.1910 г. „ „ „ Съпруга домакиня „
8. Стела Албер Адут 1.ІІ.1931 г. Дедеагач „ „ Дъщеря свободна „
9. Хаим Алберт Адут 3.4.1933 г. „ „ „ Син Свободен „

10. Арон Алберт Адут 1.І.1927 г. „ „ „ Син Свободен „
11. Давид Алберт Адут 5.ІІ.1941 г. „ „ „ Син Свободен „

12. Самуил Мушон Ешкенази 15.8.1889 г. гр. Одрин „ ул. 71 № 2 Домакин Шкембеджия „
13. Ребека Самуил Ешкенази 10.5.1905 г. „ „ „ Съпруга домакиня „
14. Нартели Самуил Ешкенази 12.3.1927 г. Дедеагач „ „ Син Свободен „
15. Мордук Самуил Ешкенази 8.І.1930 г. „ „ „ Син „ „
16. Хаим Самуил Ешкунази 13.4.1932 г. „ „ „ Син „ „
17. Луна Самуил Ешкунази 18.6.1934 г. „ „ „ Дъщеря „ „
18. Моис Самуил Ешкунази 22.5.1939 г. „ „ „ Син „ „
19. Ишоа Самуил Ешкенази 3.ІІ.1941 г. „ „ „ Син „ „

20. Шаул Гаврил Кози 15.8.1895 г. гр. Одрин „ ул. 49 № 1 Домакин Работник „
21. Виду Шаул Кози 10.4.1898 г. „ „ „ Съпруга домакиня „
22. Ребека Шаул Кози 8.3.1930 г. Дедеагач „ „ Дъщеря Свободна „
23. Луна Шаул Кози 17.12.1926 г. „ „ „ „ „ „
24. Гавраил Шаул Кози 20.6.1924 г. „ „ „ Син Железар „

25. Пенхас Маир Шимшин 5.7.1916 г. „ „ ул. 19 № 28 Домакин Свободен „
26. Дуду Маир Шимшин 12.І.1887 год. гр. Солун „ „ Майка домакиня „

27. Дуду Бехар Мордохай 8.5.1873 г. гр. Одрин „ ул. 19 № 28 Домакин Свободен „
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№ по ред Име, Презиме и фамилия дата на раж-
дането

Месторождение Место- 
жителство

улица и н-р на 
жилището

Родство с главата на 
семейството

Професия Поданство Забележка

28. Йосиф Беншоа Исак 18.3.1849 г. гр. Солун „ ул. 48 № 44 Стар Свободен „
29. Мериян Йосиф Исак 20.Х.1873 г. Гюмюрджина „ „ Съпруга домакиня „

30. Ребека Фреско Бенеамин 10.8.1893 г. гр. Одрин „ ул. 87 № 23 Домакиня домакиня „
31. Бисион Фреско Бениамин 25.5.1910 г. Дедеагач „ „ Син Свободен „
32. Арон Фреско Бениамин 15.4.1920 г. „ „ „ Син свободен „

33. Ишоа Бехар Давид 14.7.1896 г. гр. Одрин „ ул. 82 № 9 Домакин Работник „
34. Сара Ишоа Давид 10.6.1904 г. Гюмюрджина „ „ Съпруга Домакиня „
35. Несим Ишоа Давид 10.4.1924 г. гр. Дедеагач „ „ Син Свободен „
36. Давид Ишоа Давид 8.5.1929 г. гр. Ксанти „ „ Син Свободен „
37. Йосиф Ишоа давид 10.І.1931 г. гр. Дедеагач „ „ Син свободен „
38. Пава Ишоа Давид 24.Х.1933 г. гр. Дедеагач „ „ Дъщеря Свободна „

39. Несим Мешуа Герон 18.3.1885 г. гр. Одрин „ ул. 24 № 12 Домакин Свободен „

40. Алберт Рафаел Леви 24.4.1897 г. г. Дедеагач „ ул. 21 № 24 Домакин Свободен „
41. Рафаел Аврам Леви 15.8.1872 г. Чанак Кале „ „ Баща „ „

42. Мария Аврам Халевуа 10.8.1976 г. гр. Солун „ ул. Домакиня Домакиня „

    Гр. Дедеагач, 4 Март 1943 година

     ОКОЛИЙСКИ УПРАВИТЕЛ: /п/ 

     ОКОЛИЙСКИ НАЧАЛНИК: /п/ 

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 368, л. 11–12. Оригинал. Машинопис. 
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№ по ред Име, Презиме и фамилия дата на раж-
дането

Месторождение Место- 
жителство

улица и н-р на 
жилището

Родство с главата на 
семейството

Професия Поданство Забележка

28. Йосиф Беншоа Исак 18.3.1849 г. гр. Солун „ ул. 48 № 44 Стар Свободен „
29. Мериян Йосиф Исак 20.Х.1873 г. Гюмюрджина „ „ Съпруга домакиня „

30. Ребека Фреско Бенеамин 10.8.1893 г. гр. Одрин „ ул. 87 № 23 Домакиня домакиня „
31. Бисион Фреско Бениамин 25.5.1910 г. Дедеагач „ „ Син Свободен „
32. Арон Фреско Бениамин 15.4.1920 г. „ „ „ Син свободен „

33. Ишоа Бехар Давид 14.7.1896 г. гр. Одрин „ ул. 82 № 9 Домакин Работник „
34. Сара Ишоа Давид 10.6.1904 г. Гюмюрджина „ „ Съпруга Домакиня „
35. Несим Ишоа Давид 10.4.1924 г. гр. Дедеагач „ „ Син Свободен „
36. Давид Ишоа Давид 8.5.1929 г. гр. Ксанти „ „ Син Свободен „
37. Йосиф Ишоа давид 10.І.1931 г. гр. Дедеагач „ „ Син свободен „
38. Пава Ишоа Давид 24.Х.1933 г. гр. Дедеагач „ „ Дъщеря Свободна „

39. Несим Мешуа Герон 18.3.1885 г. гр. Одрин „ ул. 24 № 12 Домакин Свободен „

40. Алберт Рафаел Леви 24.4.1897 г. г. Дедеагач „ ул. 21 № 24 Домакин Свободен „
41. Рафаел Аврам Леви 15.8.1872 г. Чанак Кале „ „ Баща „ „

42. Мария Аврам Халевуа 10.8.1976 г. гр. Солун „ ул. Домакиня Домакиня „

    Гр. Дедеагач, 4 Март 1943 година

     ОКОЛИЙСКИ УПРАВИТЕЛ: /п/ 

     ОКОЛИЙСКИ НАЧАЛНИК: /п/ 

ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 368, л. 11–12. Оригинал. Машинопис. 
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5.1.3. драМа

386. Списък на живущите и „вдигнатите“ от драма евреи
                                                                   драма, преди 4 март 1943 г.*

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
1.[всички] 1. Аврам Габриел Алмознино 10.VІІІ.1897 год. гр. София гр. Драма 103 22 домакин чин. ч. д-во

2. Виктория Аврам Алмознино 11.Х.1900 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакиня
3. Сара Аврам Алмознино 10.І.1924 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня
4. Сузана Аврам Алмознино 10.VІІ.1926 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря Домакиня
5. Гедалия Аврам Алмознино 3.VІІ.1928 год. гр. Драма „ „ „ син ----------
6. Неуми Аврам Алмознино 10.VІ.1932 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------
7. Ивони Аврам Алмознино 3.ІІ.1939 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------

2.[всички] 8. Аврам Барух Алалув 10.ХІ.1874 год. гр. Драма гр. Драма 91 1 домакин Безработен
9. Естер Аврам Алалув 6.VІ.1871 год. „ „ „ „ съпруга Домакиня

10. Витал Аврам Алалув 12.VІ.1906 год. „ „ „ „ син амб. търгов.
11. Жули Аврам Алалув 6.ІХ.1916 год. „ „ „ „ дъщеря Домакиня

3. [всички] 12. Аврам Иосеф Боено 10.ІІ.1877 год. гр. Драма гр. Драма 12 1 домакин тют. работник
13. Рейна Аврам Боено 1880 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга Домакиня
14. Рахел Аврам Боено 1926 год. гр. Сяр „ „ „ дъщеря Домакиня

4. [всички] 15. Аврам Исак Гехаскел 4.ІІ.1897 год. гр. Сяр гр. Драма 12 24 домакин амб. търгов.
16. Полиба Аврам Гегаскел 5.V.1906 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга Домакиня
17. Давид Аврам Гегаскел 6.V.1928 год. гр. Драма „ „ „ син ----------
18. Решел Аврам Гехаскел 9.ІХ.1931 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------
19. Лора Аврам Гехаскел 1.V.1932 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------
20. Матика Аврам Гехаскел 7.V.1940 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------

5. [всички] 21. Ашер Исак Гехаскел 17.ІХ.1894 год. гр. Сяр гр. Драма 69 5 домакин амб. търгов.
22. Луна Ашер Гехаскел 8.ІІІ.1900 год. гр. Сяр гр. Драма 69 „ съпруга домакиня
23. Исак Ашер Гехаскел 4.V.1923 год. гр. Драма „ „ „ син свободен
24. Боена Ашер Гехаскел 2.ІV.1925 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня
25. Луси Ашер Гехаскел 4.VІІІ.1927 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня
26. Иосеф Ашер Гехаскел 6.ІІІ.1929 год. гр. Драма „ „ „ син ----------
27. Матилда Ашер Гехаскел 5.ІV.1931 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------

6. 28. Аврам Исак Шалиш 28.VІІІ.1884 год. гр. Гюмюржина гр. Драма 95 17 домакин тенекеджия
29. Клара Аврам Шалиш

[двамата]
1900 год. гр. Ксанти „ „ „ съпруга Домакиня

30. Хаим Аврам Шалиш
[в моб.]

5.ІV.1922 год. гр. Ксанти „ „ „ син дете -----

7. 31. Аврам Соломон Леви 8.VІІ.1870 год. гр. Солун гр. Драма 15 33 домакин Прислужник



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  933

5.1.3. драМа

386. Списък на живущите и „вдигнатите“ от драма евреи
                                                                   драма, преди 4 март 1943 г.*

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
1.[всички] 1. Аврам Габриел Алмознино 10.VІІІ.1897 год. гр. София гр. Драма 103 22 домакин чин. ч. д-во

2. Виктория Аврам Алмознино 11.Х.1900 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакиня
3. Сара Аврам Алмознино 10.І.1924 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня
4. Сузана Аврам Алмознино 10.VІІ.1926 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря Домакиня
5. Гедалия Аврам Алмознино 3.VІІ.1928 год. гр. Драма „ „ „ син ----------
6. Неуми Аврам Алмознино 10.VІ.1932 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------
7. Ивони Аврам Алмознино 3.ІІ.1939 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------

2.[всички] 8. Аврам Барух Алалув 10.ХІ.1874 год. гр. Драма гр. Драма 91 1 домакин Безработен
9. Естер Аврам Алалув 6.VІ.1871 год. „ „ „ „ съпруга Домакиня

10. Витал Аврам Алалув 12.VІ.1906 год. „ „ „ „ син амб. търгов.
11. Жули Аврам Алалув 6.ІХ.1916 год. „ „ „ „ дъщеря Домакиня

3. [всички] 12. Аврам Иосеф Боено 10.ІІ.1877 год. гр. Драма гр. Драма 12 1 домакин тют. работник
13. Рейна Аврам Боено 1880 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга Домакиня
14. Рахел Аврам Боено 1926 год. гр. Сяр „ „ „ дъщеря Домакиня

4. [всички] 15. Аврам Исак Гехаскел 4.ІІ.1897 год. гр. Сяр гр. Драма 12 24 домакин амб. търгов.
16. Полиба Аврам Гегаскел 5.V.1906 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга Домакиня
17. Давид Аврам Гегаскел 6.V.1928 год. гр. Драма „ „ „ син ----------
18. Решел Аврам Гехаскел 9.ІХ.1931 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------
19. Лора Аврам Гехаскел 1.V.1932 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------
20. Матика Аврам Гехаскел 7.V.1940 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------

5. [всички] 21. Ашер Исак Гехаскел 17.ІХ.1894 год. гр. Сяр гр. Драма 69 5 домакин амб. търгов.
22. Луна Ашер Гехаскел 8.ІІІ.1900 год. гр. Сяр гр. Драма 69 „ съпруга домакиня
23. Исак Ашер Гехаскел 4.V.1923 год. гр. Драма „ „ „ син свободен
24. Боена Ашер Гехаскел 2.ІV.1925 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня
25. Луси Ашер Гехаскел 4.VІІІ.1927 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня
26. Иосеф Ашер Гехаскел 6.ІІІ.1929 год. гр. Драма „ „ „ син ----------
27. Матилда Ашер Гехаскел 5.ІV.1931 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря ----------

6. 28. Аврам Исак Шалиш 28.VІІІ.1884 год. гр. Гюмюржина гр. Драма 95 17 домакин тенекеджия
29. Клара Аврам Шалиш

[двамата]
1900 год. гр. Ксанти „ „ „ съпруга Домакиня

30. Хаим Аврам Шалиш
[в моб.]

5.ІV.1922 год. гр. Ксанти „ „ „ син дете -----

7. 31. Аврам Соломон Леви 8.VІІ.1870 год. гр. Солун гр. Драма 15 33 домакин Прислужник
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  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
32. Поломба Аврам Леви

[двамата]
10.V.1889 год. гр. Солун гр. Драма 15 33 съпруга домакиня

33. Соломон Аврам Леви
[в моб.]

15.ХІІ.1926 год. гр. Драма „ „ „ син шивач

34. Анри Аврам Леви
[заминал]

5.ІХ.1928 год. гр. Драма „ „ „ син амб. търгов.

8. 35. Аврам Самуел Симанто 29.VІ.1904 год. гр. Драма гр. Драма 95 44 домакин Чиновник
36. Дора Аврам Симанто 15.ІV.1911 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга Домакиня
37. Самуил Аврам Симанто 5.ІV.1936 год. гр. Драма „ „ „ син дете
38. Видал Аврам Симанто

[тримата]
31.V.1941 год. гр. Драма „ „ „ син дете

9 39. Аврам Иосеф Мензам
[гр.м]

4.VІІІ.1907 год. гр. Драма гр. Драма 6 36 домакин прислужник

40. Реджина Аврам Мензам
[заминала]

15.Х.1907 год. гр. Драма „ „ „ съпруга домакиня

10. 41. Аврам Яков Коен 20.ІІ.1896 год. гр. Битоля гр. Драма 119 50 домакин хамалин
42. Рахел Аврам Коен 5.V.1921 год. гр. Драма „ „ „ съпруга домакиня
43. Джоя Аврам Коен

[тримата]
10.І.1927 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня

44. Рафаел Аврам Коен
[в моб.]

1919 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня

45. Давид Аврам Коен
[гр.м.]

1923 год. гр. Драма „ „ „ син амб. търгов.

11. [всички] 46. Арон Шалом Овадия 1.V.1886 год. гр. Драма гр. Драма 9 18 домакин амб. търгов.
47. Рахел Арон Овадия 3.VІ.1890 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакиня
48. Луси Арон Овадия 20.І.1916 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня
49. Шалом Арон Овадия 2.VІІ.1924 год. гр. Драма „ „ „ син амб. търгов.

12. [всички] 50. Аврам Соломон Пардо 4.Х.1900 год. гр. Драма гр. Драма 13 3 домакин амб. търгов.
51. Рикула Аврам Пардо 6.ІІ.1904 год. гр. Битоля „ „ „ съпруга домакиня
52. Соломон Аврам Пардо 7.ІV.1923 год. гр. Драма „ „ „ син амб. търгов.
53. Мазлиах Аврам Пардо 8.ІІ.1927 год. гр. Драма „ „ „ син свободен
54. Естер Аврам Пардо 4.VІ.1931 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря дете
55. Илия Аврам Пардо 3.І.1931 год. гр. Драма „ „ „ син дете
56. Яков Аврам Пардо 2.ІІ.1933 год. гр. Драма „ „ „ син дете

13. [всички] 57. Аврам Хаим Паси 2.ІІІ.1891 год. гр. Драма гр. Драма 9 16 домакин вехтошар
58. Рашел Аврам Паси 6.V.1900 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакиня
59. Хаим Аврам Паси 8.ІІ.1930 год. гр. Драма „ „ „ син -----------

14. 60. Аврам Яков Пиляс
[в мобил.]

10.V.1918 год. гр. Кавала гр. Драма 101 16 домакин хамалин



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  937

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
32. Поломба Аврам Леви

[двамата]
10.V.1889 год. гр. Солун гр. Драма 15 33 съпруга домакиня

33. Соломон Аврам Леви
[в моб.]

15.ХІІ.1926 год. гр. Драма „ „ „ син шивач

34. Анри Аврам Леви
[заминал]

5.ІХ.1928 год. гр. Драма „ „ „ син амб. търгов.

8. 35. Аврам Самуел Симанто 29.VІ.1904 год. гр. Драма гр. Драма 95 44 домакин Чиновник
36. Дора Аврам Симанто 15.ІV.1911 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга Домакиня
37. Самуил Аврам Симанто 5.ІV.1936 год. гр. Драма „ „ „ син дете
38. Видал Аврам Симанто

[тримата]
31.V.1941 год. гр. Драма „ „ „ син дете

9 39. Аврам Иосеф Мензам
[гр.м]

4.VІІІ.1907 год. гр. Драма гр. Драма 6 36 домакин прислужник

40. Реджина Аврам Мензам
[заминала]

15.Х.1907 год. гр. Драма „ „ „ съпруга домакиня

10. 41. Аврам Яков Коен 20.ІІ.1896 год. гр. Битоля гр. Драма 119 50 домакин хамалин
42. Рахел Аврам Коен 5.V.1921 год. гр. Драма „ „ „ съпруга домакиня
43. Джоя Аврам Коен

[тримата]
10.І.1927 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня

44. Рафаел Аврам Коен
[в моб.]

1919 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня

45. Давид Аврам Коен
[гр.м.]

1923 год. гр. Драма „ „ „ син амб. търгов.

11. [всички] 46. Арон Шалом Овадия 1.V.1886 год. гр. Драма гр. Драма 9 18 домакин амб. търгов.
47. Рахел Арон Овадия 3.VІ.1890 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакиня
48. Луси Арон Овадия 20.І.1916 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря домакиня
49. Шалом Арон Овадия 2.VІІ.1924 год. гр. Драма „ „ „ син амб. търгов.

12. [всички] 50. Аврам Соломон Пардо 4.Х.1900 год. гр. Драма гр. Драма 13 3 домакин амб. търгов.
51. Рикула Аврам Пардо 6.ІІ.1904 год. гр. Битоля „ „ „ съпруга домакиня
52. Соломон Аврам Пардо 7.ІV.1923 год. гр. Драма „ „ „ син амб. търгов.
53. Мазлиах Аврам Пардо 8.ІІ.1927 год. гр. Драма „ „ „ син свободен
54. Естер Аврам Пардо 4.VІ.1931 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря дете
55. Илия Аврам Пардо 3.І.1931 год. гр. Драма „ „ „ син дете
56. Яков Аврам Пардо 2.ІІ.1933 год. гр. Драма „ „ „ син дете

13. [всички] 57. Аврам Хаим Паси 2.ІІІ.1891 год. гр. Драма гр. Драма 9 16 домакин вехтошар
58. Рашел Аврам Паси 6.V.1900 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакиня
59. Хаим Аврам Паси 8.ІІ.1930 год. гр. Драма „ „ „ син -----------

14. 60. Аврам Яков Пиляс
[в мобил.]

10.V.1918 год. гр. Кавала гр. Драма 101 16 домакин хамалин
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  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
61. Ребека Аврам Пиляс

[заминала]
1924 год. гр. Кавала гр. Драма 101 16 съпруга домакиня

15. [всички] 62. Аврам Яков Коен 29.Х.1874 год. гр. Сяр гр. Драма 6 34 домакин овощар
63. Рейна Аврам Коен 11.ІІІ.1883 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакин
64. Соломон Моис Халфон 3.V.1929 год. гр. Драма „ „ „ внук дете

16. [всички] 65. Аврам Яков Тевел 12.ІІ.1895 год. гр. Сяр гр. Драма 9 16 домакин ам. търг.
66. Мари Аврам Тевел 1904 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакина
67. Нина Аврам Тевел 1927 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря „
68. Яков Аврам Тевет 1929 год. гр. Драма „ „ „ син свободен

17. [всички] 69. Аврам Видал Струмса ...... 1908 г. гр. Сяр гр. Драма 6-32 домакин амб. търгов.
70. Лора Аврам          „ ...... 1912 г. „ „ „ домакина домакина

18. [всички] 71. Арон    Яков Казес ...... 1881 г. гр. Гюмюрджина гр. Драма 5-94 домакин амб. търг.
72. Рикета Арон     „ ...... 1891 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакина
73. Стела      „         „ ...... 1920 г. гр. Драча „ „ дъщеря „
74. Яков        „         „ ...... 1925 г. „ „ „ син ------------

19. [всички] 75. Арон Исак Хазан 15.V.1900 г. гр. Драма гр. Драма 62-17 домакин амб. търгов.
76. Луна        Арон    „ 20.VІ.1906 г. „ „ „ съпруга домакина
77. Дора           „         „ 25.ІІ.1925 г. „ „ „ дъщеря „
78. Исак           „         „ 30.VІ.1926 г. „ „ „ син свободен
79. Салватор   „        „ 27.VІ.1928 г. „ „ „ син „
80. Аврам        „        „ 15.V.1930 г. „ „ „ „ „
81. Мери          „         „ 10.V.1940 г. „ „ „ дъщеря ------------

20. [всички] 82. Бохор Нисим Коен 8.VІІ.1892 г. Галиполи гр. Драма 95-22 домакин амб. търгов.
83. Лиза   Бохор     „ 4.Х.1899 г. гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакина
84. Сузана   „          „ 13.ІІІ.1927 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
85. Нисим   „           „ 12.VІІІ.1928 г. „ „ „ син -------------

21. 86. Бономо Илия Хаим 8.VІІ.1892 г. Галиполи гр. Драма 133-27 домакин аг. з. д-во
87. Естер Боном Хаим

[двамата]
3.V.1892 г. Гюморджина „ „ съпруга домакина

88. Яков       „         „
[в моб.]

8.VІ.1922 г. гр. Солун „ „ син свободен

22. [всички] 89. Бенямин Сол. Хаим 7.V.1875 г. гр. Сяр гр. Драма 13-1 домакин свободен
90. Рика Бен.            „ 8.ІV.1875 г. „ „ „ съпруга домакина
91. Реджина Бен.     „ 5.VІ.1917 г. гр. Драма „ „ дъщеря „

23. 92. Бениямин Хаим Паси 4.VІІІ.1901 г. гр. Сяр гр. Драма 51-133 домакин амб. търг.
93. Грасия Бенямин     „ 20.ІІІ.1914 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакина
94. Хаим          „           „

[двамата]
27.ІV.1937 г. гр. Драма „ „ син -------------

24. [всички] 95. Бенвенисте Самуел Овадия 5.VІІІ.1879 г. гр. Драма гр. Драма 51-171 домакин стъклар
96. Мазалто Бенб.              „ 5.V.1883 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакина



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  939

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
61. Ребека Аврам Пиляс

[заминала]
1924 год. гр. Кавала гр. Драма 101 16 съпруга домакиня

15. [всички] 62. Аврам Яков Коен 29.Х.1874 год. гр. Сяр гр. Драма 6 34 домакин овощар
63. Рейна Аврам Коен 11.ІІІ.1883 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакин
64. Соломон Моис Халфон 3.V.1929 год. гр. Драма „ „ „ внук дете

16. [всички] 65. Аврам Яков Тевел 12.ІІ.1895 год. гр. Сяр гр. Драма 9 16 домакин ам. търг.
66. Мари Аврам Тевел 1904 год. гр. Сяр „ „ „ съпруга домакина
67. Нина Аврам Тевел 1927 год. гр. Драма „ „ „ дъщеря „
68. Яков Аврам Тевет 1929 год. гр. Драма „ „ „ син свободен

17. [всички] 69. Аврам Видал Струмса ...... 1908 г. гр. Сяр гр. Драма 6-32 домакин амб. търгов.
70. Лора Аврам          „ ...... 1912 г. „ „ „ домакина домакина

18. [всички] 71. Арон    Яков Казес ...... 1881 г. гр. Гюмюрджина гр. Драма 5-94 домакин амб. търг.
72. Рикета Арон     „ ...... 1891 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакина
73. Стела      „         „ ...... 1920 г. гр. Драча „ „ дъщеря „
74. Яков        „         „ ...... 1925 г. „ „ „ син ------------

19. [всички] 75. Арон Исак Хазан 15.V.1900 г. гр. Драма гр. Драма 62-17 домакин амб. търгов.
76. Луна        Арон    „ 20.VІ.1906 г. „ „ „ съпруга домакина
77. Дора           „         „ 25.ІІ.1925 г. „ „ „ дъщеря „
78. Исак           „         „ 30.VІ.1926 г. „ „ „ син свободен
79. Салватор   „        „ 27.VІ.1928 г. „ „ „ син „
80. Аврам        „        „ 15.V.1930 г. „ „ „ „ „
81. Мери          „         „ 10.V.1940 г. „ „ „ дъщеря ------------

20. [всички] 82. Бохор Нисим Коен 8.VІІ.1892 г. Галиполи гр. Драма 95-22 домакин амб. търгов.
83. Лиза   Бохор     „ 4.Х.1899 г. гр. Гюмюрджина „ „ съпруга домакина
84. Сузана   „          „ 13.ІІІ.1927 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
85. Нисим   „           „ 12.VІІІ.1928 г. „ „ „ син -------------

21. 86. Бономо Илия Хаим 8.VІІ.1892 г. Галиполи гр. Драма 133-27 домакин аг. з. д-во
87. Естер Боном Хаим

[двамата]
3.V.1892 г. Гюморджина „ „ съпруга домакина

88. Яков       „         „
[в моб.]

8.VІ.1922 г. гр. Солун „ „ син свободен

22. [всички] 89. Бенямин Сол. Хаим 7.V.1875 г. гр. Сяр гр. Драма 13-1 домакин свободен
90. Рика Бен.            „ 8.ІV.1875 г. „ „ „ съпруга домакина
91. Реджина Бен.     „ 5.VІ.1917 г. гр. Драма „ „ дъщеря „

23. 92. Бениямин Хаим Паси 4.VІІІ.1901 г. гр. Сяр гр. Драма 51-133 домакин амб. търг.
93. Грасия Бенямин     „ 20.ІІІ.1914 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакина
94. Хаим          „           „

[двамата]
27.ІV.1937 г. гр. Драма „ „ син -------------

24. [всички] 95. Бенвенисте Самуел Овадия 5.VІІІ.1879 г. гр. Драма гр. Драма 51-171 домакин стъклар
96. Мазалто Бенб.              „ 5.V.1883 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакина



940 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
97. Самуел Бенб. Овадия 3.І.1911 г. гр. Драма гр. Драма 51-171 син свободен

25. 98. Бела Иосиф Коен
[заминала]

...... 1893 г. гр. Кавала гр. Драма 15-33 домакина вдовица

99. Илия     „        „
[гр. м.]

14.ІІІ.1923 г. гр. Драма „ „ син свободен

100. Флора   „         „ 14.ІІІ.1923 г. „ „ „ дъщеря домакина
101. Ника     „        „

[двамата]
17.VІІІ.1927 г. „ „ „ „ „

26. [всички] 102. Боена Самуил Якар 15.VІІ.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 3 домакина вдовица
103. Исак   Самуил     „ 14.V.1924 г. гр. Драма „ „ син амб. търг.
104. Витал       „          „ 25.VІІ.1925 г. „ „ „ „ „
105. Сабитай   „          „ 25.VІІІ.1929 г. „ „ „ „ свободен

27. 106. Буна Симанто Атиас
[заминала]

5.Х.1868 г. гр. Сяр гр. Драма 111-9а домакина вдовица

28. [всички] 107. Боена   Соломон Амиел 1896 г. гр. Сяр гр. Драма 98-40 домакина вдовица
108. Луна           „            „ 1920 г. гр. Сяр „ „ дъщеря домакина
109. Полина       „            „ 1924 г. гр.   „ „ „ „ „
110. Алегри       „            „ 1929 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
111. Ялвира       „            „ 1926 г. „ „ „ „ „

29. [всички] 112. Берта     Анри Струмса 5.VІ.1903 г. гр. Солун гр. Драма 12-18 домакиня вдовица
113. Хаим          „          „ 9.VІІ.1933 г. гр. Драма „ „ син ------------
114. Мазалто     „          „ 8.ІІІ.1937 г. гр. Драма „ „ дъщеря ------------

30. 115. Гедалия Аврам Хаим
[заминала]

3.ІІ.1885 г. гр. Сяр гр. Драма 104-35 домакин амб. търгов.

31. [всички] 116. Давид Исак Аврам 15.V.1884 г. гр. Сяр гр. Драма 51-169 домакин содолимонад.
117. Сара Давид Аврам 8.ІІ.1900 г. „ „ „ съпруга домакиня
118. Аврам   „        „ 10.ІІІ.1923 г. гр. Драма „ „ син чиновник
119. Клара Давид Аврам 10.ІІІ.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня
120. Марио Давид    „ 6.VІІ.1928 г. „ „ „ син -----------
121. Лили Давид      „ 5.ІІІ.1934 г. „ „ „ дъщеря -----------

32. [всички] 122. Даниел Салтиел Гатеню 14.VІІ.1874 г. гр. Сяр гр. Драма 85-3 домакин кърпач
123. Мазалто Данаел      „ 26.VІ.1885 г. „ „ „ съпруга домакиня
124. Рахел          „            „ 18.ІХ.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

33. 125. Давид Салтиел Гатеню 1883 г. гр. Сяр гр. Драма 6-52 домакин свободен
126. Решел Давид         „

[двамата]
1885 г. „ „ „ съпруга домакиня

127. Карло       „           „
[в моб.]

1916 г. „ „ „ син свободен

128. Исак         „           „
[в моб.]

1918 г. „ „ „ син свободен



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  941

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
97. Самуел Бенб. Овадия 3.І.1911 г. гр. Драма гр. Драма 51-171 син свободен

25. 98. Бела Иосиф Коен
[заминала]

...... 1893 г. гр. Кавала гр. Драма 15-33 домакина вдовица

99. Илия     „        „
[гр. м.]

14.ІІІ.1923 г. гр. Драма „ „ син свободен

100. Флора   „         „ 14.ІІІ.1923 г. „ „ „ дъщеря домакина
101. Ника     „        „

[двамата]
17.VІІІ.1927 г. „ „ „ „ „

26. [всички] 102. Боена Самуил Якар 15.VІІ.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 3 домакина вдовица
103. Исак   Самуил     „ 14.V.1924 г. гр. Драма „ „ син амб. търг.
104. Витал       „          „ 25.VІІ.1925 г. „ „ „ „ „
105. Сабитай   „          „ 25.VІІІ.1929 г. „ „ „ „ свободен

27. 106. Буна Симанто Атиас
[заминала]

5.Х.1868 г. гр. Сяр гр. Драма 111-9а домакина вдовица

28. [всички] 107. Боена   Соломон Амиел 1896 г. гр. Сяр гр. Драма 98-40 домакина вдовица
108. Луна           „            „ 1920 г. гр. Сяр „ „ дъщеря домакина
109. Полина       „            „ 1924 г. гр.   „ „ „ „ „
110. Алегри       „            „ 1929 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
111. Ялвира       „            „ 1926 г. „ „ „ „ „

29. [всички] 112. Берта     Анри Струмса 5.VІ.1903 г. гр. Солун гр. Драма 12-18 домакиня вдовица
113. Хаим          „          „ 9.VІІ.1933 г. гр. Драма „ „ син ------------
114. Мазалто     „          „ 8.ІІІ.1937 г. гр. Драма „ „ дъщеря ------------

30. 115. Гедалия Аврам Хаим
[заминала]

3.ІІ.1885 г. гр. Сяр гр. Драма 104-35 домакин амб. търгов.

31. [всички] 116. Давид Исак Аврам 15.V.1884 г. гр. Сяр гр. Драма 51-169 домакин содолимонад.
117. Сара Давид Аврам 8.ІІ.1900 г. „ „ „ съпруга домакиня
118. Аврам   „        „ 10.ІІІ.1923 г. гр. Драма „ „ син чиновник
119. Клара Давид Аврам 10.ІІІ.1921 г. „ „ „ дъщеря домакиня
120. Марио Давид    „ 6.VІІ.1928 г. „ „ „ син -----------
121. Лили Давид      „ 5.ІІІ.1934 г. „ „ „ дъщеря -----------

32. [всички] 122. Даниел Салтиел Гатеню 14.VІІ.1874 г. гр. Сяр гр. Драма 85-3 домакин кърпач
123. Мазалто Данаел      „ 26.VІ.1885 г. „ „ „ съпруга домакиня
124. Рахел          „            „ 18.ІХ.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

33. 125. Давид Салтиел Гатеню 1883 г. гр. Сяр гр. Драма 6-52 домакин свободен
126. Решел Давид         „

[двамата]
1885 г. „ „ „ съпруга домакиня

127. Карло       „           „
[в моб.]

1916 г. „ „ „ син свободен

128. Исак         „           „
[в моб.]

1918 г. „ „ „ син свободен



942 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
129. Беатриси  „            „ 1922 г. гр. Драма гр. Драма 6-52 дъщеря домакиня
130. Стела       „           „

[двамата]
1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня

34. [всички] 131. Данаиел Иосиф Струмса 5.ІІІ.1911 г. гр. Кавала гр. Драма 12-20 домакин амб. търгов.
132. Стрея Данаел Струмса 6.ІІ.1915 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
133. Мери Данаел Струмса 8.ІХ.1939 г. гр. Драма „ „ дъщеря ------------

35. 134. Даниел Лазар Струмса
[гр.м.]

2.І.1911 г. гр. Драма гр. Драма 29-№ 3 домакин работник

135. Мазалто Даниел    „ 6.V.1915 г. „ „ „ съпруга домакина
136. Илия           „          „

[двамата]
9.ІІІ.1942 г. „ „ „ син ------------

36. [всички] 137. Давид Аврам Моше 12.ІІ.1900 г. гр. Солун гр. Драма 65-21 домакин шапкар
138. Додун Давид      „ 11.VІ.1915 г. „ „ „ съпруга домакина
139. Алберто  „         „ 1.ІV.1932 г. „ „ „ син -----------
140. Карола    „          „ 8.І.1934 г. „ „ „ дъщеря -----------

37. 141. Давичон Дан. Струмса
[заминал]

5.VІІ.1871 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 1 домакин амб. търг.

142. Даниел Давид       „
[гр. моб.]

2.VІІ.1920 г. гр. Драма „ „ син свободен

143. Султана    „           „
[заминала]

5.Х.1928 г. „ „ „ дъщеря домакина

38. [всички] 144. Даниел Хаим     Струмса 9.VІ.1899 г. гр. Драма гр. Драма 104- № 85 домакин амб. търг.
145. Сара      Даниел       „ 27.ХІІ.1903 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакина
146. Лили         „              „ 9.VІІІ.1927 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
147. Мери        „              „ 9.VІІІ.1927 г. „ „ „ „ „
148. Аврам      „              „ 29.ХІІ.1930 г. „ „ „ син свободен
149. Реджина   „              „ 19.Х.1932 г. „ „ „ дъщеря -----------
150. Хаим        „              „ 9.V.1936 г. „ „ „ син -----------

39. [всички] 151. Давид Рафаел Песах 12.VІ.1876 г. гр. Солун гр. Драма 96- № 12 домакин свободен
152. Естер Давид       „ 16.ІІ.1881 г. „ „ „ съпруга домакина

40. 153. Давид Аврам  Куньо 4.ХІ.1878 г. гр. Сяр гр. Драма 56-№ 1 домакин домакин
154. Рика       Давид    „

[двамата]
5.ІХ.1883 г. „ „ „ съпруга домакина

155. Аврам      „           „ 8.V.1911 г. „ „ „ син амб. търг.
156. Естерина „          „

[женена София]
4.VІІ.1912 г. „ „ „ дъщеря домакина

157. Дорета     „           „ 7.VІ.1919 г. гр. Драма „ „ „ „
158. Исак        „           „

[двамата]
6.ХІІ.1924 г. „ „ „ син амб. търг.

41. [всички] 159. Давид Аврам Кабели 1.ІХ.1891 г. гр. Сяр гр. Драма 65- № 20 домакин свободен



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  943

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
129. Беатриси  „            „ 1922 г. гр. Драма гр. Драма 6-52 дъщеря домакиня
130. Стела       „           „

[двамата]
1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня

34. [всички] 131. Данаиел Иосиф Струмса 5.ІІІ.1911 г. гр. Кавала гр. Драма 12-20 домакин амб. търгов.
132. Стрея Данаел Струмса 6.ІІ.1915 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
133. Мери Данаел Струмса 8.ІХ.1939 г. гр. Драма „ „ дъщеря ------------

35. 134. Даниел Лазар Струмса
[гр.м.]

2.І.1911 г. гр. Драма гр. Драма 29-№ 3 домакин работник

135. Мазалто Даниел    „ 6.V.1915 г. „ „ „ съпруга домакина
136. Илия           „          „

[двамата]
9.ІІІ.1942 г. „ „ „ син ------------

36. [всички] 137. Давид Аврам Моше 12.ІІ.1900 г. гр. Солун гр. Драма 65-21 домакин шапкар
138. Додун Давид      „ 11.VІ.1915 г. „ „ „ съпруга домакина
139. Алберто  „         „ 1.ІV.1932 г. „ „ „ син -----------
140. Карола    „          „ 8.І.1934 г. „ „ „ дъщеря -----------

37. 141. Давичон Дан. Струмса
[заминал]

5.VІІ.1871 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 1 домакин амб. търг.

142. Даниел Давид       „
[гр. моб.]

2.VІІ.1920 г. гр. Драма „ „ син свободен

143. Султана    „           „
[заминала]

5.Х.1928 г. „ „ „ дъщеря домакина

38. [всички] 144. Даниел Хаим     Струмса 9.VІ.1899 г. гр. Драма гр. Драма 104- № 85 домакин амб. търг.
145. Сара      Даниел       „ 27.ХІІ.1903 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакина
146. Лили         „              „ 9.VІІІ.1927 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
147. Мери        „              „ 9.VІІІ.1927 г. „ „ „ „ „
148. Аврам      „              „ 29.ХІІ.1930 г. „ „ „ син свободен
149. Реджина   „              „ 19.Х.1932 г. „ „ „ дъщеря -----------
150. Хаим        „              „ 9.V.1936 г. „ „ „ син -----------

39. [всички] 151. Давид Рафаел Песах 12.VІ.1876 г. гр. Солун гр. Драма 96- № 12 домакин свободен
152. Естер Давид       „ 16.ІІ.1881 г. „ „ „ съпруга домакина

40. 153. Давид Аврам  Куньо 4.ХІ.1878 г. гр. Сяр гр. Драма 56-№ 1 домакин домакин
154. Рика       Давид    „

[двамата]
5.ІХ.1883 г. „ „ „ съпруга домакина

155. Аврам      „           „ 8.V.1911 г. „ „ „ син амб. търг.
156. Естерина „          „

[женена София]
4.VІІ.1912 г. „ „ „ дъщеря домакина

157. Дорета     „           „ 7.VІ.1919 г. гр. Драма „ „ „ „
158. Исак        „           „

[двамата]
6.ХІІ.1924 г. „ „ „ син амб. търг.

41. [всички] 159. Давид Аврам Кабели 1.ІХ.1891 г. гр. Сяр гр. Драма 65- № 20 домакин свободен



944 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
160. Полива Давид Кабели 2.ІІ.1912 г. гр. Сяр гр. Драма 65- № 20 дъщеря домакина
161. Джемила  „          „ 5.ІV.1916 г. „ „ „ „ „

42. [всички] 162. Давид Иосев Тевет 5.ІІІ.1870 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 12 домакин свободен
163. Бея         Давид „ 2.ІІ.1876 г. „ „ „ съпруга домакина
164. Арон          „     „ 10.ІІІ.1905 г. „ „ „ син стъклар
165. Фани          „      „ 2.ІІ.1913 г. „ „ „ дъщеря домакина
166. Мери          „      „ 5.ІІІ.1915 г. „ „ „ „ „
167. Реджина     „      „ 7.Х.1920 г. „ „ „ „ „

43. [всички] 168. Давид Пенхас Чемино 4.ХІІ.1912 г. гр. Кавала гр. Драма 20- № 1 домакин свободен
169. Матилда Давид     „ 4.VІ.1912 г. гр. Драма „ „ съпруга домакина

44. [всички] 170. Даниел Яков Тевет 5.V.1904 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 26 домакин амб. търг.
171. Луна Даниел     „ 5.VІ.1905 г. „ „ „ съпруга домакина
172. Алегри       „      „ 8.ІХ.1931 г. гр. Драма „ „ дъщеря ------------
173. Сара           „      „ 9.VІ.1932 г. „ „ „ „ -----------
174. Лиза           „      „ 1.VІІІ.1936 г. „ „ „ „ -----------

45. [всички] 175. Дудун  Аврам Рубен 15.VІІ.1891 г. гр. Сяр гр. Драма 5- № 86 домакина вдовица
176. Роза          „         „ 25.ІV.1916 г. „ „ „ дъщеря домакина

46. 177. Дудун Исак Мензан
[заминал]

1876 г. гр. Сяр гр. Драма 51- № 139 домакина

47. 178. Делисия Давид Меизан
[заминала]

4.VІ.1890 г. гр. Сяр гр. Драма 83-№ 3 домакин свободен

48. [всички] 179. Дудун   Сол. Бенбенисто .... 1887 г. гр. Драма гр. Драма 62- № 13 домакина вдовица
180. Алберто „              „ 1928 г. гр.Драма „ „ син свободен

49. [всички] 181. Дудун Моше Ескенази 1.V.1873 г. гр. Сяр гр. Драма 51- № 169 домакина вдовица
182. Анри        „            „ 5.ХІІ.1903 г. „ „ „ син комисионер

50. 183. Джентил Дав. Барух
[заминала]

3.ІV.1861 г. гр. Битоля гр. Драма 111-№ 2 домакина вдовица

51. 184. Естер Махел Коен
[заминала]

10.V.1890 г. гр. Драма гр. Драма 6- № 16 домакина вдовица

52. 185. Естеро Исак Хаим гр. Драма гр. Драма 73-131 домакина вдовица
53. [всички] 186. Естерина Сам. Хаскел 5.ІІІ.1919 г. гр. Драма гр. Драма 12- № 26 домакина вдовица

187. Рашел         „         „ 7.Х.1937 г. „ „ „ дъщеря домакина
188. Тамара        „         „ 6.V.1941 г. „ „ „ „ ----------

54. [всички] 189. Естер     Иосиф Шабетай 15.V.1885 г. гр. Солун гр. Драма 12- № 28 домакин ----------
190. Аврам         „           „ 20.VІ.1897 г. гр. Драма „ „ син амб. търг.
191. Фортуне      „           „ 15.ІV.1905 г. „ „ „ дъщеря домакина
192. Алегра        „            „ 20.ІІІ.1909 г. „ „ „ „ „
193. Клара          „           „ 20.І.1911 г. „ „ „ „ „

55. [всички] 194. Ямилия Моис Нааро 5.ІV.1902 г. гр. Драма гр. Драма 12- № 1 домакина ------------



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  945

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
160. Полива Давид Кабели 2.ІІ.1912 г. гр. Сяр гр. Драма 65- № 20 дъщеря домакина
161. Джемила  „          „ 5.ІV.1916 г. „ „ „ „ „

42. [всички] 162. Давид Иосев Тевет 5.ІІІ.1870 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 12 домакин свободен
163. Бея         Давид „ 2.ІІ.1876 г. „ „ „ съпруга домакина
164. Арон          „     „ 10.ІІІ.1905 г. „ „ „ син стъклар
165. Фани          „      „ 2.ІІ.1913 г. „ „ „ дъщеря домакина
166. Мери          „      „ 5.ІІІ.1915 г. „ „ „ „ „
167. Реджина     „      „ 7.Х.1920 г. „ „ „ „ „

43. [всички] 168. Давид Пенхас Чемино 4.ХІІ.1912 г. гр. Кавала гр. Драма 20- № 1 домакин свободен
169. Матилда Давид     „ 4.VІ.1912 г. гр. Драма „ „ съпруга домакина

44. [всички] 170. Даниел Яков Тевет 5.V.1904 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 26 домакин амб. търг.
171. Луна Даниел     „ 5.VІ.1905 г. „ „ „ съпруга домакина
172. Алегри       „      „ 8.ІХ.1931 г. гр. Драма „ „ дъщеря ------------
173. Сара           „      „ 9.VІ.1932 г. „ „ „ „ -----------
174. Лиза           „      „ 1.VІІІ.1936 г. „ „ „ „ -----------

45. [всички] 175. Дудун  Аврам Рубен 15.VІІ.1891 г. гр. Сяр гр. Драма 5- № 86 домакина вдовица
176. Роза          „         „ 25.ІV.1916 г. „ „ „ дъщеря домакина

46. 177. Дудун Исак Мензан
[заминал]

1876 г. гр. Сяр гр. Драма 51- № 139 домакина

47. 178. Делисия Давид Меизан
[заминала]

4.VІ.1890 г. гр. Сяр гр. Драма 83-№ 3 домакин свободен

48. [всички] 179. Дудун   Сол. Бенбенисто .... 1887 г. гр. Драма гр. Драма 62- № 13 домакина вдовица
180. Алберто „              „ 1928 г. гр.Драма „ „ син свободен

49. [всички] 181. Дудун Моше Ескенази 1.V.1873 г. гр. Сяр гр. Драма 51- № 169 домакина вдовица
182. Анри        „            „ 5.ХІІ.1903 г. „ „ „ син комисионер

50. 183. Джентил Дав. Барух
[заминала]

3.ІV.1861 г. гр. Битоля гр. Драма 111-№ 2 домакина вдовица

51. 184. Естер Махел Коен
[заминала]

10.V.1890 г. гр. Драма гр. Драма 6- № 16 домакина вдовица

52. 185. Естеро Исак Хаим гр. Драма гр. Драма 73-131 домакина вдовица
53. [всички] 186. Естерина Сам. Хаскел 5.ІІІ.1919 г. гр. Драма гр. Драма 12- № 26 домакина вдовица

187. Рашел         „         „ 7.Х.1937 г. „ „ „ дъщеря домакина
188. Тамара        „         „ 6.V.1941 г. „ „ „ „ ----------

54. [всички] 189. Естер     Иосиф Шабетай 15.V.1885 г. гр. Солун гр. Драма 12- № 28 домакин ----------
190. Аврам         „           „ 20.VІ.1897 г. гр. Драма „ „ син амб. търг.
191. Фортуне      „           „ 15.ІV.1905 г. „ „ „ дъщеря домакина
192. Алегра        „            „ 20.ІІІ.1909 г. „ „ „ „ „
193. Клара          „           „ 20.І.1911 г. „ „ „ „ „

55. [всички] 194. Ямилия Моис Нааро 5.ІV.1902 г. гр. Драма гр. Драма 12- № 1 домакина ------------



946 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
195. Юда       Моис Нааро 17.VІ.1922 г. гр. Драма гр. Драма 12- № 1 син амб. търг.
196. Соломон   „         „ 23.VІ.1925 г. „ „ „ „ уч. шивач
197. Марсел     „         „ 7.VІІІ.1920 г. „ „ „ син свободен
198. Аврам       „         „ 1.VІІІ.1930 г. „ „ „ „ „

56. [всички] 199. Исак Исак Касуто 10.ІІ.1892 г. гр. Солун гр. Драма 6- № 48 домакин шапкар
200. Жана Исак      „ 5.V.1907 г. гр. Лариса „ „ съпруга домакина
201. Сара    „          „ 3.ІІ.1935 г. гр. Солун „ „ дъщеря ---------
202. Дора    „          „ 29.Х.1942 г. гр. Драма „ „ „ ---------

57. 203. Исак          Аврам Коен 3.ІV.1876 г. гр. Драма гр. Драма 99- № 6 домакин свободен
204. Рашел Исак  „

[двамата]
3.ІV.1876 г. „ „ „ съпруга домакина

205. Бениямино     „        „
[в моб.]

10.V.1916 г. гр. Драма гр. Драма „ син амб. търг.

206. Сол                 „        „
[заминал]

6.ІV.1922 г. „ „ „ „ домакина

58. 207. Исак Моше Алтабе 14.V.1872 г. Галиполи гр. Драма 51 - № 131 домакин свободен
208. Малкуна Исак „ 4.ІІІ.1890 г. Гюморджина „ „ съпруга домакина
209. Полина      „     „

[тримата]
5.ІV.1921 г. гр. Ксанти „ „ дъщеря „

210. Витал        „     „ 7.ІІІ.1925 г. гр. Кавала „ „ син свободен
59. [всички] 211. Иосиф Хаим Чемино 16.VІІ.1906 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 30 домакин обущар

212. Сара „ „ 1.VІІІ.1916 г. „ „ „ сестра домакина
60. [всички] 213. Ираел   Менахем Атиас 1900 г. гр. Драма гр. Драма 9- № 30 домакин свободен

214. Сара    Израел         „ 1907 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакина
215. Додун       „              „ 2.ІV.926 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
216. Менахем  „              „ 1929 г. „ „ „ син свободен
217. Иосиф      „               „ 1930 г. „ „ „ „ ----------
218. Джоя         „               „ 1932 г. „ „ „ дъщеря ----------
219. Естерина  „               „ 1940 г. „ „ „ „ ----------
220. Яков         „               „ 1942 г. „ „ „ син ----------

61. [всички] 221. Иосиф Яков Бенвенисто 6.VІІІ.884 г. гр. Драма гр. Драма 104- № 16 домакин свободен
222. Роза Иосиф           „ 1.Х.1901 г. „ „ „ съпруга домакина
223. Яков    „                „ 6.І.1923 г. „ „ „ син свободен
224. Ана     „                 „ 7.ХІІ.1926 г. „ „ „ дъщеря „

62. [всички] 225. Исак Иосиф Дафан 1874 г. гр. Солун гр. Драма 94- № 51 домакин свободен
226. Хана    Исак     „ 1884 г. гр. Драма „ „ съпруга домакина
227. Луча        „       „ 1920 г. „ „ „ дъщеря „
228. Марсел    „        „ 1924 г. „ „ „ син овощар



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  947

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
195. Юда       Моис Нааро 17.VІ.1922 г. гр. Драма гр. Драма 12- № 1 син амб. търг.
196. Соломон   „         „ 23.VІ.1925 г. „ „ „ „ уч. шивач
197. Марсел     „         „ 7.VІІІ.1920 г. „ „ „ син свободен
198. Аврам       „         „ 1.VІІІ.1930 г. „ „ „ „ „

56. [всички] 199. Исак Исак Касуто 10.ІІ.1892 г. гр. Солун гр. Драма 6- № 48 домакин шапкар
200. Жана Исак      „ 5.V.1907 г. гр. Лариса „ „ съпруга домакина
201. Сара    „          „ 3.ІІ.1935 г. гр. Солун „ „ дъщеря ---------
202. Дора    „          „ 29.Х.1942 г. гр. Драма „ „ „ ---------

57. 203. Исак          Аврам Коен 3.ІV.1876 г. гр. Драма гр. Драма 99- № 6 домакин свободен
204. Рашел Исак  „

[двамата]
3.ІV.1876 г. „ „ „ съпруга домакина

205. Бениямино     „        „
[в моб.]

10.V.1916 г. гр. Драма гр. Драма „ син амб. търг.

206. Сол                 „        „
[заминал]

6.ІV.1922 г. „ „ „ „ домакина

58. 207. Исак Моше Алтабе 14.V.1872 г. Галиполи гр. Драма 51 - № 131 домакин свободен
208. Малкуна Исак „ 4.ІІІ.1890 г. Гюморджина „ „ съпруга домакина
209. Полина      „     „

[тримата]
5.ІV.1921 г. гр. Ксанти „ „ дъщеря „

210. Витал        „     „ 7.ІІІ.1925 г. гр. Кавала „ „ син свободен
59. [всички] 211. Иосиф Хаим Чемино 16.VІІ.1906 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 30 домакин обущар

212. Сара „ „ 1.VІІІ.1916 г. „ „ „ сестра домакина
60. [всички] 213. Ираел   Менахем Атиас 1900 г. гр. Драма гр. Драма 9- № 30 домакин свободен

214. Сара    Израел         „ 1907 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакина
215. Додун       „              „ 2.ІV.926 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
216. Менахем  „              „ 1929 г. „ „ „ син свободен
217. Иосиф      „               „ 1930 г. „ „ „ „ ----------
218. Джоя         „               „ 1932 г. „ „ „ дъщеря ----------
219. Естерина  „               „ 1940 г. „ „ „ „ ----------
220. Яков         „               „ 1942 г. „ „ „ син ----------

61. [всички] 221. Иосиф Яков Бенвенисто 6.VІІІ.884 г. гр. Драма гр. Драма 104- № 16 домакин свободен
222. Роза Иосиф           „ 1.Х.1901 г. „ „ „ съпруга домакина
223. Яков    „                „ 6.І.1923 г. „ „ „ син свободен
224. Ана     „                 „ 7.ХІІ.1926 г. „ „ „ дъщеря „

62. [всички] 225. Исак Иосиф Дафан 1874 г. гр. Солун гр. Драма 94- № 51 домакин свободен
226. Хана    Исак     „ 1884 г. гр. Драма „ „ съпруга домакина
227. Луча        „       „ 1920 г. „ „ „ дъщеря „
228. Марсел    „        „ 1924 г. „ „ „ син овощар



948 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
63. 229. Исак        Израел Данон 3.V.1896 г. гр. Одрин гр. Драма 20- № 1 домакин свободен

230. Ида Исак     „            „
[двамата    ]

12.ІІІ.1908 г. гр. Драма „ „ съпруга домакина

231. Израел         „            „ 23.ХІ.1924 г. гр. Солун „ „ син ученик
232. Жак              „             „ 12.V.1930 г. „ „ „ „ ---------
233. Рита             „            „

[двамата]
12.Х.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакина

64. [всички] 234. Иосиф Даниел Струмса 20.ІХ.1874 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 20 домакин свободен
235. Мери Иосиф          „ 10.V.1875 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакина
236. Лазар     „              „ 1930 г. „ „ „ син -----------

65. [всички] 237. Исак Илия       Леви 5.ІІ.1881 г. гр. Солун гр. Драма 9- № 25 домакин свободен
238. Джанджа Исак    „ 10.VІ.1880 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакина
239. Илия            „      „ 5.V.1923 г. гр. Драма „ „ син амб. търг.

66. [всички] 240. Израел Сион Мизрахи 10.VІІ.1888 г. гр. Сяр гр. Драма 51- № 108 домакин амб. търг.
241. Мазалто Израел „ 8.ІІ.1886 г. „ „ „ съпруга домакина
242. Сара            „      „ 6.V.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря „

67. [всички] 243. Иосиф Симанто Овадия 3.ІV.1900 г. гр. Сяр гр. Драма 51- № 103 домакин свободен
244. Сара Иосиф             „ 7.VІІ.1912 г. гр. Солун „ „ съпруга домакина
245. Одети   „                   „ 6.VІІІ.1928 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
246. Лиана   „                  „ 4.VІІІ.1934 г. „ „ „ „ -----------

68. [всички] 247. Исак Яков       Коен 5.ІІ.1895 г. гр. Сяр гр. Драма 56- № 3 домакин амб. търг.
248. Синору   Исак    „ 8.ІІІ.1906 г. „ „ „ съпруга домакина
249. Мазалито   „       „ 2.ІІ.1929 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
250. Естер         „       „ 8.ІІ.1931 г. „ „ „ „ -----------
251. Леа             „        „ 6.V.1933 г. „ „ „ „ -----------
252. Сара           „       „ 29.Х.1939 г. „ „ „ „ -----------
253. Мазалито Яков   „ 2.ІІІ.1865 г. гр. Сяр „ „ майка вдовица

69. [всички] 254. Израел Туви Пенхас 13.ІІІ.1878 г. Димотика гр. Драма 12- № 32 домакин свободен
255. Перла Израел    „ 13.ІІІ.1879 г. гр. Пловдив „ „ съпруга домакина
256. Рина        „         „ 20.ХІІ.1922 г. гр. „ „ „ дъщеря „
257. Рашел     „          „ 1.І.1929 г. „ „ „ „ -----------
258. Туви        „          „ 15.VІІ.1930 г. „ „ „ „ -----------
259. Илия       „          „ 8.ІХ.1935 г. „ „ „ „ -----------

70. [всички] 260. Исак Аврам Куньо 25.5.1900 г. гр. Сяр гр. Драма 19- № 3 домакин амб. търгов.
261. Ортанс Исак Куньо 25.5.1910 г. гр. Димотика гр. Драма „ съпруга домакиня
262. Аврам      „        „ 15.Х.1929 год. гр. Драма „ „ син -----------
263. Самуел     „        „ 1.ХІІ.935 г. „ „ „ „ „
264. Сара         „         „ 10.V.1940 г. „ „ „ дъщеря „

71. [заминали] 265. Иосеф Мордохай Пардо 4.V.1881 г. гр. Битоля гр. Драма 12- № 34 домакин тър. на кожи



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  949

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
63. 229. Исак        Израел Данон 3.V.1896 г. гр. Одрин гр. Драма 20- № 1 домакин свободен

230. Ида Исак     „            „
[двамата    ]

12.ІІІ.1908 г. гр. Драма „ „ съпруга домакина

231. Израел         „            „ 23.ХІ.1924 г. гр. Солун „ „ син ученик
232. Жак              „             „ 12.V.1930 г. „ „ „ „ ---------
233. Рита             „            „

[двамата]
12.Х.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакина

64. [всички] 234. Иосиф Даниел Струмса 20.ІХ.1874 г. гр. Сяр гр. Драма 12- № 20 домакин свободен
235. Мери Иосиф          „ 10.V.1875 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакина
236. Лазар     „              „ 1930 г. „ „ „ син -----------

65. [всички] 237. Исак Илия       Леви 5.ІІ.1881 г. гр. Солун гр. Драма 9- № 25 домакин свободен
238. Джанджа Исак    „ 10.VІ.1880 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакина
239. Илия            „      „ 5.V.1923 г. гр. Драма „ „ син амб. търг.

66. [всички] 240. Израел Сион Мизрахи 10.VІІ.1888 г. гр. Сяр гр. Драма 51- № 108 домакин амб. търг.
241. Мазалто Израел „ 8.ІІ.1886 г. „ „ „ съпруга домакина
242. Сара            „      „ 6.V.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря „

67. [всички] 243. Иосиф Симанто Овадия 3.ІV.1900 г. гр. Сяр гр. Драма 51- № 103 домакин свободен
244. Сара Иосиф             „ 7.VІІ.1912 г. гр. Солун „ „ съпруга домакина
245. Одети   „                   „ 6.VІІІ.1928 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
246. Лиана   „                  „ 4.VІІІ.1934 г. „ „ „ „ -----------

68. [всички] 247. Исак Яков       Коен 5.ІІ.1895 г. гр. Сяр гр. Драма 56- № 3 домакин амб. търг.
248. Синору   Исак    „ 8.ІІІ.1906 г. „ „ „ съпруга домакина
249. Мазалито   „       „ 2.ІІ.1929 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
250. Естер         „       „ 8.ІІ.1931 г. „ „ „ „ -----------
251. Леа             „        „ 6.V.1933 г. „ „ „ „ -----------
252. Сара           „       „ 29.Х.1939 г. „ „ „ „ -----------
253. Мазалито Яков   „ 2.ІІІ.1865 г. гр. Сяр „ „ майка вдовица

69. [всички] 254. Израел Туви Пенхас 13.ІІІ.1878 г. Димотика гр. Драма 12- № 32 домакин свободен
255. Перла Израел    „ 13.ІІІ.1879 г. гр. Пловдив „ „ съпруга домакина
256. Рина        „         „ 20.ХІІ.1922 г. гр. „ „ „ дъщеря „
257. Рашел     „          „ 1.І.1929 г. „ „ „ „ -----------
258. Туви        „          „ 15.VІІ.1930 г. „ „ „ „ -----------
259. Илия       „          „ 8.ІХ.1935 г. „ „ „ „ -----------

70. [всички] 260. Исак Аврам Куньо 25.5.1900 г. гр. Сяр гр. Драма 19- № 3 домакин амб. търгов.
261. Ортанс Исак Куньо 25.5.1910 г. гр. Димотика гр. Драма „ съпруга домакиня
262. Аврам      „        „ 15.Х.1929 год. гр. Драма „ „ син -----------
263. Самуел     „        „ 1.ХІІ.935 г. „ „ „ „ „
264. Сара         „         „ 10.V.1940 г. „ „ „ дъщеря „

71. [заминали] 265. Иосеф Мордохай Пардо 4.V.1881 г. гр. Битоля гр. Драма 12- № 34 домакин тър. на кожи
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  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
266. Рейна Иосиф Пардо 1892 г. гр. Гюмюржина гр. Драма 12І № 34 съпруга домакиня

72. [всички] 267. Исак Арон Кастро 3.V.1870 г. гр. Сяр гр. Драма 85- № 2 домакин свободен
268. Перла Исак Кастро 3.VІ.1881 г. „ „ „ съпруга домакиня

73. [всички] 269. Иосиф Яков Коен 3.ІІ.1884 г. гр. Сяр гр. Драма 53- № 2 домакин свободен
270. Ребека    Йосеф Коен 1900 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
271. Мазалтов    „         „ 1922 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
272. Яков           „         „ 1926 г. „ „ „ син свободен

74. 273. Исак Мордохай Пардо
[заминал]

2.VІ.1873 г. гр. Драма гр. Драма 7 - № 11 дом. свободин /
месар/

75. 274. Исак Яков Коен
[заминал]

25.І.1862 г. гр. Сяр гр. Драма 100- № 1 домакин тенекеджия

76. 275. Клара Соломон Коен
[заминала]

4.VІ.890 г. гр. Гюмюржина гр. Драма 61- № 4 домакиня вдовица

276. Яков Соломон      „ 5.VІ.911 г. гр. Драма „ „ син свободен
277. Полина    „            „ 7.ІІІ.919 г. „ „ „ дъщеря домакиня
278. Луиза      „            „ 2.VІ.930 г. „ „ „ „ „
279. Габриел   „            „ 2.V.1923 г. „ „ „ син амб. търгов.
280. Аврам      „            „ 3.ІІІ.928 г. „ „ „ „ ----------
281. Иосеф     „             „

[всички]
8.V.1930 г. „ „ „ „ ----------

77. [всички] 282. Кутиел Аврам Коен 5.І.1897 г. гр. Драма гр. Драма 7-13 домакин амб. търгов.
283. Алегри Кутиел Коен 4.VІІ.1900 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня
284. Меркада    „         „ 5.ІV.1920 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
285. Рекета       „         „ 3.V.1922 г. „ „ „ „ „
286. Аврам        „         „ 10.І.1926 г. „ „ „ син ---------
287. Марика      „         „ 16.ІІ.1928 г. „ „ „ дъщеря ---------
288. Лея            „         „ 2.VІ.1930 г. „ „ „ дъщеря ---------

78. [всички] 289. Карол Аврам Струмса 15.Х.1913 г. гр. Драма гр. Драма 92-15 домакин амб. търгов.
290. Виктория Карол Струмса 17.VІІІ.1919 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
291. Сара              „           „ 23.ІІ.1942 г. гр. Драма „ „ дъщеря дете
292. Фани Аврам Струмса 18.ІІІ.1891 г. гр. Сяр „ „ майка домакиня

79. [всички] 293. Клара Исак Боено 2.VІ.1869 г. гр. Сяр гр. Драма 60-11 домакиня вдовица
294. Мари      „        „ 4.ІV.1908 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

80. [всички] 295. Луна         Яков Овадия 1890 г. гр. Кавала гр. Драма 12-18 домакиня вдовица
296. Рахаел          „         „ 1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
297. Реджина       „          „ 9.ІІІ.1926 г. „ „ „ „ „
298. Мордохай     „         „ 1.VІ.1932 г. „ „ „ син --------

81. [всички] 299. Леон     Аврам Карамфил 10.V.1903 г. гр. Сяр гр. Драма 15-33 домакин ел. машин.
300. Рекета Леон              „ 25.ІІІ.1917 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  951

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
266. Рейна Иосиф Пардо 1892 г. гр. Гюмюржина гр. Драма 12І № 34 съпруга домакиня

72. [всички] 267. Исак Арон Кастро 3.V.1870 г. гр. Сяр гр. Драма 85- № 2 домакин свободен
268. Перла Исак Кастро 3.VІ.1881 г. „ „ „ съпруга домакиня

73. [всички] 269. Иосиф Яков Коен 3.ІІ.1884 г. гр. Сяр гр. Драма 53- № 2 домакин свободен
270. Ребека    Йосеф Коен 1900 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
271. Мазалтов    „         „ 1922 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
272. Яков           „         „ 1926 г. „ „ „ син свободен

74. 273. Исак Мордохай Пардо
[заминал]

2.VІ.1873 г. гр. Драма гр. Драма 7 - № 11 дом. свободин /
месар/

75. 274. Исак Яков Коен
[заминал]

25.І.1862 г. гр. Сяр гр. Драма 100- № 1 домакин тенекеджия

76. 275. Клара Соломон Коен
[заминала]

4.VІ.890 г. гр. Гюмюржина гр. Драма 61- № 4 домакиня вдовица

276. Яков Соломон      „ 5.VІ.911 г. гр. Драма „ „ син свободен
277. Полина    „            „ 7.ІІІ.919 г. „ „ „ дъщеря домакиня
278. Луиза      „            „ 2.VІ.930 г. „ „ „ „ „
279. Габриел   „            „ 2.V.1923 г. „ „ „ син амб. търгов.
280. Аврам      „            „ 3.ІІІ.928 г. „ „ „ „ ----------
281. Иосеф     „             „

[всички]
8.V.1930 г. „ „ „ „ ----------

77. [всички] 282. Кутиел Аврам Коен 5.І.1897 г. гр. Драма гр. Драма 7-13 домакин амб. търгов.
283. Алегри Кутиел Коен 4.VІІ.1900 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня
284. Меркада    „         „ 5.ІV.1920 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
285. Рекета       „         „ 3.V.1922 г. „ „ „ „ „
286. Аврам        „         „ 10.І.1926 г. „ „ „ син ---------
287. Марика      „         „ 16.ІІ.1928 г. „ „ „ дъщеря ---------
288. Лея            „         „ 2.VІ.1930 г. „ „ „ дъщеря ---------

78. [всички] 289. Карол Аврам Струмса 15.Х.1913 г. гр. Драма гр. Драма 92-15 домакин амб. търгов.
290. Виктория Карол Струмса 17.VІІІ.1919 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
291. Сара              „           „ 23.ІІ.1942 г. гр. Драма „ „ дъщеря дете
292. Фани Аврам Струмса 18.ІІІ.1891 г. гр. Сяр „ „ майка домакиня

79. [всички] 293. Клара Исак Боено 2.VІ.1869 г. гр. Сяр гр. Драма 60-11 домакиня вдовица
294. Мари      „        „ 4.ІV.1908 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

80. [всички] 295. Луна         Яков Овадия 1890 г. гр. Кавала гр. Драма 12-18 домакиня вдовица
296. Рахаел          „         „ 1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
297. Реджина       „          „ 9.ІІІ.1926 г. „ „ „ „ „
298. Мордохай     „         „ 1.VІ.1932 г. „ „ „ син --------

81. [всички] 299. Леон     Аврам Карамфил 10.V.1903 г. гр. Сяр гр. Драма 15-33 домакин ел. машин.
300. Рекета Леон              „ 25.ІІІ.1917 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня



952 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
301. Мери Леон               „ 5.VІ.1934 г. гр. Драма гр. Драма 15-33 дъщеря -------
302. Аврам     „                 „ 2.ІІ.1936 г. „ „ „ син -------
303. Паломба „                 „ 22.VІІ.1942 г. „ „ „ дъщеря -------

82. [всички] 304. Леон Аврам Коен 14.VІІ.1909 г. гр. Драма гр. Драма 179-3 домакин свободен
305. Мери Леон Коен 7.ІІ.1908 г. гр. Гюмюржина гр. Драма 179-3 съпруга домакиня

83. 306. Лазар Аврам Ескенази
[заминал]

21.Х.1925 г. гр. Драма гр. Драма 65-1 неженен чинов.

84. 307. Луна Хаим Паси
[заминала]

9.ІІІ.1863 г. гр. Сяр гр. Драма 9-16 домакин вдовец

85. [всички] 308. Лазар Иомтов Куньо 7.VІ.1910 г. гр. Сяр гр. Драма 104-35 дом. /нежен/ амб. търг.
309. Гедалия    „          „ 8.ІІІ.1914 г. „ „ - брат аптекар

86. [всички] 310. Мордохай Давид Барух 3.ІІ.1902 г. гр. Битоля гр. Драма 89-7 домакин амб. търгов.
311. Рейна    Мордохай Барух 5.VІ.1906 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакиня
312. Давид            „            „ 8.ІІІ.1929 г. „ „ „ син ---------
313. Габриел        „            „ 9.ІІ.1934 г. „ „ „ „ ---------
314. Анжел           „            „ 5.Х.1932 г. „ „ „ „ ---------
315. Елиезер         „            „ 4.ІІ.1936 г. гр. Драма „ „ „ ---------
316. Рикета           „            „ 8.І.1941 г. „ „ „ дъщеря ---------

87. [всички] 317. Моис Давид Барух 20.ІІІ.1895 г. гр. Битоля гр. Драма 111- № 2 домакин амб. търгов.
318. Бенута Моис Барух 1900 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакиня
319. Давид   Моис Барух 1929 г. „ „ „ син ---------
320. Хаим „ „ 1933 г. „ „ „ „ ---------
321. Реджина „ „ 1937 г. гр. Драма „ „ дъщеря ---------

88. [всички] 322. Моис Иосиф Боено 5.І.1897 г. гр. Сяр гр. Драма 6- № 44 домакин свободен
323. Сонхула Моис  „ 2.V.1906 г. „ „ „ съпруга домакиня
324. Клара         „      „ 1.І.1928 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
325. Иосеф        „      „ 8.V.1930 г. „ „ „ син ----------
326. Витал         „      „ 10.V.1938 г. „ „ „ „ ----------

89. [всички] 327. Мордо Моше Пардо 10.V.1909 г. гр. Драма гр. Драма 43- № 6 неженен общ. работн.
328. Матика     „         „ 4.ІІ.1924 г. „ „ „ сестра домакиня

90. 329. Мазалто Давид Чемино
[заминал]

7.ХІІ.1866 г. гр. Сяр гр. Драма 12-24 домакиня вдовица

91. [всички] 330. Моис Хаим Паси 2.Х.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 51-135 домакин свободен
331. Тамар Моис Паси 5.І.1901 г. „ „ „ съпруга домакиня
332. Мери Моис Паси 5.ІІІ.1922 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

92. [всички] 333. Моис Хаим Пило 5.VІІІ.1881 г. гр. Солун гр. Драма 103-23 домакин тютюн. ра-
бот.

334. Рекета Моис Пило 4.V.1898 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
335. Сара    Моис    „ 7.VІ.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
336. Матика    „       „ 7.V.1929 г. „ „ „ „ „
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  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
301. Мери Леон               „ 5.VІ.1934 г. гр. Драма гр. Драма 15-33 дъщеря -------
302. Аврам     „                 „ 2.ІІ.1936 г. „ „ „ син -------
303. Паломба „                 „ 22.VІІ.1942 г. „ „ „ дъщеря -------

82. [всички] 304. Леон Аврам Коен 14.VІІ.1909 г. гр. Драма гр. Драма 179-3 домакин свободен
305. Мери Леон Коен 7.ІІ.1908 г. гр. Гюмюржина гр. Драма 179-3 съпруга домакиня

83. 306. Лазар Аврам Ескенази
[заминал]

21.Х.1925 г. гр. Драма гр. Драма 65-1 неженен чинов.

84. 307. Луна Хаим Паси
[заминала]

9.ІІІ.1863 г. гр. Сяр гр. Драма 9-16 домакин вдовец

85. [всички] 308. Лазар Иомтов Куньо 7.VІ.1910 г. гр. Сяр гр. Драма 104-35 дом. /нежен/ амб. търг.
309. Гедалия    „          „ 8.ІІІ.1914 г. „ „ - брат аптекар

86. [всички] 310. Мордохай Давид Барух 3.ІІ.1902 г. гр. Битоля гр. Драма 89-7 домакин амб. търгов.
311. Рейна    Мордохай Барух 5.VІ.1906 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакиня
312. Давид            „            „ 8.ІІІ.1929 г. „ „ „ син ---------
313. Габриел        „            „ 9.ІІ.1934 г. „ „ „ „ ---------
314. Анжел           „            „ 5.Х.1932 г. „ „ „ „ ---------
315. Елиезер         „            „ 4.ІІ.1936 г. гр. Драма „ „ „ ---------
316. Рикета           „            „ 8.І.1941 г. „ „ „ дъщеря ---------

87. [всички] 317. Моис Давид Барух 20.ІІІ.1895 г. гр. Битоля гр. Драма 111- № 2 домакин амб. търгов.
318. Бенута Моис Барух 1900 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакиня
319. Давид   Моис Барух 1929 г. „ „ „ син ---------
320. Хаим „ „ 1933 г. „ „ „ „ ---------
321. Реджина „ „ 1937 г. гр. Драма „ „ дъщеря ---------

88. [всички] 322. Моис Иосиф Боено 5.І.1897 г. гр. Сяр гр. Драма 6- № 44 домакин свободен
323. Сонхула Моис  „ 2.V.1906 г. „ „ „ съпруга домакиня
324. Клара         „      „ 1.І.1928 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
325. Иосеф        „      „ 8.V.1930 г. „ „ „ син ----------
326. Витал         „      „ 10.V.1938 г. „ „ „ „ ----------

89. [всички] 327. Мордо Моше Пардо 10.V.1909 г. гр. Драма гр. Драма 43- № 6 неженен общ. работн.
328. Матика     „         „ 4.ІІ.1924 г. „ „ „ сестра домакиня

90. 329. Мазалто Давид Чемино
[заминал]

7.ХІІ.1866 г. гр. Сяр гр. Драма 12-24 домакиня вдовица

91. [всички] 330. Моис Хаим Паси 2.Х.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 51-135 домакин свободен
331. Тамар Моис Паси 5.І.1901 г. „ „ „ съпруга домакиня
332. Мери Моис Паси 5.ІІІ.1922 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

92. [всички] 333. Моис Хаим Пило 5.VІІІ.1881 г. гр. Солун гр. Драма 103-23 домакин тютюн. ра-
бот.

334. Рекета Моис Пило 4.V.1898 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
335. Сара    Моис    „ 7.VІ.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
336. Матика    „       „ 7.V.1929 г. „ „ „ „ „
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  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
337. Видал  Моис Пило 1930 г. гр. Драма гр. Драма 103-23 син ---------
338. Силия      „        „ 9.VІІІ.1926 г. „ „ „ дъщеря домакиня

93. [всички] 339. Мишел Исак Фаис 15.ІІІ.1900 г. гр. Сяр гр. Драма 51-90 домакин свободен
340. Клара Мишел Фаис 20.VІІІ.1902 г. „ „ „ съпруга домакиня
341. Дези         „         „ 26.VІІ.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
342. Исак         „         „ 15.ХІ.1928 г. „ „ „ син свободен
343. Едмонд     „          „ 24.Х.1931 г. „ „ „ „ „
344. Рика Исак Фаис 18.V.1880 г. гр. Солун „ „ майка домакиня

94. [всички] 345. Моис Мордохай Русо 9.V.1899 г. гр. Кастория гр. Драма 6-44 домакин шивач
346. Рахел   Моис Русо 7.І.1903 г. гр. Гюмюржина „ „ съпруга домакиня
347. Нина        „        „ 8.ІІ.1930 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
348. Мордо     „        „ 7.VІ.1927 г. „ „ „ син свободен
349. Леон        „        „ 8.VІІ.1934 г. „ „ „ „ „

95. [всички] 350. Моис Арон Хаим 10.І.1882 г. гр. Битоля гр. Драма 104-26 домакин свободен
351. Рахел Моис Хаим 5.ІІ.1890 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
352. Анри      „        „ 10.ІІ.1916 г. „ „ „ син продавач
353. Ана        „        „ 10.ХІІ.1915 г. „ „ „ дъщеря дом. /вдовица/
354. Исак      „        „ 10.І.1923 г. „ „ „ син сводобен
355. Яков       „        „ 15.ІІІ.1927 г. „ „ „ „ „
356. Витал     „        „ 12.V.1929 г. „ „ „ „ „

96. [всички] 357. Моше Израел    Гени 21.І.1887 г. гр. Сяр гр. Драма Ул. 12 № 18 домакин свещеник
358. Рикета    Моше    „ 8.ІV.1892 г. Янина „ „ съпруга домакиня
359. Рашел         „        „ 16.VІІ.1919 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
360. Матика       „        „ 20.ІІІ.1924 г. „ „ „ „ „
361. Естерина    „        „ 10.І.1927 г. „ „ „ „ „

97. 362. Мордохай Иешуа     Йохай 5.ІІІ.1871 г. Галиполи гр. Драма Ул. 9 № 22 домакин свободин
363. Сол        Мордохай        „

[двамата]
5.ІІІ.1881 г. Битоля „ „ съпруга домакиня

364. Арон             „                „
[г. моб.]

7.ІV.1916 г. гр. Драма „ „ син свободен

365. Иосеф           „                 „ 7.V.1918 г. „ „ „ „ „
366. Иешуа          „                „

[двамата]
15.V.1924 г. „ „ „ „ „

98. [всички] 367. Моис Аврам Коен 22.V.1902 г. гр. Драма гр. Драма 179-3 домакин амб. търговец
368. Флори     Моис Коен 5.VІІІ.1907 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
369. Джулия       „        „ 19.VІІ.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
370. Ана             „        „ 3.ІІ.1928 г. „ „ „ „ „
371. Естерина     „        „ 3.VІІІ.1930 г. „ „ „ „ „
372. Луча            „        „    3.VІ.1934 г. „ „ „ „ „



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  955

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
337. Видал  Моис Пило 1930 г. гр. Драма гр. Драма 103-23 син ---------
338. Силия      „        „ 9.VІІІ.1926 г. „ „ „ дъщеря домакиня

93. [всички] 339. Мишел Исак Фаис 15.ІІІ.1900 г. гр. Сяр гр. Драма 51-90 домакин свободен
340. Клара Мишел Фаис 20.VІІІ.1902 г. „ „ „ съпруга домакиня
341. Дези         „         „ 26.VІІ.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
342. Исак         „         „ 15.ХІ.1928 г. „ „ „ син свободен
343. Едмонд     „          „ 24.Х.1931 г. „ „ „ „ „
344. Рика Исак Фаис 18.V.1880 г. гр. Солун „ „ майка домакиня

94. [всички] 345. Моис Мордохай Русо 9.V.1899 г. гр. Кастория гр. Драма 6-44 домакин шивач
346. Рахел   Моис Русо 7.І.1903 г. гр. Гюмюржина „ „ съпруга домакиня
347. Нина        „        „ 8.ІІ.1930 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
348. Мордо     „        „ 7.VІ.1927 г. „ „ „ син свободен
349. Леон        „        „ 8.VІІ.1934 г. „ „ „ „ „

95. [всички] 350. Моис Арон Хаим 10.І.1882 г. гр. Битоля гр. Драма 104-26 домакин свободен
351. Рахел Моис Хаим 5.ІІ.1890 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
352. Анри      „        „ 10.ІІ.1916 г. „ „ „ син продавач
353. Ана        „        „ 10.ХІІ.1915 г. „ „ „ дъщеря дом. /вдовица/
354. Исак      „        „ 10.І.1923 г. „ „ „ син сводобен
355. Яков       „        „ 15.ІІІ.1927 г. „ „ „ „ „
356. Витал     „        „ 12.V.1929 г. „ „ „ „ „

96. [всички] 357. Моше Израел    Гени 21.І.1887 г. гр. Сяр гр. Драма Ул. 12 № 18 домакин свещеник
358. Рикета    Моше    „ 8.ІV.1892 г. Янина „ „ съпруга домакиня
359. Рашел         „        „ 16.VІІ.1919 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
360. Матика       „        „ 20.ІІІ.1924 г. „ „ „ „ „
361. Естерина    „        „ 10.І.1927 г. „ „ „ „ „

97. 362. Мордохай Иешуа     Йохай 5.ІІІ.1871 г. Галиполи гр. Драма Ул. 9 № 22 домакин свободин
363. Сол        Мордохай        „

[двамата]
5.ІІІ.1881 г. Битоля „ „ съпруга домакиня

364. Арон             „                „
[г. моб.]

7.ІV.1916 г. гр. Драма „ „ син свободен

365. Иосеф           „                 „ 7.V.1918 г. „ „ „ „ „
366. Иешуа          „                „

[двамата]
15.V.1924 г. „ „ „ „ „

98. [всички] 367. Моис Аврам Коен 22.V.1902 г. гр. Драма гр. Драма 179-3 домакин амб. търговец
368. Флори     Моис Коен 5.VІІІ.1907 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
369. Джулия       „        „ 19.VІІ.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
370. Ана             „        „ 3.ІІ.1928 г. „ „ „ „ „
371. Естерина     „        „ 3.VІІІ.1930 г. „ „ „ „ „
372. Луча            „        „    3.VІ.1934 г. „ „ „ „ „



956 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
99. [всички] 373. Моис Аврам Куньо 22.V.1911 г. гр. Сяр гр. Драма 61-4 домакин амб. търгов.

374. Ребека Моис Куньо 17.ХІ.1919 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
375. Сарина    „         „ 7.ІІІ.1938 г. „ „ „ дъщеря -----------

100. [всички] 376. Меркадо Хаим Кабели 17.ІІІ.1909 г. гр. Сяр гр. Драма 12-30 домакин тютюнораб.
377. Перла Меркадо     „ 30.V.1906 г. „ „ „ съпруга домакиня
378. Рикета       „           „ 5.ІІ.1928 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
379. Лея            „           „ 8.V.1932 г. „ „ „ „ „
380. Сол            „           „ 8.V.1932 г. „ „ „ „ „
381. Матика Миркадо Кабели 13.ІІІ.1937 г. „ „ „ „ „

101. [всички] 382. Моис Яков Тевет 5.Х.1910 г. гр. Драма гр. Драма 112-6 домакин амб. търгов.
383. Алегра Моис  „ 5.ІІ.1913 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня
384. Лика         „     „ 23.ХІ.1942 г. гр. Драма „ „ дъщеря ---------

102. [всички] 385. Моис Исак Боено 3.ІV.1889 г. гр. Драма гр. Драма 206-6 домакин амб. търгов.
386. Алегри Моис „ 6.ІV.1891 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
387. Сара         „    „ 14.VІ.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
388. Исак         „     „ 1.ІІІ.1926 г. „ „ „ син ---------

103. [всички] 389. Мордо Иешуа Струмса 10.V.1906 г. гр. Драма гр. Драма 6-16 домакин амб. търгов.
390. Рикета Мордо        „ 2.ІІІ.1919 г. „ „ „ съпруга домакиня

104. 391. Менахем Хаим Мешулам 15.ІV.1865 г. гр. Солун гр. Драма 6-16 домакин салепчия
392. Матилда Менахем    „

[двамата]
4.ІХ.1890 г. гр. Гюмюржина „ „ съпруга домакиня

393. Бенямин Менахем    „
[гр.м.]

10.ІІ.1920 г. гр. Драма „ „ син продавач сво-
боден

105. 394. Меру Иешуа Струмса
[заминала]

25.ІІІ.1879 г. гр. Солун гр. Драма 9-21 домакиня вдовица

395. Витал     „             „
[в. моб.]

5.VІІІ.1917 г. гр. Драма „ „ син амб. търг.

396. Рикета   „             „
[заминала]

4.ІІІ.1919 г. „ „ „ дъщеря домакина

106. [всички] 397. Матика Илия Бенруби 4.ІХ.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 12-12 домакина вдовица
398. Рахами     „          „ 4.VІІІ.1926 г. гр. Драма „ „ син хамалин
399. Леон         „          „ 4.ІІІ.1928 г. „ „ „ „ „
400. Самуел     „          „ 1.ІІІ.1930 г. „ „ „ „ свободен

107. [всички] 401. Нисим Мордохай Бехар 1885 г. Цариград гр. Драма 178-5 домакин шивач
402. Неама Нисим            „ 1898 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакина
403. Мордо      „               „ 5.ХІ.1918 г. „ „ „ син шивач
404. Сара         „                „ 1921 г. „ „ „ дъщеря домакина
405. Ребека      „                „ 1925 г. гр. Драма „ „ „ „

108. [всички] 406. Нисим Исак Сурияно 2.ІІ.1880 г. Истанбул гр. Драма 101-16 домакин амб. вехт.
407. Рашел Нисим       „ 1892 г. Лариса „ „ съпруга домакина



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  957

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
99. [всички] 373. Моис Аврам Куньо 22.V.1911 г. гр. Сяр гр. Драма 61-4 домакин амб. търгов.

374. Ребека Моис Куньо 17.ХІ.1919 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
375. Сарина    „         „ 7.ІІІ.1938 г. „ „ „ дъщеря -----------

100. [всички] 376. Меркадо Хаим Кабели 17.ІІІ.1909 г. гр. Сяр гр. Драма 12-30 домакин тютюнораб.
377. Перла Меркадо     „ 30.V.1906 г. „ „ „ съпруга домакиня
378. Рикета       „           „ 5.ІІ.1928 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
379. Лея            „           „ 8.V.1932 г. „ „ „ „ „
380. Сол            „           „ 8.V.1932 г. „ „ „ „ „
381. Матика Миркадо Кабели 13.ІІІ.1937 г. „ „ „ „ „

101. [всички] 382. Моис Яков Тевет 5.Х.1910 г. гр. Драма гр. Драма 112-6 домакин амб. търгов.
383. Алегра Моис  „ 5.ІІ.1913 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня
384. Лика         „     „ 23.ХІ.1942 г. гр. Драма „ „ дъщеря ---------

102. [всички] 385. Моис Исак Боено 3.ІV.1889 г. гр. Драма гр. Драма 206-6 домакин амб. търгов.
386. Алегри Моис „ 6.ІV.1891 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
387. Сара         „    „ 14.VІ.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря „
388. Исак         „     „ 1.ІІІ.1926 г. „ „ „ син ---------

103. [всички] 389. Мордо Иешуа Струмса 10.V.1906 г. гр. Драма гр. Драма 6-16 домакин амб. търгов.
390. Рикета Мордо        „ 2.ІІІ.1919 г. „ „ „ съпруга домакиня

104. 391. Менахем Хаим Мешулам 15.ІV.1865 г. гр. Солун гр. Драма 6-16 домакин салепчия
392. Матилда Менахем    „

[двамата]
4.ІХ.1890 г. гр. Гюмюржина „ „ съпруга домакиня

393. Бенямин Менахем    „
[гр.м.]

10.ІІ.1920 г. гр. Драма „ „ син продавач сво-
боден

105. 394. Меру Иешуа Струмса
[заминала]

25.ІІІ.1879 г. гр. Солун гр. Драма 9-21 домакиня вдовица

395. Витал     „             „
[в. моб.]

5.VІІІ.1917 г. гр. Драма „ „ син амб. търг.

396. Рикета   „             „
[заминала]

4.ІІІ.1919 г. „ „ „ дъщеря домакина

106. [всички] 397. Матика Илия Бенруби 4.ІХ.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 12-12 домакина вдовица
398. Рахами     „          „ 4.VІІІ.1926 г. гр. Драма „ „ син хамалин
399. Леон         „          „ 4.ІІІ.1928 г. „ „ „ „ „
400. Самуел     „          „ 1.ІІІ.1930 г. „ „ „ „ свободен

107. [всички] 401. Нисим Мордохай Бехар 1885 г. Цариград гр. Драма 178-5 домакин шивач
402. Неама Нисим            „ 1898 г. Гюмюрджина „ „ съпруга домакина
403. Мордо      „               „ 5.ХІ.1918 г. „ „ „ син шивач
404. Сара         „                „ 1921 г. „ „ „ дъщеря домакина
405. Ребека      „                „ 1925 г. гр. Драма „ „ „ „

108. [всички] 406. Нисим Исак Сурияно 2.ІІ.1880 г. Истанбул гр. Драма 101-16 домакин амб. вехт.
407. Рашел Нисим       „ 1892 г. Лариса „ „ съпруга домакина



958 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
109. [всички] 408. Нафтали Ескенази Салтиел 4.ІІІ.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 56-3 домакин амб. търг.

409. Рафел Нафтали Ескенази 12.VІ.1900 г. „ „ „ „ щивач
110. 410. Нисим Мордохай Русо 2.ІІІ.1910 г. Кастари гр. Драма 19 № 1 домакин амб. търг.

411. Дона   Нисим           „ 2.V.1912 г. Димитика „ „ съпруга домакина
412. Марсел   „                „ 2.V.1938 г. Драма „ „ син --------
413. Бея Мордохай         „

[тримата]
16.ІІІ.1880 г. Кастари „ „ майка домакина

111. 414. Оро Моше Леви
[заминал]

4.V.1887 г. гр. Драма гр. Драма 6-36 домакина вдовица

112. 415. Рафаел Аврам Аренос
[гр. м.]

3.VІ.1905 г. Димотика гр. Драма 51-131 домакин амб. търг.

416. Паламба Рафаел   „ 6.ІІ.1900 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакина
417. Нисим         „         „ 4.ІІІ.1928 г. Димотика „ „ син свободен
418. Исак            „          „ 4.VІІІ.1937 г. гр. Кавала „ „ „ „
419. Моше          „         „

[четиримата]
1.V.1941 г. гр. Драма „ „ „ ---------

113. 420. Рейна Шабатай Атиас
[заминала]

17.ІІІ.1886 г. гр. Драма гр. Драма 12-5 домакина вдовица

421. Исак           „          „ 5.Х.1917 г. „ „ „ син свободен
422. Дора           „          „ 6.VІ.1920 г. „ „ „ дъщеря домакина
423. Рита            „          „

[двамата]
2.ІV.1927 г. „ „ „ „ --------

114. 424. Рикета Сиам Моше
[заминала]

5.ІІ.1880 г. гр. Солун гр. Драма 73-131 домакина вдовица

115. 425. Рейна Моис Акуне
[заминала]

1.V.1880 г. гр. Солун гр. Драма Ул. 18 № 151 домакина вдовица

116. 426. Рахел Натам Тевет
[заминала]

1872 г. гр. Сяр гр. Драма 15-33 домакина вдовица

117. 427. Ребека Исак Бенякар
[заминала]

1870 г. гр. Битоля гр. Драма 104-33 домакина вдовица

118.[всички] 428. Рикула Юда Атиас 2.ІІІ.1885 г. гр. Сяр гр. Драма 65- № 23 домакина вдовица
429. Юсеф       „        „ 25.V.1906 г. гр. Драма „ „ „ „ син амб. търг.
430. Рашел      „        „ 3.V.1915 г. „ „ „ „ „ „ дъщеря домакина

119. 431. Реджина Ашер Атиас гр. Драма гр. Драма 119- № 48 домакина -----------
432. Рейна          „         „ „ „ „ „ 

120. 433. Рейна Йосеф Адато
[заминала]

3.ІІ.1886 г. гр. Сяр гр. Драма 119-48 домакина вдовица

434. Самуел   „          „
[гр. моб.]

1.V.1918 г. гр. Драма „ „ син свободен



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  959

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
109. [всички] 408. Нафтали Ескенази Салтиел 4.ІІІ.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 56-3 домакин амб. търг.

409. Рафел Нафтали Ескенази 12.VІ.1900 г. „ „ „ „ щивач
110. 410. Нисим Мордохай Русо 2.ІІІ.1910 г. Кастари гр. Драма 19 № 1 домакин амб. търг.

411. Дона   Нисим           „ 2.V.1912 г. Димитика „ „ съпруга домакина
412. Марсел   „                „ 2.V.1938 г. Драма „ „ син --------
413. Бея Мордохай         „

[тримата]
16.ІІІ.1880 г. Кастари „ „ майка домакина

111. 414. Оро Моше Леви
[заминал]

4.V.1887 г. гр. Драма гр. Драма 6-36 домакина вдовица

112. 415. Рафаел Аврам Аренос
[гр. м.]

3.VІ.1905 г. Димотика гр. Драма 51-131 домакин амб. търг.

416. Паламба Рафаел   „ 6.ІІ.1900 г. гр. Ксанти „ „ съпруга домакина
417. Нисим         „         „ 4.ІІІ.1928 г. Димотика „ „ син свободен
418. Исак            „          „ 4.VІІІ.1937 г. гр. Кавала „ „ „ „
419. Моше          „         „

[четиримата]
1.V.1941 г. гр. Драма „ „ „ ---------

113. 420. Рейна Шабатай Атиас
[заминала]

17.ІІІ.1886 г. гр. Драма гр. Драма 12-5 домакина вдовица

421. Исак           „          „ 5.Х.1917 г. „ „ „ син свободен
422. Дора           „          „ 6.VІ.1920 г. „ „ „ дъщеря домакина
423. Рита            „          „

[двамата]
2.ІV.1927 г. „ „ „ „ --------

114. 424. Рикета Сиам Моше
[заминала]

5.ІІ.1880 г. гр. Солун гр. Драма 73-131 домакина вдовица

115. 425. Рейна Моис Акуне
[заминала]

1.V.1880 г. гр. Солун гр. Драма Ул. 18 № 151 домакина вдовица

116. 426. Рахел Натам Тевет
[заминала]

1872 г. гр. Сяр гр. Драма 15-33 домакина вдовица

117. 427. Ребека Исак Бенякар
[заминала]

1870 г. гр. Битоля гр. Драма 104-33 домакина вдовица

118.[всички] 428. Рикула Юда Атиас 2.ІІІ.1885 г. гр. Сяр гр. Драма 65- № 23 домакина вдовица
429. Юсеф       „        „ 25.V.1906 г. гр. Драма „ „ „ „ син амб. търг.
430. Рашел      „        „ 3.V.1915 г. „ „ „ „ „ „ дъщеря домакина

119. 431. Реджина Ашер Атиас гр. Драма гр. Драма 119- № 48 домакина -----------
432. Рейна          „         „ „ „ „ „ 

120. 433. Рейна Йосеф Адато
[заминала]

3.ІІ.1886 г. гр. Сяр гр. Драма 119-48 домакина вдовица

434. Самуел   „          „
[гр. моб.]

1.V.1918 г. гр. Драма „ „ син свободен



960 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
121. 435. Рита Маир Нисим

[заминала]
4.ІІ.1890 г. Гюмюрдж. гр. Драма 95-45 домакина вдовица

436. Хаим   „          „
[гр. м.]

6.V.1914 г. гр. Кавала „ „ син работник

122. [всички] 437. Рашел     Давид Кастро 15.Х.1897 г. гр. Драма гр. Драма 18-99 домакина вдовица
438. Мери           „         „ 2.ІV.1924 г. „ „ „ дъщеря домакина
439. Виктория    „         „ 2.ІV.1926 г. „ „ „ „ „ 
440. Яков            „         „ 25.Х.1907 г. „ „ „ син опинчар

123. [всички] 441. Рашел Нисим Тарабулус 25.ХІІ.1898 г. гр. Драма гр. Драма 100-1 домакина вдовица
442. Фанш 19.V.1920 г. „ „ „ дъщеря домакина

124. [всички] 443. Рахел        Бохор Боено 6.ІІІ.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 12-12 домакина вдовица
444. Пепо              „         „ 2.ІІІ.1906 г. гр. Драма „ „ син зарзав.
445. Адела            „         „ 1913 г. „ „ „ дъщеря домакина
446. Естерина       „         „ 4.ІІ.1915 г. „ „ „ „ „ 
447. Даниел                      „ 5.VІІІ.1922 г. „ „ „ син свободен

125. [всички] 448. Рахами Иешуа Иешуа 3.V.1891 г. гр. Драма гр. Драма 51-83 домакин амб. търг.
449. Делисия Рахами     „ 17.ІХ.1893 г. „ „ „ съпруга домакина
450. Нина           „           „ 4.VІІІ.1916 г. „ „ „ дъщеря домакина
451. Салватар    „           „ 18.VІ.1926 г. „ „ „ син свободен
452. Леа Иешуа Иешуа 7.ХІІ.1860 г. „ „ „ майка домакина

126. [всички] 453. Рахами Аврам Коен 5.ІІІ.1903 г. гр. Драма гр. Драма 95-52 домакин амб. търг.
454. Рашел Рахами     „ 8.ІІІ.1901 г. „ „ „ съпруга домакина
455. Алберто   „          „ 23.ХІІ.926 г. „ „ „ син амб. търг.
456. Ана           „          „ 4.ХІІ.1927 г. „ „ „ дъщеря ---------

127. [всички] 457. Симанто Аврам Атиас 22.ІІ.1912 г. гр. Сяр гр. Драма 6-34 домакин амб. търг.
458. Полина Симанто    „ 22.ІV.1920 г. гр. Драма „ „ съпруга домакина

128. 459. Сомая Бохор Анджел 1872 г. гр. Солун гр. Драма 15-26 -------- --------
129. [всички] 460. Соломон Исак Албахари 3.ІV.1870 г. гр. Драма гр. Драма 189-2 домакин опинчар

461. Ребека Соломон       „ 10.V.1896 г. „ „ „ съпруга домакина
462. Хаим Соломон Албахари 5.Х.1922 г. гр. Драма гр. Драма 189- № 2 син свободен
463. Луси         „               „ 23.VІ.1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня
464. Матилда   „               „ 15.ІІ.1925 г. „ „ „ „ „
465. Ана           „               „ 30.ІІ.1930 г. „ „ „ „ „

130. [всички] 466. Соломон Исак Боено 10.ІV.1897 г. гр. Драма гр. Драма 60-11 домакин опинчар
467. Матика Соломон Боено 5.Х.1902 „ „ „ съпруга домакиня
468. Исак Соломон          „ 3.ІІ.1920 г. „ „ „ син амб. търг.
469. Арон        „                „ 5.ІІ.1927 г. „ „ „ „ свободен
470. Клара       „                „ 10.І.1929 г. „ „ „ дъщеря дъщеря
471 Яков         „                „ 1.І.1931 г. „ „ „ син ------



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  961

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
121. 435. Рита Маир Нисим

[заминала]
4.ІІ.1890 г. Гюмюрдж. гр. Драма 95-45 домакина вдовица

436. Хаим   „          „
[гр. м.]

6.V.1914 г. гр. Кавала „ „ син работник

122. [всички] 437. Рашел     Давид Кастро 15.Х.1897 г. гр. Драма гр. Драма 18-99 домакина вдовица
438. Мери           „         „ 2.ІV.1924 г. „ „ „ дъщеря домакина
439. Виктория    „         „ 2.ІV.1926 г. „ „ „ „ „ 
440. Яков            „         „ 25.Х.1907 г. „ „ „ син опинчар

123. [всички] 441. Рашел Нисим Тарабулус 25.ХІІ.1898 г. гр. Драма гр. Драма 100-1 домакина вдовица
442. Фанш 19.V.1920 г. „ „ „ дъщеря домакина

124. [всички] 443. Рахел        Бохор Боено 6.ІІІ.1896 г. гр. Сяр гр. Драма 12-12 домакина вдовица
444. Пепо              „         „ 2.ІІІ.1906 г. гр. Драма „ „ син зарзав.
445. Адела            „         „ 1913 г. „ „ „ дъщеря домакина
446. Естерина       „         „ 4.ІІ.1915 г. „ „ „ „ „ 
447. Даниел                      „ 5.VІІІ.1922 г. „ „ „ син свободен

125. [всички] 448. Рахами Иешуа Иешуа 3.V.1891 г. гр. Драма гр. Драма 51-83 домакин амб. търг.
449. Делисия Рахами     „ 17.ІХ.1893 г. „ „ „ съпруга домакина
450. Нина           „           „ 4.VІІІ.1916 г. „ „ „ дъщеря домакина
451. Салватар    „           „ 18.VІ.1926 г. „ „ „ син свободен
452. Леа Иешуа Иешуа 7.ХІІ.1860 г. „ „ „ майка домакина

126. [всички] 453. Рахами Аврам Коен 5.ІІІ.1903 г. гр. Драма гр. Драма 95-52 домакин амб. търг.
454. Рашел Рахами     „ 8.ІІІ.1901 г. „ „ „ съпруга домакина
455. Алберто   „          „ 23.ХІІ.926 г. „ „ „ син амб. търг.
456. Ана           „          „ 4.ХІІ.1927 г. „ „ „ дъщеря ---------

127. [всички] 457. Симанто Аврам Атиас 22.ІІ.1912 г. гр. Сяр гр. Драма 6-34 домакин амб. търг.
458. Полина Симанто    „ 22.ІV.1920 г. гр. Драма „ „ съпруга домакина

128. 459. Сомая Бохор Анджел 1872 г. гр. Солун гр. Драма 15-26 -------- --------
129. [всички] 460. Соломон Исак Албахари 3.ІV.1870 г. гр. Драма гр. Драма 189-2 домакин опинчар

461. Ребека Соломон       „ 10.V.1896 г. „ „ „ съпруга домакина
462. Хаим Соломон Албахари 5.Х.1922 г. гр. Драма гр. Драма 189- № 2 син свободен
463. Луси         „               „ 23.VІ.1923 г. „ „ „ дъщеря домакиня
464. Матилда   „               „ 15.ІІ.1925 г. „ „ „ „ „
465. Ана           „               „ 30.ІІ.1930 г. „ „ „ „ „

130. [всички] 466. Соломон Исак Боено 10.ІV.1897 г. гр. Драма гр. Драма 60-11 домакин опинчар
467. Матика Соломон Боено 5.Х.1902 „ „ „ съпруга домакиня
468. Исак Соломон          „ 3.ІІ.1920 г. „ „ „ син амб. търг.
469. Арон        „                „ 5.ІІ.1927 г. „ „ „ „ свободен
470. Клара       „                „ 10.І.1929 г. „ „ „ дъщеря дъщеря
471 Яков         „                „ 1.І.1931 г. „ „ „ син ------



962 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
131. [всички] 472. Самуел Иосеф Барух 10.VІІІ.1881 г. гр. Сливен гр. Драма 97-9 домакин тенекеджия

473. Сонхула Самуил „ 7.VІІІ.1895 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
474. Иосеф         „        „ 18.VІІІ.1923 г. гр. Драма „ „ син свободен
475. Рафаел        „        „ 4.V.1924 г. „ „ „ „ „
476. Нисим         „    „ 19.VІ.1928 г. „ „ „ „ „

132. [всички] 477. Саул Хаим Струмса 7.ІХ.1904 г. гр. Драма гр. Драма 104-54 домакин амб.търг.
478. Ребека Саул Струмса 8.VІ.1912 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня
479. Хаим „ „ 4.ІІІ.1929 г. гр. Драма „ „ син свободен
480. Соломон „ „ 5.ІV.1932 г. „ „ „ „ „
481. Исак „ „ 5.ІІ.1934 г. „ „ „ „ „
482. Матика 4.ІІ.1937 г. „ „ „ дъщеря „
483. Иосеф 7.ІV.1941 г. „ „ „ син „

133. 484. Самуил Хаим Струмса
[гр. м.]

1901 г. гр. Драма гр. Драма 100-1 домакин общ. работ.

485. Паломба Самуел Струмса 15.ІІІ.1904 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
486. Хаим            „             „ 1926 г. гр. Драма „ „ син свободен
487. Матилда      „             „ 1929 г. „ „ „ дъщеря домакиня
488. Аврам          „             „ 1932 г. „ „ „ син ----------
489. Грасия         „              „

[всички]
1935 г. „ „ „ дъщеря ---------

134. [всички] 490. Соломон Самуел Мордох 2.V.1896 г. гр. Драма гр. Драма 12-32 домакин амб.търг.
491. Мари Соломон           „ 7.V.1925 г. „ „ „ дъщеря домакиня
492. Самуел      „             „ 5.ІІІ.1927 г. „ „ „ син свободен

135. 493. Сол Пенхас Мордохай 10.VІІІ.1874 г. гр. Солун гр. Драма 6-36 домакиня вдовица
494. Яков      „              „

[двамата]
12.Х.1908 г. „ „ „ син амб.търг.

495. Иосеф    „             „
[избегал]

10.VІ.1912 г. „ „ „ „ „ 

136. 496. Сион Моис Мизрахи 1876 г. гр. Сяр гр. Драма 51-110 домакин свободен
497. Естер Сион Мизрахи

[двамата]
1890 г. „ „ „ съпруга домакиня

498. Яков       „           „
[избегал]

1915 г. „ „ „ син свободен

499. Юда        „           „
[в. моб.]

1917 г. „ „ „ „ „ 

137. [всички] 500. Сол Соломон Мордохай 1895 г. гр. Кавала гр. Драма 12-13 домакиня вдовица
501. Соломон Аврам Хасан 1925 г. Америка „ „ син прислужник

138. [всички] 502. Симанто Яков Овадия 1.І.1860 г. гр. Сяр гр. Драма 51-103 домакин безработен
503. Джулия Симанто   „ 8.V.1895 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
504. Беатрис       „         „ 5.І.1921 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  963

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
131. [всички] 472. Самуел Иосеф Барух 10.VІІІ.1881 г. гр. Сливен гр. Драма 97-9 домакин тенекеджия

473. Сонхула Самуил „ 7.VІІІ.1895 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
474. Иосеф         „        „ 18.VІІІ.1923 г. гр. Драма „ „ син свободен
475. Рафаел        „        „ 4.V.1924 г. „ „ „ „ „
476. Нисим         „    „ 19.VІ.1928 г. „ „ „ „ „

132. [всички] 477. Саул Хаим Струмса 7.ІХ.1904 г. гр. Драма гр. Драма 104-54 домакин амб.търг.
478. Ребека Саул Струмса 8.VІ.1912 г. гр. Димотика „ „ съпруга домакиня
479. Хаим „ „ 4.ІІІ.1929 г. гр. Драма „ „ син свободен
480. Соломон „ „ 5.ІV.1932 г. „ „ „ „ „
481. Исак „ „ 5.ІІ.1934 г. „ „ „ „ „
482. Матика 4.ІІ.1937 г. „ „ „ дъщеря „
483. Иосеф 7.ІV.1941 г. „ „ „ син „

133. 484. Самуил Хаим Струмса
[гр. м.]

1901 г. гр. Драма гр. Драма 100-1 домакин общ. работ.

485. Паломба Самуел Струмса 15.ІІІ.1904 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
486. Хаим            „             „ 1926 г. гр. Драма „ „ син свободен
487. Матилда      „             „ 1929 г. „ „ „ дъщеря домакиня
488. Аврам          „             „ 1932 г. „ „ „ син ----------
489. Грасия         „              „

[всички]
1935 г. „ „ „ дъщеря ---------

134. [всички] 490. Соломон Самуел Мордох 2.V.1896 г. гр. Драма гр. Драма 12-32 домакин амб.търг.
491. Мари Соломон           „ 7.V.1925 г. „ „ „ дъщеря домакиня
492. Самуел      „             „ 5.ІІІ.1927 г. „ „ „ син свободен

135. 493. Сол Пенхас Мордохай 10.VІІІ.1874 г. гр. Солун гр. Драма 6-36 домакиня вдовица
494. Яков      „              „

[двамата]
12.Х.1908 г. „ „ „ син амб.търг.

495. Иосеф    „             „
[избегал]

10.VІ.1912 г. „ „ „ „ „ 

136. 496. Сион Моис Мизрахи 1876 г. гр. Сяр гр. Драма 51-110 домакин свободен
497. Естер Сион Мизрахи

[двамата]
1890 г. „ „ „ съпруга домакиня

498. Яков       „           „
[избегал]

1915 г. „ „ „ син свободен

499. Юда        „           „
[в. моб.]

1917 г. „ „ „ „ „ 

137. [всички] 500. Сол Соломон Мордохай 1895 г. гр. Кавала гр. Драма 12-13 домакиня вдовица
501. Соломон Аврам Хасан 1925 г. Америка „ „ син прислужник

138. [всички] 502. Симанто Яков Овадия 1.І.1860 г. гр. Сяр гр. Драма 51-103 домакин безработен
503. Джулия Симанто   „ 8.V.1895 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
504. Беатрис       „         „ 5.І.1921 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня



964 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
139. [всички] 505. Самуел Мордохай Овадия 1870 г. гр. Сяр гр. Драма 95-2 домакин касапин

506. Вида Самуел               „ 1901 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня
507. Рикета   „                     „ 1929 г. гр. Драма „ „ дъщеря „ 
508. Естер     „                     „ 1931 г. „ „ „ „ „ 
509. Мордо   „                    „ 1936 г. „ „ „ „ --------
510. Рашел    „                    „ 1930 г. „ „ „ „ „ 

140. 511. Самуел Аврам Пенхас 3.ІІІ.1860 г. гр. Драма гр. Драма 20-1 домакиня вдовица
141. [всички] 512. Сара Соломон Пардо 1856 г. гр. Битоля гр. Драма 51-183 домакиня вдовица
142. [всички] 513. Салватол Х. Фаис 20.ХІІ.1913 г. гр. Сяр гр. Драма 86-16 домакин чиновник
143. 514. Сами Барух Зибаи

[в.моб.]
1914 гр. Одрин гр. Драма 9-21 домакин тенекеджия

515. Рашел Сами     „ 1904 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
516. Сузана   „         „ 1933 г. „ „ „ дъщеря --------
517. Алегри

[всички]
1939 г. „ „ „ „ --------

144. [всички] 518. Симеон Ешуа Ешуа 1903 г. гр. Драма гр. Драма 181-7 домакин безработен
519. Естер Симеон Ешуа 21.V.1912 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
520. Лидия „ „ 11.VІІ.937 г. гр. Драма „ „ дъщеря ---------
521. Симанто „ „ 22.VІІІ.942 г. „ „ „ син ---------

145. [всички] 522. Соломон Давид Куне 1.ІХ.1891 г. гр. Солун гр. Драма 51-114 домакин свободен
523. Дорета Соломон   „ 6.VІІІ.905 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
524. Лидия          „         „ 29.І.1935 г. „ „ „ дъщеря ---------
525. Ети              „         „ 11.VІІІ.939 г. „ „ „ „ ---------

146. 526. Сара Исак Тевет
[заминала]

1872 г. гр. Сяр гр. Драма 6-32 домакиня вдовица

527. Аврам Исак Тевет 5.ІХ.1906 г. „ „ „ син амб. търговец
528. Реджина  „       „

[заминала]
20.ІІ.1918 г. „ „ „ дъщеря домакиня

147. [всички] 529. Сол Аврам Бенвенисте 23.VІІ.1885 г. гр. Сяр гр. Драма 65-1 домакиня вдовица
530. Нина    „             „ 26.ХІ.1913 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
531. Решел  „             „ 1.V.1922 г. „ „ „ „ „ 
532. Илия    „             „ 1.VІІІ.927 г. „ „ „ син свободен
533. Джамила Лазар Ескенази 1861 г. гр. Сяр „ „ баба ----------

148. 534. Тамар Габриел Пардо
[заминала]

2.V.1900 г. гр. Гюмюржина гр. Драма ул. 51 № 183 домакиня вдовица

535. Соломон   „           „
[в. моб.]

6.V.1923 г. гр. Драма „ „ син тенекеджия

536. Сарика      „           „ 3.VІ.1925 г. „ „ „ дъщеря домакиня
537. Елвира      „           „ 2.ІІІ.1928 г. „ „ „ дъщеря „ 
538. Естерина  „           „ 5.V.1930 г. „ „ „ „ „ 



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  965

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
139. [всички] 505. Самуел Мордохай Овадия 1870 г. гр. Сяр гр. Драма 95-2 домакин касапин

506. Вида Самуел               „ 1901 г. гр. Кавала „ „ съпруга домакиня
507. Рикета   „                     „ 1929 г. гр. Драма „ „ дъщеря „ 
508. Естер     „                     „ 1931 г. „ „ „ „ „ 
509. Мордо   „                    „ 1936 г. „ „ „ „ --------
510. Рашел    „                    „ 1930 г. „ „ „ „ „ 

140. 511. Самуел Аврам Пенхас 3.ІІІ.1860 г. гр. Драма гр. Драма 20-1 домакиня вдовица
141. [всички] 512. Сара Соломон Пардо 1856 г. гр. Битоля гр. Драма 51-183 домакиня вдовица
142. [всички] 513. Салватол Х. Фаис 20.ХІІ.1913 г. гр. Сяр гр. Драма 86-16 домакин чиновник
143. 514. Сами Барух Зибаи

[в.моб.]
1914 гр. Одрин гр. Драма 9-21 домакин тенекеджия

515. Рашел Сами     „ 1904 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
516. Сузана   „         „ 1933 г. „ „ „ дъщеря --------
517. Алегри

[всички]
1939 г. „ „ „ „ --------

144. [всички] 518. Симеон Ешуа Ешуа 1903 г. гр. Драма гр. Драма 181-7 домакин безработен
519. Естер Симеон Ешуа 21.V.1912 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
520. Лидия „ „ 11.VІІ.937 г. гр. Драма „ „ дъщеря ---------
521. Симанто „ „ 22.VІІІ.942 г. „ „ „ син ---------

145. [всички] 522. Соломон Давид Куне 1.ІХ.1891 г. гр. Солун гр. Драма 51-114 домакин свободен
523. Дорета Соломон   „ 6.VІІІ.905 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
524. Лидия          „         „ 29.І.1935 г. „ „ „ дъщеря ---------
525. Ети              „         „ 11.VІІІ.939 г. „ „ „ „ ---------

146. 526. Сара Исак Тевет
[заминала]

1872 г. гр. Сяр гр. Драма 6-32 домакиня вдовица

527. Аврам Исак Тевет 5.ІХ.1906 г. „ „ „ син амб. търговец
528. Реджина  „       „

[заминала]
20.ІІ.1918 г. „ „ „ дъщеря домакиня

147. [всички] 529. Сол Аврам Бенвенисте 23.VІІ.1885 г. гр. Сяр гр. Драма 65-1 домакиня вдовица
530. Нина    „             „ 26.ХІ.1913 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
531. Решел  „             „ 1.V.1922 г. „ „ „ „ „ 
532. Илия    „             „ 1.VІІІ.927 г. „ „ „ син свободен
533. Джамила Лазар Ескенази 1861 г. гр. Сяр „ „ баба ----------

148. 534. Тамар Габриел Пардо
[заминала]

2.V.1900 г. гр. Гюмюржина гр. Драма ул. 51 № 183 домакиня вдовица

535. Соломон   „           „
[в. моб.]

6.V.1923 г. гр. Драма „ „ син тенекеджия

536. Сарика      „           „ 3.VІ.1925 г. „ „ „ дъщеря домакиня
537. Елвира      „           „ 2.ІІІ.1928 г. „ „ „ дъщеря „ 
538. Естерина  „           „ 5.V.1930 г. „ „ „ „ „ 



966 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
539. Леа            „            „

[всички]
5.ІІ.1932 г. гр. Драма гр. Драма ул. 51 № 183 „ „ 

149. [всички] 540. Тамара Йосеф Тевет 7.V.1901 г. гр. Сяр гр. Драма 12-12 домакиня вдовица
541. Боена        „         „ 5.VІІ.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

150. 542. Тамар Юда Амиел
[заминала]

1886 г. гр. Солун гр. Драма 12-25 домакиня вдовица

543. Самуел Юда   „
[гр. м.] 

1912 г. гр. Драма „ „ син свободен

151. [всички] 544. Йосеф Атиас 2.VІІІ.882 г. гр. Солун гр. Драма 65-23 домакин об. кърпач
545. Стер   Туви Атиас 2.VІІ.1894 г. гр. Одрин „ „ съпруга домакиня
546. Израел   „        „ 17.V.1923 г. гр. Солун „ „ син дърводелец

152. [всички] 547. Фаис Исак  Кастро 10.ІІІ.1909 г. гр. Сяр гр. Драма 20-2 домакин амб. търгов.
548. Дона  Фаис      „ 7.VІІІ.915 г. гр. Гюмюржина „ „ съпруга домакиня
549. Исак     „          „ 8.V.1938 г. гр. Драма „ „ син ----------
550. Тамара „          „ 2.ІІ.1942 г. „ „ „ дъщеря ----------

153. [всички] 551. Фаис    Аврам Атиас 11.VІІІ.901 г. гр. Сяр гр. Драма 6-28 домакин амб. търгов.
552. Мери    Фаис       „ 10.V.1906 г. „ „ „ съпруга домакиня
553. Исак        „           „ 30.ІІ.1927 г. гр. Драма „ „ син ---------
554. Естер      „           „ 15.ІІІ.1930 г. гр. „ „ „ дъщеря домакиня
555. Аврам      „           „ 16.ІІ.1933 г. „ „ „ син амб. търгов.
556. Рашел      „           „ 16.V.1936 г. „ „ „ дъщеря ----------
557. Паломба  „           „ 5.ІІ.1885 г. гр. Сяр „ „ майка домакиня

154
.

558. Флор Аврам Бенвенисте
[заминала]

7.VІІІ.895 г. гр. Сяр гр. Драма 103-20 домакиня вдовица

559. Иосиф     „            „
[в. моб.]

3.ІІ.1917 г. гр. Драма „ „ син свободен

560. Соломон „             „
[избегал]

2.ІІІ.1920 г. „ „ „ син „ 

155. [всички] 561. Хаим Менахем Мешулам 5.VІІ.1912 г. гр. Сяр гр. Драма 6-54 домакин амб. търгов.
562. Реджина Хаим „ 8.І.1913 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
563. Менахем    „              „ 6.І.1938 г. гр. Драма „ „ син ----------

156. [всички] 564. Хаим          Арон Асаел 22.VІ.1885 г. гр. Битоля гр. Драма 86-16 домакин амб. търгов.
565. Рикула       Хаим      „ 7.ІV.1887 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
566. Бенвенисте   „          „ 22.І.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
567. Арон              „         „ 6.І.1928 г. „ „ „ син ----------

157. [всички] 568. Хаим    Давид Барух 4.VІІ.1882 г. гр. Битоля гр. Драма ул. 95 № 18 домакин свободен
569. Хана     Хаим      „ 1897 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
570. Дона        „          „ 28.ІV.1919 г. „ „ „ дъщеря домакиня
571. Естерина „           „ 25.ХІІ.1923 г. „ „ „ „ „ 
572. Рашел      „          „ 1.І.1925 г. „ „ „ „ „ 



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  967

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
539. Леа            „            „

[всички]
5.ІІ.1932 г. гр. Драма гр. Драма ул. 51 № 183 „ „ 

149. [всички] 540. Тамара Йосеф Тевет 7.V.1901 г. гр. Сяр гр. Драма 12-12 домакиня вдовица
541. Боена        „         „ 5.VІІ.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

150. 542. Тамар Юда Амиел
[заминала]

1886 г. гр. Солун гр. Драма 12-25 домакиня вдовица

543. Самуел Юда   „
[гр. м.] 

1912 г. гр. Драма „ „ син свободен

151. [всички] 544. Йосеф Атиас 2.VІІІ.882 г. гр. Солун гр. Драма 65-23 домакин об. кърпач
545. Стер   Туви Атиас 2.VІІ.1894 г. гр. Одрин „ „ съпруга домакиня
546. Израел   „        „ 17.V.1923 г. гр. Солун „ „ син дърводелец

152. [всички] 547. Фаис Исак  Кастро 10.ІІІ.1909 г. гр. Сяр гр. Драма 20-2 домакин амб. търгов.
548. Дона  Фаис      „ 7.VІІІ.915 г. гр. Гюмюржина „ „ съпруга домакиня
549. Исак     „          „ 8.V.1938 г. гр. Драма „ „ син ----------
550. Тамара „          „ 2.ІІ.1942 г. „ „ „ дъщеря ----------

153. [всички] 551. Фаис    Аврам Атиас 11.VІІІ.901 г. гр. Сяр гр. Драма 6-28 домакин амб. търгов.
552. Мери    Фаис       „ 10.V.1906 г. „ „ „ съпруга домакиня
553. Исак        „           „ 30.ІІ.1927 г. гр. Драма „ „ син ---------
554. Естер      „           „ 15.ІІІ.1930 г. гр. „ „ „ дъщеря домакиня
555. Аврам      „           „ 16.ІІ.1933 г. „ „ „ син амб. търгов.
556. Рашел      „           „ 16.V.1936 г. „ „ „ дъщеря ----------
557. Паломба  „           „ 5.ІІ.1885 г. гр. Сяр „ „ майка домакиня

154
.

558. Флор Аврам Бенвенисте
[заминала]

7.VІІІ.895 г. гр. Сяр гр. Драма 103-20 домакиня вдовица

559. Иосиф     „            „
[в. моб.]

3.ІІ.1917 г. гр. Драма „ „ син свободен

560. Соломон „             „
[избегал]

2.ІІІ.1920 г. „ „ „ син „ 

155. [всички] 561. Хаим Менахем Мешулам 5.VІІ.1912 г. гр. Сяр гр. Драма 6-54 домакин амб. търгов.
562. Реджина Хаим „ 8.І.1913 г. гр. Солун „ „ съпруга домакиня
563. Менахем    „              „ 6.І.1938 г. гр. Драма „ „ син ----------

156. [всички] 564. Хаим          Арон Асаел 22.VІ.1885 г. гр. Битоля гр. Драма 86-16 домакин амб. търгов.
565. Рикула       Хаим      „ 7.ІV.1887 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
566. Бенвенисте   „          „ 22.І.1926 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
567. Арон              „         „ 6.І.1928 г. „ „ „ син ----------

157. [всички] 568. Хаим    Давид Барух 4.VІІ.1882 г. гр. Битоля гр. Драма ул. 95 № 18 домакин свободен
569. Хана     Хаим      „ 1897 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
570. Дона        „          „ 28.ІV.1919 г. „ „ „ дъщеря домакиня
571. Естерина „           „ 25.ХІІ.1923 г. „ „ „ „ „ 
572. Рашел      „          „ 1.І.1925 г. „ „ „ „ „ 



968 5. ХОраТа

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
573. Сара Хаим Барух 4.ІІІ.1933 г. гр. Драма гр. Драма ул. 95 № 18 „ „ 

158. [всички] 574. Хаим Рафаел Ескенази 5.ІХ.1894 г. гр. Драма гр. Драма 112-38 домакин амб. търгов.
575. Реджина Хаим      „ 3.V.1895 г. „ „ „ съпруга домакиня
576. Рафаел       „          „ 3.І.1923 г. „ „ „ син свободен
577. Рикета        „          „ 5.VІІ.1925 г. „ „ „ дъщеря домакиня

159. [всички] 578. Юда Исак Шалиш 8.ІІ.1904 г. гр. Гюмюржина гр. Драма 178-5 домакин прислужник
579. Яков Юда       „ 2.ІІІ.1937 г. гр. Драма „ „ син ---------

160. 580. Юда Арон Хаим 15.V.1889 г. гр. Драма гр. Драма 104-26 домакин амб. търгов.
581. Бенота Юда  „ 1900 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
582. Алегри   „      „ 1921 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
583. Симон    „      „

[четиримата]
1927 г. „ „ „ син амб. търгов.

584. Анри      „      „
[в. моб.]

1922 г. „ „ „ „ свободен

585. Матика   „      „ 1929 г. „ „ „ дъщеря домакиня
586. Солика   „      „

[двамата]
1934 г. „ „ „ дъщеря ----------

161. 587. Юда       Салтиел Гатен? 6.VІ.1874 г. гр. Сяр гр. Драма 111-9 а домакин амб. търгов.
588. Луна      Юда           „ 3.VІІ.1892 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
589. Боена         „             „

[тримата]
7.VІ.1917 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

590. Салтиел      „             „
[в. моб.]

5.VІ.1916 г. „ „ „ син свободен

591. Естерина    „             „ 12.ІІ.1919 г. гр. Неврокоп „ „ дъщеря домакиня
592. Давид         „            „ 2.І.1926 г. гр. Драма „ „ син амб. търгов.
593. Моис         „              „

[тримата]
3.V.1925 г. „ „ „ син „ 

162. 594. Яков Даниел Бурла 4.VІІІ.1866 г. гр. Сяр гр. Драма 5-73 домакин свободен
595. Рахел Яков        „ 

[двамата]
4.VІІІ.1876 г. „ „ „ съпруга домакиня

596. Рикета Данаел   „ 21.ІІІ.1913 г. „ „ „ снаха вдовица
597. Рашел       „        „ 27.ІV.1941 г. „ „ „ внучка ---------

163. [всички] 598. Яков Илия Шоев 16.VІІ.1924 г. гр. Одрин гр. Драма 60-11 домакин общ. работ.
599. Перла Яков    „ 4.ІV.1908 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
600. Дези       „       „ 15.VІІІ.1934 г. „ „ „ дъщеря --------
601. Илия      „       „ 22.VІІ.1939 г. „ „ „ син ---------



5.1. беломорИе; 5.1.3. Драма  969

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
573. Сара Хаим Барух 4.ІІІ.1933 г. гр. Драма гр. Драма ул. 95 № 18 „ „ 

158. [всички] 574. Хаим Рафаел Ескенази 5.ІХ.1894 г. гр. Драма гр. Драма 112-38 домакин амб. търгов.
575. Реджина Хаим      „ 3.V.1895 г. „ „ „ съпруга домакиня
576. Рафаел       „          „ 3.І.1923 г. „ „ „ син свободен
577. Рикета        „          „ 5.VІІ.1925 г. „ „ „ дъщеря домакиня

159. [всички] 578. Юда Исак Шалиш 8.ІІ.1904 г. гр. Гюмюржина гр. Драма 178-5 домакин прислужник
579. Яков Юда       „ 2.ІІІ.1937 г. гр. Драма „ „ син ---------

160. 580. Юда Арон Хаим 15.V.1889 г. гр. Драма гр. Драма 104-26 домакин амб. търгов.
581. Бенота Юда  „ 1900 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
582. Алегри   „      „ 1921 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
583. Симон    „      „

[четиримата]
1927 г. „ „ „ син амб. търгов.

584. Анри      „      „
[в. моб.]

1922 г. „ „ „ „ свободен

585. Матика   „      „ 1929 г. „ „ „ дъщеря домакиня
586. Солика   „      „

[двамата]
1934 г. „ „ „ дъщеря ----------

161. 587. Юда       Салтиел Гатен? 6.VІ.1874 г. гр. Сяр гр. Драма 111-9 а домакин амб. търгов.
588. Луна      Юда           „ 3.VІІ.1892 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня
589. Боена         „             „

[тримата]
7.VІ.1917 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня

590. Салтиел      „             „
[в. моб.]

5.VІ.1916 г. „ „ „ син свободен

591. Естерина    „             „ 12.ІІ.1919 г. гр. Неврокоп „ „ дъщеря домакиня
592. Давид         „            „ 2.І.1926 г. гр. Драма „ „ син амб. търгов.
593. Моис         „              „

[тримата]
3.V.1925 г. „ „ „ син „ 

162. 594. Яков Даниел Бурла 4.VІІІ.1866 г. гр. Сяр гр. Драма 5-73 домакин свободен
595. Рахел Яков        „ 

[двамата]
4.VІІІ.1876 г. „ „ „ съпруга домакиня

596. Рикета Данаел   „ 21.ІІІ.1913 г. „ „ „ снаха вдовица
597. Рашел       „        „ 27.ІV.1941 г. „ „ „ внучка ---------

163. [всички] 598. Яков Илия Шоев 16.VІІ.1924 г. гр. Одрин гр. Драма 60-11 домакин общ. работ.
599. Перла Яков    „ 4.ІV.1908 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
600. Дези       „       „ 15.VІІІ.1934 г. „ „ „ дъщеря --------
601. Илия      „       „ 22.VІІ.1939 г. „ „ „ син ---------



970 5.1. БеЛОМОрие

  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
164. 602. Яков Исак      Шалиш

[заминал]
10.ХІ.1889 г. гр. Гюмюржина гр. Драма ул. 19 № 2 домакин свободен

603. Сонхула Яков „ 
[заминала]

13.VІІ.1894 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня

604. Ангела       „          „ 15.V.1920 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
605. Рашел        „          „ 18.VІІ.1920 г. „ „ „ дъщеря домакиня
606. Хаим          „          „

[заминал]
13.VІІІ.1923 г. „ „ „ син свободен

607. Емилия      „          „
[заминала]

20.ІІ.1931 г. „ „ „ дъщеря ---------

165. [всички] 608. Яков     Иосеф Давид 2.ХІ.1895 г. гр. Солун гр. Драма 51-81 домакин свободен
609. Естер   Яков          „ 18.ХІ.1903 г. гр. Битоля „ „ съпруга домакиня
610. Иосеф      „             „ 15.Х.1925 г. гр. Драма „ „ син амб. търгов.
611. Мазлиях  „             „ 20.І.1928 г. „ „ „ син свободен
612. Ана          „            „ 6.VІІІ.1927 г. „ „ „ дъщеря домакиня
613. Моис        „             „ 5.ІІ.1935 г. „ „ „ син ----------

166. 614. Яков Иосеф Струмса
[гр. м.]

5.ХІІ.1918 г. гр. Кавла гр. Драма 95-21 домакин амб. търгов.

615. Ана    Яков         „ 3.V.1916 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
616. Иосеф   „            „

[двамата]
5.V.1935 г. „ „ „ син -------

167. 617. Яков Аврам Тевет
[заминал]

3.ІІ.1918 г. гр. Сяр „ 112-6 дом. /вдов./ свободен

168. [всички] 618. Яков Исак Песо 10.V.1889 г. гр. Битоля гр. Драма 51-85 домакин об. кърпач
619. Рекула Яков „ 2.V.1891 г. „ „ „ съпруга домакиня
620. Хаим       Яков Песо 4.ХІ.1923 г. гр. Драма „ „ син амб. търгов.
621. Мазлиах     „        „ 1.ХІ.1927 г. „ „ „ син чир. бръснар
622. Исак           „         „ 8.І.1928 г. „ „ „ син Свободен

169. [всички] 623. Яков Исак Албахари 16.VІІ.1879 г. гр. Битоля гр. Драма 15-33 домакин Тенекеджия
624. Бланка Яков      „ 20.V.1913 г. гр. Кавала „ „ съпруга Домакиня
625. Матика    „         „ 5.ІІ.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря Домакиня
626. Исак        „        „ 5.ІV.1927 г. „ „ „ син Келнер
627. Леон        „         „ 6.ІІІ.1929 г. „ „ „ син Свободен
628. Йосеф      „         „ 10.ІV.1933 г. „ „ „ син Свободен

ЦДА, ф. 668К, оп. 1, а.е. 5, л. 19–36. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 

* Списъкът е подготвен преди 4 март, но е използван по време или след 
„вдигането“ на евреите, за което свидетелстват нанесените на ръка отметки и 
забележки (поставени от нас в квадратни скоби и в курсив) срещу съответните имена.
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  Име, презиме и прякор Дата на раждането Месторожден. Местожител. Ул. № Родство професия
164. 602. Яков Исак      Шалиш

[заминал]
10.ХІ.1889 г. гр. Гюмюржина гр. Драма ул. 19 № 2 домакин свободен

603. Сонхула Яков „ 
[заминала]

13.VІІ.1894 г. гр. Сяр „ „ съпруга домакиня

604. Ангела       „          „ 15.V.1920 г. гр. Драма „ „ дъщеря домакиня
605. Рашел        „          „ 18.VІІ.1920 г. „ „ „ дъщеря домакиня
606. Хаим          „          „

[заминал]
13.VІІІ.1923 г. „ „ „ син свободен

607. Емилия      „          „
[заминала]

20.ІІ.1931 г. „ „ „ дъщеря ---------

165. [всички] 608. Яков     Иосеф Давид 2.ХІ.1895 г. гр. Солун гр. Драма 51-81 домакин свободен
609. Естер   Яков          „ 18.ХІ.1903 г. гр. Битоля „ „ съпруга домакиня
610. Иосеф      „             „ 15.Х.1925 г. гр. Драма „ „ син амб. търгов.
611. Мазлиях  „             „ 20.І.1928 г. „ „ „ син свободен
612. Ана          „            „ 6.VІІІ.1927 г. „ „ „ дъщеря домакиня
613. Моис        „             „ 5.ІІ.1935 г. „ „ „ син ----------

166. 614. Яков Иосеф Струмса
[гр. м.]

5.ХІІ.1918 г. гр. Кавла гр. Драма 95-21 домакин амб. търгов.

615. Ана    Яков         „ 3.V.1916 г. гр. Драма „ „ съпруга домакиня
616. Иосеф   „            „

[двамата]
5.V.1935 г. „ „ „ син -------

167. 617. Яков Аврам Тевет
[заминал]

3.ІІ.1918 г. гр. Сяр „ 112-6 дом. /вдов./ свободен

168. [всички] 618. Яков Исак Песо 10.V.1889 г. гр. Битоля гр. Драма 51-85 домакин об. кърпач
619. Рекула Яков „ 2.V.1891 г. „ „ „ съпруга домакиня
620. Хаим       Яков Песо 4.ХІ.1923 г. гр. Драма „ „ син амб. търгов.
621. Мазлиах     „        „ 1.ХІ.1927 г. „ „ „ син чир. бръснар
622. Исак           „         „ 8.І.1928 г. „ „ „ син Свободен

169. [всички] 623. Яков Исак Албахари 16.VІІ.1879 г. гр. Битоля гр. Драма 15-33 домакин Тенекеджия
624. Бланка Яков      „ 20.V.1913 г. гр. Кавала „ „ съпруга Домакиня
625. Матика    „         „ 5.ІІ.1924 г. гр. Драма „ „ дъщеря Домакиня
626. Исак        „        „ 5.ІV.1927 г. „ „ „ син Келнер
627. Леон        „         „ 6.ІІІ.1929 г. „ „ „ син Свободен
628. Йосеф      „         „ 10.ІV.1933 г. „ „ „ син Свободен

ЦДА, ф. 668К, оп. 1, а.е. 5, л. 19–36. Оригинал. Машинопис и ръкопис. 

* Списъкът е подготвен преди 4 март, но е използван по време или след 
„вдигането“ на евреите, за което свидетелстват нанесените на ръка отметки и 
забележки (поставени от нас в квадратни скоби и в курсив) срещу съответните имена.
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5.1.4. Кавала

387. Списък на живущите в Кавала евреи
                                                                                Кавала, без дата

1 Жак Исак Захар 1908 Кавала К-ла 153 14 чинов. съпр.

2 Матилда Ж. Захар 1914 „ „ 153 14 домак. съпр.

3 Исак Жак Захар 1942 „ „ 153 14 „ син

4 2. ХАИМ ЙОСИФ БЕНВЕНИСТ 1892 Солун „ 47 103 дървод. съпр.

5 Кадек Хаим                      „ 1897 Галиполи „ 47 103 домак. съпр.

6 Нисим Хаим                    „ 1926 Кавала „ 47 103 уч-к син

7 Йосиф Х. Бенвенист 1935 „ „ 47 103 уч-к син

8 Стела Х. Бенвенист 1923 „ „ 47 103 уч-к дъщеря

9 Реджина Х. Бенвенист 1932 „ „ 47 103 уч-ка дъщеря

10 Меркада Х. Бохор 1886 Серес „ 47 103 домак. дядо

11 3. АВРАМ МОИС РОМАНО 1890 Гюмюрд. „ 133 87 тър. съпр.

12 Фортуна Аврам Романо 1903 Кавала „ 133 87 домак. съпр.

13 Алин Аврам Романо 1930 „ „ 133 87 уч-к дъщеря

14 Естер Аврам Романо 1933 „ „ 133 87 уч-ка дъщеря

15 4. ЕМАНУИЛ ЯКОВ МИХАЕЛ 1899 Драма „ 82 3 чинов. съпруг

16 Емануил Михаел 1908 Кавала „ 82 3 домак. съпруга

17 Дилян Емануил Михаел 1928 „ „ 82 3 уч-к дъщеря

18 Жозет Емануил Михаел 1931 Солун „ 82 3 уч-к дъщеря

19 Роберд Ем. Михаел 1934 Кавала „ 82 3 уч-к син

20 Михаил Яко Михаел 1872 Серес „ 82 3 домак. майка

21 ХАИМ КОРИЗУ КРИСТИН      1895 Чанакале „ 163 107 работ. съпруг

22 Клара Хаимъ Кристин 1901 Волос „ 163 107 домк. съпруга

23 Леон Х. Кристин 1930 Кавала „ 163 107 уч-к син

24 Сабетай Х. Кристин 1936 „ „ 163 107 „ син

25 Хаим Шапат Биджеран 19 Гюмюрджин „ 24 12 работ.

26 Шапат Биджерано 1900 „ „ 24 12 домак. майка
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5.1.4. Кавала

387. Списък на живущите в Кавала евреи
                                                                                Кавала, без дата

1 Жак Исак Захар 1908 Кавала К-ла 153 14 чинов. съпр.

2 Матилда Ж. Захар 1914 „ „ 153 14 домак. съпр.

3 Исак Жак Захар 1942 „ „ 153 14 „ син

4 2. ХАИМ ЙОСИФ БЕНВЕНИСТ 1892 Солун „ 47 103 дървод. съпр.

5 Кадек Хаим                      „ 1897 Галиполи „ 47 103 домак. съпр.

6 Нисим Хаим                    „ 1926 Кавала „ 47 103 уч-к син

7 Йосиф Х. Бенвенист 1935 „ „ 47 103 уч-к син

8 Стела Х. Бенвенист 1923 „ „ 47 103 уч-к дъщеря

9 Реджина Х. Бенвенист 1932 „ „ 47 103 уч-ка дъщеря

10 Меркада Х. Бохор 1886 Серес „ 47 103 домак. дядо

11 3. АВРАМ МОИС РОМАНО 1890 Гюмюрд. „ 133 87 тър. съпр.

12 Фортуна Аврам Романо 1903 Кавала „ 133 87 домак. съпр.

13 Алин Аврам Романо 1930 „ „ 133 87 уч-к дъщеря

14 Естер Аврам Романо 1933 „ „ 133 87 уч-ка дъщеря

15 4. ЕМАНУИЛ ЯКОВ МИХАЕЛ 1899 Драма „ 82 3 чинов. съпруг

16 Емануил Михаел 1908 Кавала „ 82 3 домак. съпруга

17 Дилян Емануил Михаел 1928 „ „ 82 3 уч-к дъщеря

18 Жозет Емануил Михаел 1931 Солун „ 82 3 уч-к дъщеря

19 Роберд Ем. Михаел 1934 Кавала „ 82 3 уч-к син

20 Михаил Яко Михаел 1872 Серес „ 82 3 домак. майка

21 ХАИМ КОРИЗУ КРИСТИН      1895 Чанакале „ 163 107 работ. съпруг

22 Клара Хаимъ Кристин 1901 Волос „ 163 107 домк. съпруга

23 Леон Х. Кристин 1930 Кавала „ 163 107 уч-к син

24 Сабетай Х. Кристин 1936 „ „ 163 107 „ син

25 Хаим Шапат Биджеран 19 Гюмюрджин „ 24 12 работ.

26 Шапат Биджерано 1900 „ „ 24 12 домак. майка
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27 Рашел Басион Кандиоти 1920 Гюмюрджин К-ла 24 12 домак. сестра

28 Несим Бас Кандиоти 1924 Кавала „ 24 12 „ син

29 Юда Аврам Кахай 1880 Галиполи „ 153 12 работ. съпруг

30 Перла Юда Кохай 1898 „ „ 153 12 домак. съпруга

31 Хайм Юда Кохай 1925 Кавала „ 153 12 „ син

32 Рафаел Юда Кохайн 1928 „ „ 153 12 „ син

33 Ерон Юда Кохайн 1934 „ „ 153 12 „ син

34 Луна Юда Кохайн 1937 „ „ 153 12 „ дъщеря

35 Мордохай Сол. Израел 1863 Солун „ 11 50 работ. съпруг

36 Нисим Мордо Израел 1928 Кавала „ 11 50 уч-к син

37 Перла Морд. Израел 1931 Кавала „ 11 50 уч-ка дъщеря

38 Мордохай САМ. ШИМОН 1897 Лариса К-ла 41 11 раб. съпр.

39 Види М. Шимон 1903 Лариса „ 41 11 „ „

40 Бела Морд. Шимон 1928 Кавала „ 41 11 „ дъщеря

41 Самуил М. Шимон 1941 „ „ „ „ „ „

42 Аврам М. Шимон 1937 „ „ „ „ „ син

43 Ана М. Шимон 1937 „ „ „ „ „ дъщеря

44 САБЕТАЙ САБ. ВАРУХ 1893 Керкера „ 11 54 мех. съпру.

45 Синьора Саб. Барух 1903 Адрианоп „ 11 54 дом. съпр.

46 Перла Саб. Барух 1935 Кавала „ „ „ дъщеря

47 АВРАМ ЙОС. ВЕНВЕНИС 1891 Солун „ 163 113 раб. съпр.

48 Султана Авр. Бенвенист 1898 Галиполи „ 163 113 дом. съпр.

49 Йосиф Авр. Бенвенист 1924 Кавала „ 163 113 - син

50 Естер Ав. Бенвенист 1924 Кавала „ 163 113 - дъщеря

51 Дуда Авр. Бенвенист 1930 „ „ 163 113 - дъщеря

52 ХАИМ ИНТО МАЗЛИЯ 1881 Лариса „ 133 2 занаят. съпр.

53 Естер Хаим Мазлия 1898 „ „ 133 2 домак. съпр.

54 Симо Аврам Майо 1925 Кавала „ 133 2 - син

55 СОЛОМОН АЛБЕЛДА 1895 Галиполи К-ла 163 90 работ. съпр.
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27 Рашел Басион Кандиоти 1920 Гюмюрджин К-ла 24 12 домак. сестра

28 Несим Бас Кандиоти 1924 Кавала „ 24 12 „ син

29 Юда Аврам Кахай 1880 Галиполи „ 153 12 работ. съпруг

30 Перла Юда Кохай 1898 „ „ 153 12 домак. съпруга

31 Хайм Юда Кохай 1925 Кавала „ 153 12 „ син

32 Рафаел Юда Кохайн 1928 „ „ 153 12 „ син

33 Ерон Юда Кохайн 1934 „ „ 153 12 „ син

34 Луна Юда Кохайн 1937 „ „ 153 12 „ дъщеря

35 Мордохай Сол. Израел 1863 Солун „ 11 50 работ. съпруг

36 Нисим Мордо Израел 1928 Кавала „ 11 50 уч-к син

37 Перла Морд. Израел 1931 Кавала „ 11 50 уч-ка дъщеря

38 Мордохай САМ. ШИМОН 1897 Лариса К-ла 41 11 раб. съпр.

39 Види М. Шимон 1903 Лариса „ 41 11 „ „

40 Бела Морд. Шимон 1928 Кавала „ 41 11 „ дъщеря

41 Самуил М. Шимон 1941 „ „ „ „ „ „

42 Аврам М. Шимон 1937 „ „ „ „ „ син

43 Ана М. Шимон 1937 „ „ „ „ „ дъщеря

44 САБЕТАЙ САБ. ВАРУХ 1893 Керкера „ 11 54 мех. съпру.

45 Синьора Саб. Барух 1903 Адрианоп „ 11 54 дом. съпр.

46 Перла Саб. Барух 1935 Кавала „ „ „ дъщеря

47 АВРАМ ЙОС. ВЕНВЕНИС 1891 Солун „ 163 113 раб. съпр.

48 Султана Авр. Бенвенист 1898 Галиполи „ 163 113 дом. съпр.

49 Йосиф Авр. Бенвенист 1924 Кавала „ 163 113 - син

50 Естер Ав. Бенвенист 1924 Кавала „ 163 113 - дъщеря

51 Дуда Авр. Бенвенист 1930 „ „ 163 113 - дъщеря

52 ХАИМ ИНТО МАЗЛИЯ 1881 Лариса „ 133 2 занаят. съпр.

53 Естер Хаим Мазлия 1898 „ „ 133 2 домак. съпр.

54 Симо Аврам Майо 1925 Кавала „ 133 2 - син

55 СОЛОМОН АЛБЕЛДА 1895 Галиполи К-ла 163 90 работ. съпр.
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56 Рахел Сол. Албелда 1897 Галиполи К-ла 163 90 работ. съпр.

57 МАРКО РАХ. КОХАЙ 1921 Кавала „ 195 16 рибар. съпр.

58 Ренула Раф. Кохай 1901 „ „ „ „ домак. майка

59 Анула Раф. Кохай 1922 „ „ „ „ дъщеря

60 Алегри Раф. Кохай 1928 „ „ „ „ домак. сестра

61 Хазай Ред. Кохай 1930 „ „ „ „ - син

62 Софула Йосиф Мано 1882 Галиполи „ „ „ - баба

63 ЕШОА ЙОСИФ ПАСИ 1895 Галиполи „ 163 79 работ. съпр.

64 Луиза Ешуа Паси 1891 Лариса „ „ „ домак. съпр.

65 Клара Ешуа Паси 1925 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

66 Самуил Еш. Паси 1930 „ „ „ „ - син

67 Юда Ешоа Паси 1933 „ „ „ „ - син

68 МУШОН МОРДОХАЙ КОЕН 1885 Битоля „ 74 32 работ. съпр.

69 Естрея Мушон Коен 1891 Янина „ „ „ дом. съпр.

70 Естама Мушон Коен 1910 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

71 Естрея Мушон Коен 1915 „ „ „ „ „ „

72 Сарика Мушон Коен 1923 Кавала „ „ „ „ „

73 Самуил Мушон Коен 1925 „ „ „ „ своб. син

74 Мордой Мушон Коен 1929 „ „ „ „ - „

75 СОЛОМОН ЙОНТО СУНХА 1917 Кавала „ 47 105 раб. съпр.

76 Естерина Йонто Симха 1883 Лариса „ „ „ - майка

77 Рета Имто Симха 1911 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

78 Роза Имто Симха 1913 „ „ „ „ „ сестра

79 Алиса Йонто Симха 1914 „ „ „ „ „ „

80 Рене Йонто Симха 1915 „ „ „ „ „ „

81 САДИ САМУИЛ АЗУС 1898 Солун „ 142 3 раб. съпр.

82 Бенута Сади Азус 1906 Чан. Кале „ „ „ „ съпр.

83 Луна Сади Азус 1928 Солун „ „ „ домак. дъщеря

84 Самулил Сади Азус 1930 Кавала „ „ „ - дъщеря

85 Рахил Сади Азус 1932 Кавала „ „ „ - „
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56 Рахел Сол. Албелда 1897 Галиполи К-ла 163 90 работ. съпр.

57 МАРКО РАХ. КОХАЙ 1921 Кавала „ 195 16 рибар. съпр.

58 Ренула Раф. Кохай 1901 „ „ „ „ домак. майка

59 Анула Раф. Кохай 1922 „ „ „ „ дъщеря

60 Алегри Раф. Кохай 1928 „ „ „ „ домак. сестра

61 Хазай Ред. Кохай 1930 „ „ „ „ - син

62 Софула Йосиф Мано 1882 Галиполи „ „ „ - баба

63 ЕШОА ЙОСИФ ПАСИ 1895 Галиполи „ 163 79 работ. съпр.

64 Луиза Ешуа Паси 1891 Лариса „ „ „ домак. съпр.

65 Клара Ешуа Паси 1925 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

66 Самуил Еш. Паси 1930 „ „ „ „ - син

67 Юда Ешоа Паси 1933 „ „ „ „ - син

68 МУШОН МОРДОХАЙ КОЕН 1885 Битоля „ 74 32 работ. съпр.

69 Естрея Мушон Коен 1891 Янина „ „ „ дом. съпр.

70 Естама Мушон Коен 1910 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

71 Естрея Мушон Коен 1915 „ „ „ „ „ „

72 Сарика Мушон Коен 1923 Кавала „ „ „ „ „

73 Самуил Мушон Коен 1925 „ „ „ „ своб. син

74 Мордой Мушон Коен 1929 „ „ „ „ - „

75 СОЛОМОН ЙОНТО СУНХА 1917 Кавала „ 47 105 раб. съпр.

76 Естерина Йонто Симха 1883 Лариса „ „ „ - майка

77 Рета Имто Симха 1911 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

78 Роза Имто Симха 1913 „ „ „ „ „ сестра

79 Алиса Йонто Симха 1914 „ „ „ „ „ „

80 Рене Йонто Симха 1915 „ „ „ „ „ „

81 САДИ САМУИЛ АЗУС 1898 Солун „ 142 3 раб. съпр.

82 Бенута Сади Азус 1906 Чан. Кале „ „ „ „ съпр.

83 Луна Сади Азус 1928 Солун „ „ „ домак. дъщеря

84 Самулил Сади Азус 1930 Кавала „ „ „ - дъщеря

85 Рахил Сади Азус 1932 Кавала „ „ „ - „
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86 Естер Сади Азус 1934 Кавала К-ла 142 105 - дъщеря

87 Бенсион Сади Азус 1936 „ „ „ „ - син

88 Давид Сади Азус 1938 „ „ „ „ - „

89 ЙОСИФ МОИС НЕФУСИ 1893 „ „ 120 18 работ. съпр.

90 Луча Мойс Нефуси 1883 „ „ „ „ дом. съпруг.

91 Майс Йосиф Нефус 1912 „ „ 165 17 раб. съпруг.

92 Дора Моис Нефуси 1913 „ „ „ „ дом. съпруг.

93 ЮДА АВРАМ ПАДРА 1878 „ „ 47 50 раб. съпруг.

94 Клара Юда Падра 1900 Одрин „ „ „ дом. съпруг.

95 БОХОР ЮДА ЙОХАЙ 1870 Галиполи „ 164 4 раб. съпруг.

96 ХАИМ ДАНИЕЛ САСОН 1879 Лариса „ 133 3 раб. съпруг.

97 Мазалто Даниел Сасон 1900 „ „ „ „ дом. съпруг.

98 Леонора Даниел Сасон 1922 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

99 Нисим Аврам Сасон 1924 „ „ „ „ - син

100 Даниел Хаим Сасон 1926 „ „ „ „ - „

101 ХАЙМ РАФАЕЛ ОВАДИЯ 1878 Солун „ 152 1 раб. съпр.

102 Рекета Хаим Овадия 1885 Лариса „ „ „ дом. съпруг.

103 Сомел Хаим Овадия 1921 Кавала „ „ „ раб. син

104 САМУИЛ ЙОСИФ ГОЗЕС 1900 „ „ 333 58 дом. съпр.

105 Пепо Йосиф Газес 1928 „ „ „ „ своб. син

106 БОХОР ИСАК ЕЛИЯС 1873 Дарданели Ка-ла 41 30 раб. съпр.

107 АВРАМ БЕНЯМИН МЕЗИСТРАМО 1879 Кавала „ 133 58 раб. съпр.

108 Анула Аврам Мезистрано 1883 „ „ 133 „ дом. съпр.

109 ЮДА АВР. АРДИТИ 58 г. Солун Кавала 36 4 чинов. съпруг.

110 Бойна Аврам Ардити 54 г. Солун „ „ „ дом. съпруга

111 Луна Соботи 85 г. „ „ „ „ „ „

112 ИСАК АРОН АЛГАЛА 37 г. Кавала „ 133 5 работ. съпруг

113 Солам Юсеф Арон 35 г. „ „ „ „ домак. съпруга

114 Жаклин Юсеф Арон 10 г. „ „ „ „ - дете

115 Мойс Йосиф Арон 8 г. „ „ „ „ - син
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86 Естер Сади Азус 1934 Кавала К-ла 142 105 - дъщеря

87 Бенсион Сади Азус 1936 „ „ „ „ - син

88 Давид Сади Азус 1938 „ „ „ „ - „

89 ЙОСИФ МОИС НЕФУСИ 1893 „ „ 120 18 работ. съпр.

90 Луча Мойс Нефуси 1883 „ „ „ „ дом. съпруг.

91 Майс Йосиф Нефус 1912 „ „ 165 17 раб. съпруг.

92 Дора Моис Нефуси 1913 „ „ „ „ дом. съпруг.

93 ЮДА АВРАМ ПАДРА 1878 „ „ 47 50 раб. съпруг.

94 Клара Юда Падра 1900 Одрин „ „ „ дом. съпруг.

95 БОХОР ЮДА ЙОХАЙ 1870 Галиполи „ 164 4 раб. съпруг.

96 ХАИМ ДАНИЕЛ САСОН 1879 Лариса „ 133 3 раб. съпруг.

97 Мазалто Даниел Сасон 1900 „ „ „ „ дом. съпруг.

98 Леонора Даниел Сасон 1922 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

99 Нисим Аврам Сасон 1924 „ „ „ „ - син

100 Даниел Хаим Сасон 1926 „ „ „ „ - „

101 ХАЙМ РАФАЕЛ ОВАДИЯ 1878 Солун „ 152 1 раб. съпр.

102 Рекета Хаим Овадия 1885 Лариса „ „ „ дом. съпруг.

103 Сомел Хаим Овадия 1921 Кавала „ „ „ раб. син

104 САМУИЛ ЙОСИФ ГОЗЕС 1900 „ „ 333 58 дом. съпр.

105 Пепо Йосиф Газес 1928 „ „ „ „ своб. син

106 БОХОР ИСАК ЕЛИЯС 1873 Дарданели Ка-ла 41 30 раб. съпр.

107 АВРАМ БЕНЯМИН МЕЗИСТРАМО 1879 Кавала „ 133 58 раб. съпр.

108 Анула Аврам Мезистрано 1883 „ „ 133 „ дом. съпр.

109 ЮДА АВР. АРДИТИ 58 г. Солун Кавала 36 4 чинов. съпруг.

110 Бойна Аврам Ардити 54 г. Солун „ „ „ дом. съпруга

111 Луна Соботи 85 г. „ „ „ „ „ „

112 ИСАК АРОН АЛГАЛА 37 г. Кавала „ 133 5 работ. съпруг

113 Солам Юсеф Арон 35 г. „ „ „ „ домак. съпруга

114 Жаклин Юсеф Арон 10 г. „ „ „ „ - дете

115 Мойс Йосиф Арон 8 г. „ „ „ „ - син
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116 Сара Арон Алгала 69 г. Кавала Кавала 133 5 - майка

117 Сара Йосиф Алгала 5 г. „ „ „ „ - дъщеря

118 МОРДО НИСИМ КАНДИОТИ 35 г. „ „ 163 90 раб. съпруг

119 Сулатана Мордо Нисим 30 г. „ „ „ „ домк. съпруга

120 Алегри Мордо Нисим 9 г. „ „ „ „ - дете

121 Нисим Мордо Кандиоти 5 г. „ „ „ „ - „

122 Мери МАТЯТЕ ПАРДО 65 г. „ „ 89 9 дом. съпруга

123 Стела Матяти Пардо 25 г. „ „ „ „ „ дъщеря

124 Рене Матяти Пардо 19 г. „ „ „ „ „ дъщеря

125 Салватор Матяти 17 г. „ „ „ „ своб. син

126 ИЛИА МОШЕ МУРДЖОС 49 г. Лариса „ 43 49 работ. съпруг

127 Стерина Илиа Моше 37 г. „ „ „ „ дом. съпруга

128 Ана Илиа Моше 18 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

129 Мойс Илиа Моше 10 г. Кавала „ „ „ своб. син

130 Роза Илиа Моше 6 г. „ „ „ „ - дъщеря

131 Анула Илиа Моше 78 г. Лариса „ „ „ дом. съпруга

132 ХАНЯНА ЕЛИЕЗЕР Амбулова 52 г. Самсун „ 123 28 раб. съпруг

133 Додур Ханян Амбуловя 52 г. „ „ „ „ домак. съпруга

134 Дона Ананя Амбулавия 18 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

135 Рикула Хананя „ 12 г. „ „ „ „ „ свобд.

136 Джоя Хананя „ 9 г. „ „ „ „ своб. дъщеря

137 СЕВА ИЛИЯ ГАНИ 46 г. Янина „ 42 10 домак. съпруга

138 Аврам Илиа Гани 19 г. Кавала „ „ „ „ син

139 Алегри Юхир Павел 23 г. „ „ „ „ работ. син

140 МАРКО ИЛИЯ ХАСИД 41 г. „ „ 6 78 „ съпруг

141 Фрица Марио Хасид 37 г. „ „ „ „ дом. съпруга

142 МАТАТЯ МОРДОХАЙ ФИЛИС 56 г. Лариса „ 43 62 работ. съпруг

143 Райна Матята Филис 54 г. Лариса „ „ „ дом. съпруга

144 Луси Матята Филис 17 г. Кавала „ „ „ дъщеря

145 ЮДА ПИНХАС ЧИМИНО 76 г. Кавала „ 203 5 своб. съпруг
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116 Сара Арон Алгала 69 г. Кавала Кавала 133 5 - майка

117 Сара Йосиф Алгала 5 г. „ „ „ „ - дъщеря

118 МОРДО НИСИМ КАНДИОТИ 35 г. „ „ 163 90 раб. съпруг

119 Сулатана Мордо Нисим 30 г. „ „ „ „ домк. съпруга

120 Алегри Мордо Нисим 9 г. „ „ „ „ - дете

121 Нисим Мордо Кандиоти 5 г. „ „ „ „ - „

122 Мери МАТЯТЕ ПАРДО 65 г. „ „ 89 9 дом. съпруга

123 Стела Матяти Пардо 25 г. „ „ „ „ „ дъщеря

124 Рене Матяти Пардо 19 г. „ „ „ „ „ дъщеря

125 Салватор Матяти 17 г. „ „ „ „ своб. син

126 ИЛИА МОШЕ МУРДЖОС 49 г. Лариса „ 43 49 работ. съпруг

127 Стерина Илиа Моше 37 г. „ „ „ „ дом. съпруга

128 Ана Илиа Моше 18 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

129 Мойс Илиа Моше 10 г. Кавала „ „ „ своб. син

130 Роза Илиа Моше 6 г. „ „ „ „ - дъщеря

131 Анула Илиа Моше 78 г. Лариса „ „ „ дом. съпруга

132 ХАНЯНА ЕЛИЕЗЕР Амбулова 52 г. Самсун „ 123 28 раб. съпруг

133 Додур Ханян Амбуловя 52 г. „ „ „ „ домак. съпруга

134 Дона Ананя Амбулавия 18 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

135 Рикула Хананя „ 12 г. „ „ „ „ „ свобд.

136 Джоя Хананя „ 9 г. „ „ „ „ своб. дъщеря

137 СЕВА ИЛИЯ ГАНИ 46 г. Янина „ 42 10 домак. съпруга

138 Аврам Илиа Гани 19 г. Кавала „ „ „ „ син

139 Алегри Юхир Павел 23 г. „ „ „ „ работ. син

140 МАРКО ИЛИЯ ХАСИД 41 г. „ „ 6 78 „ съпруг

141 Фрица Марио Хасид 37 г. „ „ „ „ дом. съпруга

142 МАТАТЯ МОРДОХАЙ ФИЛИС 56 г. Лариса „ 43 62 работ. съпруг

143 Райна Матята Филис 54 г. Лариса „ „ „ дом. съпруга

144 Луси Матята Филис 17 г. Кавала „ „ „ дъщеря

145 ЮДА ПИНХАС ЧИМИНО 76 г. Кавала „ 203 5 своб. съпруг
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146 Райна Юда Чимино 65 г. Солун К-ла 203 5 своб. съпруга

147 Пинхас Исак Чимино 37 г. Кавала „ „ „ работ. съпруг

148 Луна Пинхас Чимино 33 г. „ „ „ „ „ съпруга

149 Грасия Исак Чимино 65 г. „ „ „ „ домк. майка

150 Исак Пинхас Чимино 7 г. „ „ „ „ своб. дете

151 МОЙС ИШИА АЛЧЕК 60 г. Кавала К-ла 27 15 работ. съпруг

152 Софула Мойс Алчек 48 г. „ „ „ „ своб. съпруга

153 Рикета Мойс Алчек 16 г. „ „ „ „ „ син

154 Юда Мойс Алчек 10 г. „ „ „ „ „ „

155 МАНУЕЛ БОХОР ЕШКЕНАЗИ 27 г. Кавала К-ла 133 15 работ. съпруг

156 Сара Мануел Ешкенази 29 г. „ „ „ „ дом. съпруга

157 Симха Мануел Ешкенази   1 г. „ „ „ „ - дъщеря

158 Синьора Бохор „ 56 г. Галиполи „ „ „ - съпруга

159 САМУИЛ КЕРИДО КРИСПЕНИ 31 г. Дарданели „ 163 107 работ. съпруг

160 Султана См. Киридо 45 г. Смирна „ „ „ дом. съпруга

161 Солумон Сам. Криспино 16 г. Кавала „ „ „ своб. син

162 Естера Самуил Криспин 14 г. „ „ „ „ „ дъщеря

163 Мазалто Самуил Криспин 17 г. „ „ „ „ „ син

164 Житин Перон 52 г. „ „ „ „ „

164 АВРАМ АВРАМ ТОРОН 62 г. Лариса „ 120 7 работ. съпруг

165 Фрола Аврам Торон 23 г. Кавала „ „ „ дом. дъщеря

166 Рашел Арон Кабела 18 г. „ „ „ „ „

Фрола Вимен Алханин

167 АВРАМ САЛТИЕ ФЕРНОН 26 г. „ „ 143 4 работ. домакиня

168 Чуча Салтие Фернон 60 г. „ „ „ „ домк. майка

169 Дона МАНУЕЛ БАРАХИМ 28 г. „ „ „ „ „ съпруга

170 Елда Аврам Барахим 7 г. „ „ „ „ своб. дете

171 Моис Аврам Барахим 6 г. „ „ „ „ „ дете

172 Ракета НИСИМ ФЕРМОН 27 г. Драма „ 142 3 „ съпруга

173 Салтие Нисим Фермон 5 г. Кавала „ 142 „ „ дете
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146 Райна Юда Чимино 65 г. Солун К-ла 203 5 своб. съпруга

147 Пинхас Исак Чимино 37 г. Кавала „ „ „ работ. съпруг

148 Луна Пинхас Чимино 33 г. „ „ „ „ „ съпруга

149 Грасия Исак Чимино 65 г. „ „ „ „ домк. майка

150 Исак Пинхас Чимино 7 г. „ „ „ „ своб. дете

151 МОЙС ИШИА АЛЧЕК 60 г. Кавала К-ла 27 15 работ. съпруг

152 Софула Мойс Алчек 48 г. „ „ „ „ своб. съпруга

153 Рикета Мойс Алчек 16 г. „ „ „ „ „ син

154 Юда Мойс Алчек 10 г. „ „ „ „ „ „

155 МАНУЕЛ БОХОР ЕШКЕНАЗИ 27 г. Кавала К-ла 133 15 работ. съпруг

156 Сара Мануел Ешкенази 29 г. „ „ „ „ дом. съпруга

157 Симха Мануел Ешкенази   1 г. „ „ „ „ - дъщеря

158 Синьора Бохор „ 56 г. Галиполи „ „ „ - съпруга

159 САМУИЛ КЕРИДО КРИСПЕНИ 31 г. Дарданели „ 163 107 работ. съпруг

160 Султана См. Киридо 45 г. Смирна „ „ „ дом. съпруга

161 Солумон Сам. Криспино 16 г. Кавала „ „ „ своб. син

162 Естера Самуил Криспин 14 г. „ „ „ „ „ дъщеря

163 Мазалто Самуил Криспин 17 г. „ „ „ „ „ син

164 Житин Перон 52 г. „ „ „ „ „

164 АВРАМ АВРАМ ТОРОН 62 г. Лариса „ 120 7 работ. съпруг

165 Фрола Аврам Торон 23 г. Кавала „ „ „ дом. дъщеря

166 Рашел Арон Кабела 18 г. „ „ „ „ „

Фрола Вимен Алханин

167 АВРАМ САЛТИЕ ФЕРНОН 26 г. „ „ 143 4 работ. домакиня

168 Чуча Салтие Фернон 60 г. „ „ „ „ домк. майка

169 Дона МАНУЕЛ БАРАХИМ 28 г. „ „ „ „ „ съпруга

170 Елда Аврам Барахим 7 г. „ „ „ „ своб. дете

171 Моис Аврам Барахим 6 г. „ „ „ „ „ дете

172 Ракета НИСИМ ФЕРМОН 27 г. Драма „ 142 3 „ съпруга

173 Салтие Нисим Фермон 5 г. Кавала „ 142 „ „ дете
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174 ЙОСИФ АВРАМ МЕВОРАХ 65 г. Кавала К-ла 163 5 домк. съпруг.

175 Султана Йосиф Меворах 47 г. Галиполи „ „ „ „ „

176 Менахем Йосиф Меворах 18 г. Кавала „ „ „ своб. син

177 ИЛИА АВРАМ ХАКИМ 38 г. Лариса „ 2 работ. съпруг

178 Нина Илиа Хаким 32 г. Закитос „ „ „ домак. съпруг.

179 Илиа Венеамин Ворон 62 г. Галиполи „ „ 95 работ. съпруг

180 Самуел Илиа Ворон 20 г. Кавала „ „ своб. син

181 ИЛИА МОШОН ЛЕВИ 55 г. Серес К-ла 163 3 работ. съпруг

182 Естер Илиа Леви 42 г. Галиполи „ „ „ дом. съпруга

183 СОЛУМОН ИЛИА АБРАВАНЕЛИ 78 г. Серес „ Ив. Ас. 75 дом. съпруг

184 Стела Солумон Абраванели 29 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

185 Сара Солумон „ 24 г. „ „ „ „ „ „

186 БЕНИАМИН ИЛИЯ ВОРОН 29 г. „ „ 133 65 „ съпруг

187 Фортине Дона Ворон 28 г. „ „ „ „ „

188 Симфония Дона Ворон 10 м. „ „ „ „ „ бебе

189 МОЙС АВРАМ ХАКИМ 68 г. Дард. „ 47 89 работ. съпр.

190 Леа Моис Хаким 61 г. Кавала „ „ дом. съпруга

191 МОЙС АВРАМ СИМАНТО 53 г. „ „ 94 6 съпруг

192 Тамара Мойс Симанто 59 г. „ „ „ „ дом. съпруга

193 Марийка Мойс Симанто 19 г. „ „ „ „ „ дъщеря

194 КЕРИДО МАНУЕЛ ВАРОН 53 г. Галиполи 133 15 работ. съпруг

195 Оро Керидо Варон 45 г. Струмица 133 15 дом. съпруга

196 Самуил Киридо Варон 20 г. Кавала „ „ работ. син

197 Сулатана Киридо Варон 16 г. „ „ „ „ „ дъщеря

198 НИСИМ ХАЙМ АНРОБЕТ 68 г. Одрин 193 16 работ. съпруг

199 Клара Нисим Хайм „ 62 г. „ „ „ „ дом. съпруга

200 Исая АВРАМ АЛДЕРОТИ 55 г. Кавала 163 91 дом. съпруг

201 Оро Исая Алдероти 45 г. „ „ „ „ „ съпруга

202 Мойс Исая Алдироти 15 г. „ „ „ „ „ син

203 Люзиел Исая Алдерот 13 г. „ „ „ „ „ „
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174 ЙОСИФ АВРАМ МЕВОРАХ 65 г. Кавала К-ла 163 5 домк. съпруг.

175 Султана Йосиф Меворах 47 г. Галиполи „ „ „ „ „

176 Менахем Йосиф Меворах 18 г. Кавала „ „ „ своб. син

177 ИЛИА АВРАМ ХАКИМ 38 г. Лариса „ 2 работ. съпруг

178 Нина Илиа Хаким 32 г. Закитос „ „ „ домак. съпруг.

179 Илиа Венеамин Ворон 62 г. Галиполи „ „ 95 работ. съпруг

180 Самуел Илиа Ворон 20 г. Кавала „ „ своб. син

181 ИЛИА МОШОН ЛЕВИ 55 г. Серес К-ла 163 3 работ. съпруг

182 Естер Илиа Леви 42 г. Галиполи „ „ „ дом. съпруга

183 СОЛУМОН ИЛИА АБРАВАНЕЛИ 78 г. Серес „ Ив. Ас. 75 дом. съпруг

184 Стела Солумон Абраванели 29 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

185 Сара Солумон „ 24 г. „ „ „ „ „ „

186 БЕНИАМИН ИЛИЯ ВОРОН 29 г. „ „ 133 65 „ съпруг

187 Фортине Дона Ворон 28 г. „ „ „ „ „

188 Симфония Дона Ворон 10 м. „ „ „ „ „ бебе

189 МОЙС АВРАМ ХАКИМ 68 г. Дард. „ 47 89 работ. съпр.

190 Леа Моис Хаким 61 г. Кавала „ „ дом. съпруга

191 МОЙС АВРАМ СИМАНТО 53 г. „ „ 94 6 съпруг

192 Тамара Мойс Симанто 59 г. „ „ „ „ дом. съпруга

193 Марийка Мойс Симанто 19 г. „ „ „ „ „ дъщеря

194 КЕРИДО МАНУЕЛ ВАРОН 53 г. Галиполи 133 15 работ. съпруг

195 Оро Керидо Варон 45 г. Струмица 133 15 дом. съпруга

196 Самуил Киридо Варон 20 г. Кавала „ „ работ. син

197 Сулатана Киридо Варон 16 г. „ „ „ „ „ дъщеря

198 НИСИМ ХАЙМ АНРОБЕТ 68 г. Одрин 193 16 работ. съпруг

199 Клара Нисим Хайм „ 62 г. „ „ „ „ дом. съпруга

200 Исая АВРАМ АЛДЕРОТИ 55 г. Кавала 163 91 дом. съпруг

201 Оро Исая Алдероти 45 г. „ „ „ „ „ съпруга

202 Мойс Исая Алдироти 15 г. „ „ „ „ „ син

203 Люзиел Исая Алдерот 13 г. „ „ „ „ „ „
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204 Ирени Исая Алдерон 10 г. Кавала „ 163 91 дом. син

205 Бохор Аврам Алдероти 85 г. „ „ „ „ дом.

206 БОХОР ИСАК ЮХАЙ 53 г. „ „ „ „ дом.

207 СИМАНТО ЕЛИЕЗЕР НАФУСИ 64 г. „ 47 99 дом. съпруг

208 Симха Симанто Нюфуси 58 г. Тракия „ „ съпруга

209 НИСИМ АВРАМ ХАКИМ 63 г. Кавала 47 58 съпруг

210 Луна Нисим Хаким 49 г. „ „ „ дом. съпруга

211 Жули Нисим Хаким 22 г. „ „ „ дъщеря

212 ХАИМ СОЛУМОН ВОРОН 58 г. „ „ 160 2 съпруг

213 Малкуна Хаим Ворон 46 г. „ „ „ дом. съпруга

214 Алегри Хаим Ворон 17 г. „ 160 2 син

215 Соломон Хаим Ворон 15 г. „ „ „ „

216 Виктория Солумон Ворон 13 г. „ „ дъщеря

217 АВРАМ СОЛОМОН ВОРОН 54 г. „ К-ла 48 4 работ. съпруг

218 Зимбул Аврам Ворон 46 г. „ „ 48 „ дом. съпруга

219 Исак Аврам Ворон 17 г. „ „ „ „ син

220 Яко Аврам Ворон 14 г. „ „ „ „ син

221 ХАЙМ ЮДА ЯКОЕЛ 62 г. „ „ 79 31 своб. съпруг

222 Бенуто Хаим Якоел 55 г. Гюмюрдж. „ „ дом. съпруга

223 Лили Пепо Бенардут 30 г. Кавала „ „ „ своб. домакиня

224 Ирени Пепо Бенардут 3 г. „ „ „ „ дете

225 БОХОР САМУЕЛ РУСО 57 г. Чан-Кале 39 5 работ. съпруг

226 Катуна Бухор Русо 42 г. Пловдив „ „ „ дом. съпруга

227 Бенсион Бохор Русо 13 г. Кавала „ „ „ дете

228 Роза Бухор Русо 12 г. „ „ „ „ „

229 Аврам Бухор Русо 8 г. „ „ „ „ „

230 АНУЛА САМУИЛ ГАЗЕС 23 г. „ „ „ „ дом. съпруга

231 Суиз Самуил Газес 3 г. „ „ „ „ дете

232 НИСИМ МУШОН ИЛМЕЛА 64 г. Ксанти „ 37 28 съпруг

233 Стела Нисим Илел 50 г. Кавала „ „ „ дом. съпруг
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204 Ирени Исая Алдерон 10 г. Кавала „ 163 91 дом. син

205 Бохор Аврам Алдероти 85 г. „ „ „ „ дом.

206 БОХОР ИСАК ЮХАЙ 53 г. „ „ „ „ дом.

207 СИМАНТО ЕЛИЕЗЕР НАФУСИ 64 г. „ 47 99 дом. съпруг

208 Симха Симанто Нюфуси 58 г. Тракия „ „ съпруга

209 НИСИМ АВРАМ ХАКИМ 63 г. Кавала 47 58 съпруг

210 Луна Нисим Хаким 49 г. „ „ „ дом. съпруга

211 Жули Нисим Хаким 22 г. „ „ „ дъщеря

212 ХАИМ СОЛУМОН ВОРОН 58 г. „ „ 160 2 съпруг

213 Малкуна Хаим Ворон 46 г. „ „ „ дом. съпруга

214 Алегри Хаим Ворон 17 г. „ 160 2 син

215 Соломон Хаим Ворон 15 г. „ „ „ „

216 Виктория Солумон Ворон 13 г. „ „ дъщеря

217 АВРАМ СОЛОМОН ВОРОН 54 г. „ К-ла 48 4 работ. съпруг

218 Зимбул Аврам Ворон 46 г. „ „ 48 „ дом. съпруга

219 Исак Аврам Ворон 17 г. „ „ „ „ син

220 Яко Аврам Ворон 14 г. „ „ „ „ син

221 ХАЙМ ЮДА ЯКОЕЛ 62 г. „ „ 79 31 своб. съпруг

222 Бенуто Хаим Якоел 55 г. Гюмюрдж. „ „ дом. съпруга

223 Лили Пепо Бенардут 30 г. Кавала „ „ „ своб. домакиня

224 Ирени Пепо Бенардут 3 г. „ „ „ „ дете

225 БОХОР САМУЕЛ РУСО 57 г. Чан-Кале 39 5 работ. съпруг

226 Катуна Бухор Русо 42 г. Пловдив „ „ „ дом. съпруга

227 Бенсион Бохор Русо 13 г. Кавала „ „ „ дете

228 Роза Бухор Русо 12 г. „ „ „ „ „

229 Аврам Бухор Русо 8 г. „ „ „ „ „

230 АНУЛА САМУИЛ ГАЗЕС 23 г. „ „ „ „ дом. съпруга

231 Суиз Самуил Газес 3 г. „ „ „ „ дете

232 НИСИМ МУШОН ИЛМЕЛА 64 г. Ксанти „ 37 28 съпруг

233 Стела Нисим Илел 50 г. Кавала „ „ „ дом. съпруг
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234 Моис Нисим Илел 27 г. Кавала К-ла 37 28 работ. син

235 ХОЗДАЙ БОХОР АКРИС 43 г. „ „ 165 15 дом. съпруг

236 Реджине Хоздай Акрис 40 г. „ „ „ „ дом. съпруга

237 Илия Хоздай Акрис 17 г. „ „ „ „ дете

238 Дудо Хоздай Акрис 14 г. „ „ „ „ „

239 Аврам Хоздай Акрис 12 г. „ „ „ „ „

240 ЮДА МОШЕ АЗУВИ 1864 Лариса К-ла 27 10 поп съпруг

241 Лулу Юда Азуви 1876 „ „ „ „ дом. „

242 ПИНХАС ЮДА ЧЕЛИНО 1901 Кавала „ 47 103 сарач съпруга

243 Естер Пенхас Челино 1909 „ „ „ „ дом. „

244 Сол Пенхас Челино 1934 „ „ „ „ уч-ка дъщеря

245 Ребека Пенхас Челино 1936 „ „ „ „ „ „

246 СОЛУМОН ЙОС БЕВНАЛТО 1889 Галиполи „ 163 7 бакал. съпруг

247 Естер Солумон             „ 1893 „ „ „ „ дом. съпруга

248 Султана   „                    „ 1929 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

249 Самуил    „                    „ 1927 „ „ „ „ син

250 МАЙС ЮДА СТРУГО 1914 „ „ „ „5 чин. съпруг

251 Каролина Юда Струго 1919 Деде-Агач дом. съпруг

252 МОЙС АВРАМ СТУМСА 1903 Солун „ 142 27 сче. съпруг

253 Естер Аврам             „ 1875 „ „ „ „ дом. майка

254 Силвия Аврам Струмса 1907 Кавала „ „ „ „ сестра

256 Сара Аврам Струмса 1910 „ „ „ „ „ „

257 АЛЕГРИ МЕРКАДО ЛЕВИ 1899 „ „ 171 7 „ съпруга

258 Гопспуда Меркадо Леви 1921 „ „ „ „ „ дъщеря

259 Рашел Меркадо Леви 1925 „ „ „ „ „ „

260 Ешуа Меркадо Леви 1927 „ „ „ „ „ син

261 Мазалто Меркадо Леви 1932 „ „ „ „ „ дъщеря

262 Луна Меркадо Леви 1937 „ „ „ „ „ „

263 МЕТЕОС БУХОР ЙОХАЙ 1893 Галиполи „ 186 42 т.р-к съпруг

264 Анула Матеос Йохай 1901 „ „ „ „ дом. съпруга
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234 Моис Нисим Илел 27 г. Кавала К-ла 37 28 работ. син

235 ХОЗДАЙ БОХОР АКРИС 43 г. „ „ 165 15 дом. съпруг

236 Реджине Хоздай Акрис 40 г. „ „ „ „ дом. съпруга

237 Илия Хоздай Акрис 17 г. „ „ „ „ дете

238 Дудо Хоздай Акрис 14 г. „ „ „ „ „

239 Аврам Хоздай Акрис 12 г. „ „ „ „ „

240 ЮДА МОШЕ АЗУВИ 1864 Лариса К-ла 27 10 поп съпруг

241 Лулу Юда Азуви 1876 „ „ „ „ дом. „

242 ПИНХАС ЮДА ЧЕЛИНО 1901 Кавала „ 47 103 сарач съпруга

243 Естер Пенхас Челино 1909 „ „ „ „ дом. „

244 Сол Пенхас Челино 1934 „ „ „ „ уч-ка дъщеря

245 Ребека Пенхас Челино 1936 „ „ „ „ „ „

246 СОЛУМОН ЙОС БЕВНАЛТО 1889 Галиполи „ 163 7 бакал. съпруг

247 Естер Солумон             „ 1893 „ „ „ „ дом. съпруга

248 Султана   „                    „ 1929 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

249 Самуил    „                    „ 1927 „ „ „ „ син

250 МАЙС ЮДА СТРУГО 1914 „ „ „ „5 чин. съпруг

251 Каролина Юда Струго 1919 Деде-Агач дом. съпруг

252 МОЙС АВРАМ СТУМСА 1903 Солун „ 142 27 сче. съпруг

253 Естер Аврам             „ 1875 „ „ „ „ дом. майка

254 Силвия Аврам Струмса 1907 Кавала „ „ „ „ сестра

256 Сара Аврам Струмса 1910 „ „ „ „ „ „

257 АЛЕГРИ МЕРКАДО ЛЕВИ 1899 „ „ 171 7 „ съпруга

258 Гопспуда Меркадо Леви 1921 „ „ „ „ „ дъщеря

259 Рашел Меркадо Леви 1925 „ „ „ „ „ „

260 Ешуа Меркадо Леви 1927 „ „ „ „ „ син

261 Мазалто Меркадо Леви 1932 „ „ „ „ „ дъщеря

262 Луна Меркадо Леви 1937 „ „ „ „ „ „

263 МЕТЕОС БУХОР ЙОХАЙ 1893 Галиполи „ 186 42 т.р-к съпруг

264 Анула Матеос Йохай 1901 „ „ „ „ дом. съпруга
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265 Майр Матеос Йохай 1925 Кавала К-ла 186 42 работ. син

266 Рахаел     „          „ 1930 „ „ „ „ „ „

267 ДАВИД ДАНИЕЛ ПАЛЗО 1875 Солун „ 47 54 бр. съпруг

268 Матилда Пилозова „ „ „ „ дом. съпруга

269 Лозета Давид Пилозова 1925 Кавала „ „ „ „ дъщеря

270 Даниел Давид Пилозо 1928 „ „ „ „ „ син

271 Узиел Давид Пилозо 1933 „ „ „ „ „ „

272 Луча Менахем Русо 1911 „ „ 71 58 работ. съпруг

273 Мойс Менахме Русо 1925 „ „ „ „ „ „

274 Анна Менахем Русо 1926 „ „ „ „ дом. дъщеря

275 Роза Менахем Русо 1934 „ „ „ „ „ „

276 ВИДА ПЕПО БЕНМАЕР 1908 „ „ „ „19 домакиня

277 Давид Яко Леви 1926 „ „ „ „„ раб. син

258 Хайм Яко Леви 1928 „ „ „ „ „ „

259 Рекета Яко Леви 1929 „ „ „ „ дом. дъщеря

260 Гавриел Пепо Бенмайер 1940 „ „ „ „ дете син

261 ЮДА ЯКО ГЕШАХ 1911 „ „ 44 6 бр. съпруг

262 Дези Юда Гешах 1919 „ „ „ „ дом. съпруга

263 ЯКОВ ЮДА ГЕШАХ 1888 „ „ 42 14 т.р-к съпруг

264 Естерина Яков Гешах 1894 „ „ „ „ дом. съпруга

265 Исак Яков Гешах 1926 „ „ „ „ чир. син

266 Режина Йосиф Абревай 1918 „ „ „ „ т.р-к дъщеря

267 Рахеил Йосиф Абревай 1935 „ „ „ „ дете внучка

268 Естерина Йосиф Абревай 1940 „ „ „ „ „ „

269 МАЙС ЮДА ПАСИ 1889 Серес „ 44 6 т.р-к съпр.

270 Сара Мойс Паси 1904 Кавала „ „ „ дом. съпруга

271 Султана Йосиф Амон 1925 Кавала К-ла 44 6 т.р-к дъщеря

272 СЕМАХ НАТАН ХАСОН 1912 „ „ 167 17 „ съпруг

273 Виктория Семах Хасон 1916 „ „ „ „ дом. съпруга

274 Каролина Семах Хасон 1941 „ „ „ „ дете дъщеря
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265 Майр Матеос Йохай 1925 Кавала К-ла 186 42 работ. син

266 Рахаел     „          „ 1930 „ „ „ „ „ „

267 ДАВИД ДАНИЕЛ ПАЛЗО 1875 Солун „ 47 54 бр. съпруг

268 Матилда Пилозова „ „ „ „ дом. съпруга

269 Лозета Давид Пилозова 1925 Кавала „ „ „ „ дъщеря

270 Даниел Давид Пилозо 1928 „ „ „ „ „ син

271 Узиел Давид Пилозо 1933 „ „ „ „ „ „

272 Луча Менахем Русо 1911 „ „ 71 58 работ. съпруг

273 Мойс Менахме Русо 1925 „ „ „ „ „ „

274 Анна Менахем Русо 1926 „ „ „ „ дом. дъщеря

275 Роза Менахем Русо 1934 „ „ „ „ „ „

276 ВИДА ПЕПО БЕНМАЕР 1908 „ „ „ „19 домакиня

277 Давид Яко Леви 1926 „ „ „ „„ раб. син

258 Хайм Яко Леви 1928 „ „ „ „ „ „

259 Рекета Яко Леви 1929 „ „ „ „ дом. дъщеря

260 Гавриел Пепо Бенмайер 1940 „ „ „ „ дете син

261 ЮДА ЯКО ГЕШАХ 1911 „ „ 44 6 бр. съпруг

262 Дези Юда Гешах 1919 „ „ „ „ дом. съпруга

263 ЯКОВ ЮДА ГЕШАХ 1888 „ „ 42 14 т.р-к съпруг

264 Естерина Яков Гешах 1894 „ „ „ „ дом. съпруга

265 Исак Яков Гешах 1926 „ „ „ „ чир. син

266 Режина Йосиф Абревай 1918 „ „ „ „ т.р-к дъщеря

267 Рахеил Йосиф Абревай 1935 „ „ „ „ дете внучка

268 Естерина Йосиф Абревай 1940 „ „ „ „ „ „

269 МАЙС ЮДА ПАСИ 1889 Серес „ 44 6 т.р-к съпр.

270 Сара Мойс Паси 1904 Кавала „ „ „ дом. съпруга

271 Султана Йосиф Амон 1925 Кавала К-ла 44 6 т.р-к дъщеря

272 СЕМАХ НАТАН ХАСОН 1912 „ „ 167 17 „ съпруг

273 Виктория Семах Хасон 1916 „ „ „ „ дом. съпруга

274 Каролина Семах Хасон 1941 „ „ „ „ дете дъщеря



994  5. ХОраТа

275 НАТАН САМА ХАСОН 1877 Кавала К-ла 163 касапин баща

276 Дора Натан Хасон 1914 „ „ „ „ домак. дъщеря

277 Оро Натан Хасон 1926 „ „ „ „ „ „

278 МАЙЕР БОХОР АЛТАБЕ 1901 „ „ 41–54 т.р-к съпруг

279 Стерина Майер Алтабе 1907 „ „ „ „ „ съпруга

280 Мойс Майер Алтабе 1929 „ „ „ „ желез. син

281 Жана Майер Алтабе 1925 „ „ „ „ дом. дъщеря

282 Сара Майер Алтабе 1927 „ „ „ „ „ „

283 ЯКО МЕНАХЕМ БЕРЛЕЯ 1887 Цариград 43 51 т.р-к съпруг

284 Януал Яко Берлея 1900 Галиполи „ „ „ дом. съпруга

285 Самуил Яко Барлей 1924 Кавала „ „ „ работник син

286 Моис Яко Барлея 1928 „ „ „ „ „ „

287 Полина Яко Барлея 1937 „ „ „ „ дете дъщеря

288 МОЙС ЙОСИФ ГАЗЕС 1885 Галиполи „ 163 101 т.р-к съпруг

289 Сара Мойс             „ 1895 „ „ „ „ дом. съпруга

290 Рита Мойс             „ 1925 Кавала „ „ „ „ дъщеря

291 Юса Мойс             „ 1923 „ „ „ „ „ „

292 Матилда Мойс Газес 1927 „ „ „ „ „ „

293 Аврам Юда Коен 1895 Янина „ 47 42 карпач съпруг

294 Бохор Аврам Коен 1895 Галиполи „ „ „ дом. съпруга

295 Мойс Аврам Коен 1927 Кавала „ „ „ безработ. син

296 Ребека Аврам Коен 1930 „ „ „ „ „ дъщеря

297 БУХОР ЙОСИФ ГАЗЕС 1879 Галиполи „ 163 193 т.р-к съпруг

298 Фрола Бохор Газес 1876 Солун „ 163 „ дом. съпруга

299 Яков ГЕШАХЯ ХАЗАН 1884 Кавала „ 163 107 безраб. съпруг

300 Ребека Яко Хазан 1889 Измир „ „ „ дом. съпруга

301 Луло Солумон Хазан 1898 Кавала „ „ „ „ сестра

302 ХАИМ ИСАК ХАИМ 1908 Драма „ „ „ прод. съпруг

303 Клара Хаим Хаим 1914 Кавала „ „ „ дом. съпруга

304 Бойна Хаим Хаим 1940 „ „ „ „ дете дъщеря
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275 НАТАН САМА ХАСОН 1877 Кавала К-ла 163 касапин баща

276 Дора Натан Хасон 1914 „ „ „ „ домак. дъщеря

277 Оро Натан Хасон 1926 „ „ „ „ „ „

278 МАЙЕР БОХОР АЛТАБЕ 1901 „ „ 41–54 т.р-к съпруг

279 Стерина Майер Алтабе 1907 „ „ „ „ „ съпруга

280 Мойс Майер Алтабе 1929 „ „ „ „ желез. син

281 Жана Майер Алтабе 1925 „ „ „ „ дом. дъщеря

282 Сара Майер Алтабе 1927 „ „ „ „ „ „

283 ЯКО МЕНАХЕМ БЕРЛЕЯ 1887 Цариград 43 51 т.р-к съпруг

284 Януал Яко Берлея 1900 Галиполи „ „ „ дом. съпруга

285 Самуил Яко Барлей 1924 Кавала „ „ „ работник син

286 Моис Яко Барлея 1928 „ „ „ „ „ „

287 Полина Яко Барлея 1937 „ „ „ „ дете дъщеря

288 МОЙС ЙОСИФ ГАЗЕС 1885 Галиполи „ 163 101 т.р-к съпруг

289 Сара Мойс             „ 1895 „ „ „ „ дом. съпруга

290 Рита Мойс             „ 1925 Кавала „ „ „ „ дъщеря

291 Юса Мойс             „ 1923 „ „ „ „ „ „

292 Матилда Мойс Газес 1927 „ „ „ „ „ „

293 Аврам Юда Коен 1895 Янина „ 47 42 карпач съпруг

294 Бохор Аврам Коен 1895 Галиполи „ „ „ дом. съпруга

295 Мойс Аврам Коен 1927 Кавала „ „ „ безработ. син

296 Ребека Аврам Коен 1930 „ „ „ „ „ дъщеря

297 БУХОР ЙОСИФ ГАЗЕС 1879 Галиполи „ 163 193 т.р-к съпруг

298 Фрола Бохор Газес 1876 Солун „ 163 „ дом. съпруга

299 Яков ГЕШАХЯ ХАЗАН 1884 Кавала „ 163 107 безраб. съпруг

300 Ребека Яко Хазан 1889 Измир „ „ „ дом. съпруга

301 Луло Солумон Хазан 1898 Кавала „ „ „ „ сестра

302 ХАИМ ИСАК ХАИМ 1908 Драма „ „ „ прод. съпруг

303 Клара Хаим Хаим 1914 Кавала „ „ „ дом. съпруга

304 Бойна Хаим Хаим 1940 „ „ „ „ дете дъщеря
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305 Сабетай Нисим Капета 1890 Волос К-ла 166 8 чинов. съпруг

306 Белиса Сабетай Капета 1895 Кавала „ 166 8 дом. съпруга

307 Клара Сабитай Капета 1920 „ „ „ „ „ дъщеря

308 Нисим Сабитай Капета 1927 „ „ „ „ дете син

309 Сара Сабитай Капета 1929 „ „ „ „ „ дъщеря

310 Рашел Сабитай Капета 1933 „ „ „ „ „ „

311 Малка Сабитай Капета 1936 „ „ „ „ „ „

312 СИКУЛА МОШЕ САЛТИЕЛ 1895 Лариса „ „ „ дом. леля

313 ИСАК ЯКО ЗАКАР 1884 „ „ 153 10 тър. съпруг

314 Ханула Исак Закар 1893 „ „ „ „ дом. съпруга

315 Лени Исак Закар 1923 Кавала „ „ „ „ дъщеря

316 Рашел Исак Закар 1924 „ „ „ „ „ „

317 Стела Исак Закар 1927 „ „ „ „ „ „

318 Яко НИСИМ НИСИМА 1888 Цариград 195 107 амбул. съпруг

319 Сол Яко Нисима 1900 Галиполи „ „ дом. съпруга

320 Яко Аврам Чичек 1936 Кавала „ „ дете внук

321 Моис Натан Матео 1895 Рустов „ 47 48 амбул. съпруг

322 Сара Мойс Матео 1903 Димотика „ „ „ дом. съпруга

323 Хаздай Исаки Илияс 1887 Кавала К-ла 133 55 без. съпруг

324 Рахел Хаздай Илиас 1903 „ „ „ „ дом. съпруга

325 Султана Хаздай Илиас 1918 „ „ „ „ „ дъщеря

326 Ребека Хаздай Илияс 1922 „ „ „ „ „ „

327 Реджина Хаздай Илияс 1925 „ „ „ „ „ „

328 Ана Хаздай Илияс 1929 „ „ „ „ „ „

329 САБИТАЙ АВРАМ ЛЕВИ 1876 Дарданел „ 71 3 банич. дъщеря

330 Истер Сабитай     „ 1879 „ „ „ „ дом. съпруга

331 МОИС ПАФАИЛ РОМИ 1889 Кавала „ 165 4 работ. съпруг

332 Сулатана Мойс Роми 1910 „ „ „ „ дом. съпруга

333 Матилад      „       „ 1925 „ „ „ „ „ дъщеря

334 Яко Мойс Рами 1932 „ „ „ „ дете син
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305 Сабетай Нисим Капета 1890 Волос К-ла 166 8 чинов. съпруг

306 Белиса Сабетай Капета 1895 Кавала „ 166 8 дом. съпруга

307 Клара Сабитай Капета 1920 „ „ „ „ „ дъщеря

308 Нисим Сабитай Капета 1927 „ „ „ „ дете син

309 Сара Сабитай Капета 1929 „ „ „ „ „ дъщеря

310 Рашел Сабитай Капета 1933 „ „ „ „ „ „

311 Малка Сабитай Капета 1936 „ „ „ „ „ „

312 СИКУЛА МОШЕ САЛТИЕЛ 1895 Лариса „ „ „ дом. леля

313 ИСАК ЯКО ЗАКАР 1884 „ „ 153 10 тър. съпруг

314 Ханула Исак Закар 1893 „ „ „ „ дом. съпруга

315 Лени Исак Закар 1923 Кавала „ „ „ „ дъщеря

316 Рашел Исак Закар 1924 „ „ „ „ „ „

317 Стела Исак Закар 1927 „ „ „ „ „ „

318 Яко НИСИМ НИСИМА 1888 Цариград 195 107 амбул. съпруг

319 Сол Яко Нисима 1900 Галиполи „ „ дом. съпруга

320 Яко Аврам Чичек 1936 Кавала „ „ дете внук

321 Моис Натан Матео 1895 Рустов „ 47 48 амбул. съпруг

322 Сара Мойс Матео 1903 Димотика „ „ „ дом. съпруга

323 Хаздай Исаки Илияс 1887 Кавала К-ла 133 55 без. съпруг

324 Рахел Хаздай Илиас 1903 „ „ „ „ дом. съпруга

325 Султана Хаздай Илиас 1918 „ „ „ „ „ дъщеря

326 Ребека Хаздай Илияс 1922 „ „ „ „ „ „

327 Реджина Хаздай Илияс 1925 „ „ „ „ „ „

328 Ана Хаздай Илияс 1929 „ „ „ „ „ „

329 САБИТАЙ АВРАМ ЛЕВИ 1876 Дарданел „ 71 3 банич. дъщеря

330 Истер Сабитай     „ 1879 „ „ „ „ дом. съпруга

331 МОИС ПАФАИЛ РОМИ 1889 Кавала „ 165 4 работ. съпруг

332 Сулатана Мойс Роми 1910 „ „ „ „ дом. съпруга

333 Матилад      „       „ 1925 „ „ „ „ „ дъщеря

334 Яко Мойс Рами 1932 „ „ „ „ дете син
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335 Ментеш Лазар Соломон 1902 „ К-ла 59 3 работ. съпруг

336 Алегри Ментеш Соломон 1908 „ „ „ „ дом. съпруга

337 Джемил Ментеш Соломон 1927 „ „ „ „ слуга дъщеря

338 Йосиф Ментеш Соломон 1931 „ „ „ „ работ. син

339 Стрея         „              „   1935 „ „ „ „ дете дъщеря

340 Естерина Менахем Азос 1903 „ „ 44 11 т.р-ка съпруга

341 Мойс Менахем Азос 1928 „ „ „ „ без. син

342 Мордо Менахем Азос 1930 „ „ „ „ „ „

343 Матилда Менахем Азос 1933 Кавала „ 44 11 безр. дъщеря

344 Лези Менахем Азос 1935 „ „ „ „ „ „

345 Мазалто Машон Азос 1875 Дърданел „ „ „ „ майка

346 Аврам Мошон Азос 1903 „ „ 163 95 банич. съпруг

347 Стамо Арон Азос 1919 Кавала „ „ „ дом. съпруга

348 Флор Арон Чимино 1894 „ „ 195 7 свобд. майка

349 Малкуна Арон Чимино 1914 „ „ „ „ дом. дъщеря

350 Дуду Арон Чимино 1920 „ „ „ „ „ „

351 Майр Арон Чимино 1925 „ „ „ своб. син

352 Морис Арон Чимино 1928 „ „ „ „ „ „

353 Синьор Бохор Михаил 1886 „ 82 14 апт. съпруг

354 Емилия Синьор Михаил 1886 Драма „ „ „ дом. съпруга

355 Анон Синфор Михаил 1925 Кавала „ „ „ свобд. син

356 Соломон Арон Кабили 1925 „ „ 133 3 обущ.

357 Дудо Арон Кабили 1916 „ „ „ „ слуг. сестра

358 Сара Арон Кабили 1922 „ „ „ „ „ „

359 Рашел Арон Кабели 1924 „ „ „ „ „ „

360 Мошон Аврам Пардо 1887 „ „ 160 9 т.р-к съпруг

361 Естрея Мошон Пардо 1896 „ „ „ „ дом. съпруга

362 Алегри Мошон Пардо 1923 „ „ „ „ „ дъщеря

363 РАКЕТА ДАВИД ХАИМ 1907 Солун „ 142 42 дом. майка

364 Мойс Давид Хаим 1926 Кавала „ 142 „ служащ син
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335 Ментеш Лазар Соломон 1902 „ К-ла 59 3 работ. съпруг

336 Алегри Ментеш Соломон 1908 „ „ „ „ дом. съпруга

337 Джемил Ментеш Соломон 1927 „ „ „ „ слуга дъщеря

338 Йосиф Ментеш Соломон 1931 „ „ „ „ работ. син

339 Стрея         „              „   1935 „ „ „ „ дете дъщеря

340 Естерина Менахем Азос 1903 „ „ 44 11 т.р-ка съпруга

341 Мойс Менахем Азос 1928 „ „ „ „ без. син

342 Мордо Менахем Азос 1930 „ „ „ „ „ „

343 Матилда Менахем Азос 1933 Кавала „ 44 11 безр. дъщеря

344 Лези Менахем Азос 1935 „ „ „ „ „ „

345 Мазалто Машон Азос 1875 Дърданел „ „ „ „ майка

346 Аврам Мошон Азос 1903 „ „ 163 95 банич. съпруг

347 Стамо Арон Азос 1919 Кавала „ „ „ дом. съпруга

348 Флор Арон Чимино 1894 „ „ 195 7 свобд. майка

349 Малкуна Арон Чимино 1914 „ „ „ „ дом. дъщеря

350 Дуду Арон Чимино 1920 „ „ „ „ „ „

351 Майр Арон Чимино 1925 „ „ „ своб. син

352 Морис Арон Чимино 1928 „ „ „ „ „ „

353 Синьор Бохор Михаил 1886 „ 82 14 апт. съпруг

354 Емилия Синьор Михаил 1886 Драма „ „ „ дом. съпруга

355 Анон Синфор Михаил 1925 Кавала „ „ „ свобд. син

356 Соломон Арон Кабили 1925 „ „ 133 3 обущ.

357 Дудо Арон Кабили 1916 „ „ „ „ слуг. сестра

358 Сара Арон Кабили 1922 „ „ „ „ „ „

359 Рашел Арон Кабели 1924 „ „ „ „ „ „

360 Мошон Аврам Пардо 1887 „ „ 160 9 т.р-к съпруг

361 Естрея Мошон Пардо 1896 „ „ „ „ дом. съпруга

362 Алегри Мошон Пардо 1923 „ „ „ „ „ дъщеря

363 РАКЕТА ДАВИД ХАИМ 1907 Солун „ 142 42 дом. майка

364 Мойс Давид Хаим 1926 Кавала „ 142 „ служащ син
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365 Стела Давид Хаим 1930 Кавала К-ла 142 42 дете дъщеря

366 Сава Давит Хаим 1933 „ „ „ „ „ „

367 Киридо Самоел Криспин 1863 Чан-Кале 163 107 безраб. съпруг

368 Мезалто Киридо      „ 1873 „ „ „ домак. съпруга

369 Естер Йосиф Леви 1886 Дардане. „ „ „ сестра

370 ЯКО ОВАДИЯ АЛБЕНАМЕН 63 г. Лариса 68 4 свод. съпруг

371 Алегри Яко                  „ 57 г. Измир „ „ „ съпруга

372 Мери Ако                     „ 33 г. „ „ „ „ дъщеря

373 Ерона Яко                    „ 17 г. Кавала „ „ „ „

374 ИСАК ДАВИД БУРМА 53 г. Солун „ 142 76 „ съпруг

375 Естера Исак Бурма 43 г. Кавала 142 76 своб. съпруга

376 Стела Исак Бурма 18 г. „ „ „ „ дъщеря

377 Елда Исак Бурма 16 г. „ „ „ „ „

378 Ашер Исак Бурма 12 г. „ „ „ „ син

379 Даниел Исак Бурма 8 г. „ „ „ „ „

380 ИСАК МОШОН ДЖЕБЕЛИ 54 г. Серес К-ла 43 70 св. съпруг

381 Пова Исак Джебели 49 г. Одрин „ „ „ съпруга

382 Аврам Исак Джебели 19 г. Кавала „ „ „ син

383 Исак Аврам Хаим 62 г. Серес „ 195 5 съпруг

384 Тамара Исак Хаим 56 г. Солун „ „ „ съпруга

385 Солумон Исак Хаим 26 г. Кавала „ „ „ дете

386 Поламбо Исак Хаим 17 г. Хасково „ „ „ „

387 Оник Исак Хаим 6 г. Кавала „ „ „ „

388 Естерина Самоил Моше 22 г. Хакея „ „ „ „

389 Юзеф Юда Ардити 61 г. Солун „ 43 66 съпруг

390 Рахил Юзеф Аридит 59 г. Солун 43 66 съпруга

391 Рагина Сол 85 г. Кавала 11 47 съпруга

392 Луна Хитим 24 г. Кавала „ „ съпруга

393 Менахем Хаим Фураджи 31 г. Кавала 17 47 съпруга

394 Бохор Исак Соломон 1874 Галиполи К-ла 163 84 кюмюрдж. съпруг
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365 Стела Давид Хаим 1930 Кавала К-ла 142 42 дете дъщеря

366 Сава Давит Хаим 1933 „ „ „ „ „ „

367 Киридо Самоел Криспин 1863 Чан-Кале 163 107 безраб. съпруг

368 Мезалто Киридо      „ 1873 „ „ „ домак. съпруга

369 Естер Йосиф Леви 1886 Дардане. „ „ „ сестра

370 ЯКО ОВАДИЯ АЛБЕНАМЕН 63 г. Лариса 68 4 свод. съпруг

371 Алегри Яко                  „ 57 г. Измир „ „ „ съпруга

372 Мери Ако                     „ 33 г. „ „ „ „ дъщеря

373 Ерона Яко                    „ 17 г. Кавала „ „ „ „

374 ИСАК ДАВИД БУРМА 53 г. Солун „ 142 76 „ съпруг

375 Естера Исак Бурма 43 г. Кавала 142 76 своб. съпруга

376 Стела Исак Бурма 18 г. „ „ „ „ дъщеря

377 Елда Исак Бурма 16 г. „ „ „ „ „

378 Ашер Исак Бурма 12 г. „ „ „ „ син

379 Даниел Исак Бурма 8 г. „ „ „ „ „

380 ИСАК МОШОН ДЖЕБЕЛИ 54 г. Серес К-ла 43 70 св. съпруг

381 Пова Исак Джебели 49 г. Одрин „ „ „ съпруга

382 Аврам Исак Джебели 19 г. Кавала „ „ „ син

383 Исак Аврам Хаим 62 г. Серес „ 195 5 съпруг

384 Тамара Исак Хаим 56 г. Солун „ „ „ съпруга

385 Солумон Исак Хаим 26 г. Кавала „ „ „ дете

386 Поламбо Исак Хаим 17 г. Хасково „ „ „ „

387 Оник Исак Хаим 6 г. Кавала „ „ „ „

388 Естерина Самоил Моше 22 г. Хакея „ „ „ „

389 Юзеф Юда Ардити 61 г. Солун „ 43 66 съпруг

390 Рахил Юзеф Аридит 59 г. Солун 43 66 съпруга

391 Рагина Сол 85 г. Кавала 11 47 съпруга

392 Луна Хитим 24 г. Кавала „ „ съпруга

393 Менахем Хаим Фураджи 31 г. Кавала 17 47 съпруга

394 Бохор Исак Соломон 1874 Галиполи К-ла 163 84 кюмюрдж. съпруг
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395 Рахил Бохор Беналтабе 1883 Галиполи К-ла „ „ домакин съпруга

396 Луна Бохор Беналтабе 1913 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

397 Виктория Бохор Беналтабе 1919 Кавала „ „ „ дъщеря

398 РАФАИЛ ЯКОВ САРАГУСИ 1885 Галиполи „ 43 77 об. работ. съпруг

399 Бенсион Рафаил Сарагуси 1930 Кавала „ „ „ свобд. син

400 МОИС АВРАМ МАЗАЛА 1885 Измир „ 39 4 об. раб. съпруг

401 Емилия Моис Мазала 1903 Солун „ „ „ домк. съпруга

402 Виктория Моис Мазала 1924 Кавала „ „ „ „ дъщеря

403 Алберт Моис Мазала 1932 Кавала „ „ „ свобд. син

404 САРА ЙОСИФ ЛЕВИ 1901 Скопие „ 39 15 домак. съпруга

405 Буна Леви Леви 1862 Солун „ „ „ домак. свекърва 

406 ДАВИД МОШЕ ВАРОН 1901 Галиполи „ 160 9 музик. съпруг

407 Бела Давид Варон 1902 Кавала „ „ „ домак. съпруга

408 Йосиф Давид Варон 1927 Кавала „ „ „ работ. син

409 Виктория Давид Варон 1931 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

410 ЯКОВ ХАЗДАЙ ШЕВИ 1925 Кавала „ 161 1 ам. тър. син

411 Луга Хаздай Шеби 1899 „ „ „ „ домак. майка

412 Аврам Хаздай Шеби 1930 „ „ „ „ свобод. брат

413 Хаим Хаздай Шеби 1934 „ „ „ „ „ брат

414 Мазалто Бохор Йохай 1893 Солун „ 192 6 домак. леля

415 АЛБЕРТ САМУЕЛ ХАКИМ 1925 Кавала „ 133 54 шоф. син

416 Сара Самун Хаким 1902 Кавала „ „ „ домак. майка

417 Майер Самун Хаким 1922 Кавала „ „ „ ум. боле брат

418 Йосиф Шашат Дживри 1897 Димотика „ 42 1 аптек. съпруг

419 Естреа Йосиф Дживри 1912 Солун „ 42 1 домак. съпруга

420 Матилда Йосиф Дживри 1932 Кавала „ 42 1 свобд. дъщеря

421 Самуил Йосиф Дживре 1934 Кавала „ 42 1 „ син

422 Дорета Йосиф Дживре 1936 Кавала „ 42 1 свобд. дъщеря

423 Шапат Йосиф Дживре 1858 Димотика „ 42 1 совбд. баща

424 Лея Мордо Абраванел 1878 Солун „ 42 1 домак. леля
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395 Рахил Бохор Беналтабе 1883 Галиполи К-ла „ „ домакин съпруга

396 Луна Бохор Беналтабе 1913 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

397 Виктория Бохор Беналтабе 1919 Кавала „ „ „ дъщеря

398 РАФАИЛ ЯКОВ САРАГУСИ 1885 Галиполи „ 43 77 об. работ. съпруг

399 Бенсион Рафаил Сарагуси 1930 Кавала „ „ „ свобд. син

400 МОИС АВРАМ МАЗАЛА 1885 Измир „ 39 4 об. раб. съпруг

401 Емилия Моис Мазала 1903 Солун „ „ „ домк. съпруга

402 Виктория Моис Мазала 1924 Кавала „ „ „ „ дъщеря

403 Алберт Моис Мазала 1932 Кавала „ „ „ свобд. син

404 САРА ЙОСИФ ЛЕВИ 1901 Скопие „ 39 15 домак. съпруга

405 Буна Леви Леви 1862 Солун „ „ „ домак. свекърва 

406 ДАВИД МОШЕ ВАРОН 1901 Галиполи „ 160 9 музик. съпруг

407 Бела Давид Варон 1902 Кавала „ „ „ домак. съпруга

408 Йосиф Давид Варон 1927 Кавала „ „ „ работ. син

409 Виктория Давид Варон 1931 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

410 ЯКОВ ХАЗДАЙ ШЕВИ 1925 Кавала „ 161 1 ам. тър. син

411 Луга Хаздай Шеби 1899 „ „ „ „ домак. майка

412 Аврам Хаздай Шеби 1930 „ „ „ „ свобод. брат

413 Хаим Хаздай Шеби 1934 „ „ „ „ „ брат

414 Мазалто Бохор Йохай 1893 Солун „ 192 6 домак. леля

415 АЛБЕРТ САМУЕЛ ХАКИМ 1925 Кавала „ 133 54 шоф. син

416 Сара Самун Хаким 1902 Кавала „ „ „ домак. майка

417 Майер Самун Хаким 1922 Кавала „ „ „ ум. боле брат

418 Йосиф Шашат Дживри 1897 Димотика „ 42 1 аптек. съпруг

419 Естреа Йосиф Дживри 1912 Солун „ 42 1 домак. съпруга

420 Матилда Йосиф Дживри 1932 Кавала „ 42 1 свобд. дъщеря

421 Самуил Йосиф Дживре 1934 Кавала „ 42 1 „ син

422 Дорета Йосиф Дживре 1936 Кавала „ 42 1 свобд. дъщеря

423 Шапат Йосиф Дживре 1858 Димотика „ 42 1 совбд. баща

424 Лея Мордо Абраванел 1878 Солун „ 42 1 домак. леля
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425 АЛБЕРТ МОИС СОФОН 1900 Кавала К-ла 195 52 уч. френ. съпруг

426 Луна Алберт Софон 1914 Драма „ „ „ домак. съпруга

427 Ети Алберт Сафон 1935 Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

428 Ели Алберт Сафон 1938 Кавала „ „ „ свобд. син

429 ИСАК САМУИЛ ЛУРИЯ 1901 Кавала К-ла 162 5 служащ съпруг

430 Алегри Исак Лурия 1907 Кавала К-ла „ „ домак. съпруга

431 Гюла Исак Лурия 1925 Кавала К-ла „ „ своб. дъщеря

432 Луна Исак Лурия 1928 Кавала К-ла „ „ шивач. дъщеря

433 Сара Исак Лурия 1930 Кавала „ „ „ бродерия дъщеря

434 Лорета Исак Лурия 1934 Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

435 Самуил Исак Лурия 1939 Кавала „ „ „ свобд. син

436 Рашел Самуил Лурия 1915 Кавала „ „ „ домак. сестра

437 ДАВИД МАИС СИДЕС 1912 Кавала „ 163 5 содаджия син

438 Салватор Моис Сидес 1917 Кавала „ „ „ дървод. брат

439 Луна Моис Сиес 1884 Кавала „ „ „ домак. майка

440 Естрея Исак Ферман 1890 Кавала „ „ „ домак. леля

441 ЕЛИЕЗЕР ИСКА ХАСКЕЛ 1905 Серес „ 133 83 каруцар съпруг

442 Паломба Елиезер Хаскел 1917 Кавала „ „ „ домакиня съпруга

443 Рашел Елиезер Хаскел 1939 Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

444 Исак Елиезре Хаскел 1941 Кавала „ „ „ „ син

445 КАЛУМИРА ХАИМ СИОН 1897 Лариса „ 142 10 домакин съпруга

446 Аврам Хаим Сион 1923 Кавала „ „ „ работ. син

447 СОЛОМОН РАФАИЛ РОМИ 1870 Чанакале „ 41 36 тенекеджия съпруг 

448 Гулиса Самуил Роми 1887 Галиполи „ „ „ домакин. съпруга

449 Клара Самуил Роми 1934 Кавала „ „ „ домакин. дъщеря

450 ЙОСИФ САМУИЛ КОЕВ 1889 Струмица „ 11 72 тют. раб. съпруг

451 Матика Йосиф Коен 1901 Струмица „ „ „ домакиня съпруга

452 Оро Йосиф Коен 1922 Солун „ „ „ „ дъщеря

453 Самуил Йосиф Коен 1924 Солун „ „ „ свободен син

454 Джамилия Йосиф Коен 1927 Кавала „ „ „ свобд. дъщеря
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425 АЛБЕРТ МОИС СОФОН 1900 Кавала К-ла 195 52 уч. френ. съпруг
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427 Ети Алберт Сафон 1935 Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

428 Ели Алберт Сафон 1938 Кавала „ „ „ свобд. син

429 ИСАК САМУИЛ ЛУРИЯ 1901 Кавала К-ла 162 5 служащ съпруг

430 Алегри Исак Лурия 1907 Кавала К-ла „ „ домак. съпруга

431 Гюла Исак Лурия 1925 Кавала К-ла „ „ своб. дъщеря

432 Луна Исак Лурия 1928 Кавала К-ла „ „ шивач. дъщеря

433 Сара Исак Лурия 1930 Кавала „ „ „ бродерия дъщеря

434 Лорета Исак Лурия 1934 Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

435 Самуил Исак Лурия 1939 Кавала „ „ „ свобд. син

436 Рашел Самуил Лурия 1915 Кавала „ „ „ домак. сестра

437 ДАВИД МАИС СИДЕС 1912 Кавала „ 163 5 содаджия син

438 Салватор Моис Сидес 1917 Кавала „ „ „ дървод. брат

439 Луна Моис Сиес 1884 Кавала „ „ „ домак. майка

440 Естрея Исак Ферман 1890 Кавала „ „ „ домак. леля

441 ЕЛИЕЗЕР ИСКА ХАСКЕЛ 1905 Серес „ 133 83 каруцар съпруг

442 Паломба Елиезер Хаскел 1917 Кавала „ „ „ домакиня съпруга

443 Рашел Елиезер Хаскел 1939 Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

444 Исак Елиезре Хаскел 1941 Кавала „ „ „ „ син

445 КАЛУМИРА ХАИМ СИОН 1897 Лариса „ 142 10 домакин съпруга

446 Аврам Хаим Сион 1923 Кавала „ „ „ работ. син

447 СОЛОМОН РАФАИЛ РОМИ 1870 Чанакале „ 41 36 тенекеджия съпруг 

448 Гулиса Самуил Роми 1887 Галиполи „ „ „ домакин. съпруга

449 Клара Самуил Роми 1934 Кавала „ „ „ домакин. дъщеря

450 ЙОСИФ САМУИЛ КОЕВ 1889 Струмица „ 11 72 тют. раб. съпруг

451 Матика Йосиф Коен 1901 Струмица „ „ „ домакиня съпруга

452 Оро Йосиф Коен 1922 Солун „ „ „ „ дъщеря

453 Самуил Йосиф Коен 1924 Солун „ „ „ свободен син

454 Джамилия Йосиф Коен 1927 Кавала „ „ „ свобд. дъщеря
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455 Иди Йосиф Коен 1929 Кавала К-ла 11 72 совб. дъщеря

456 Мазалто Давид Коен 1861 Струмица „ „ „ свободна дъщеря

457 Давид Исак Коен 1856 Струмица „ „ „ свободна майка

458 ИСАК АРОН ЛЕВИ 1884 Галиполи „ 133 40 об. работ. съпруг

459 Лея Исак Леви 1897 Галиполи „ „ „ домак. съпруга

460 Ишула Исак Леви 1925 Кавала „ „ „ боядж. син

461 Йосиф Исак Леви 1927 Кавала „ „ „ обущар син

462 Хаим Исак Леви 1930 Кавала „ „ „ свобод. син

463 Мордохай Исак Леви 1932 Кавала „ „ „ свобд. син

464 Рафаел Исак Леви 1936 Кавала „ „ „ свободен син

465 Луна Барух Леви 1907 Янина „ 133 45 домакиня съпруга

466 Пава Барух Леви 1930 Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

467 Арон Барух Леви 1933 Кавала „ „ „ свобод. син

468 Фадик Барух Леви 1936 Кавала „ „ „ „ син

469 Ребека МОШАН САМАРЕЛ 1903 Янина „ 38 24 домакиня съпруга

470 Алегри Мошан Самарел 1927 Кавала „ „ „ свод. дъщеря

471 Юда Мошан Самарел 1929 Кавала „ „ „ свобод. син

472 Лея Мошан Самарел 1933 Кавала „ „ „ „ дъщеря

473 Садик Мошан Самарел 1936 Кавала „ „ „ своден син

474 Симха Бохор Ешкенази 1880 Янина „ 139 20 домакиня майка

475 РЕДЖИНА ИСАК АТИЕС 1914 Кавала „ 22 5 домак. съпруга

476 Леон Исак Атиес 1937 Кавала „ „ „ свобод. син

477 Ребека Исак Атиес 1941 Кавала „ „ „ свод. дъщеря

478 Мазалто Соломон Беназдра 1891 Янина „ „ „ домак. майка

479 ИСАК ЯКОВ БЕНАЛТАБЕ 1895 Галиполи К-ла 176 14 тют. раб. съпруг

480 Дуду Исак Беналтабе 1895 Галиполи „ „ „ домак. съпруга

481 Алегра Исак Беналтабе 1925 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

482 Бенавиди Исак Беналтабе 1930 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

483 МАЗАЛТО БИТИ ЗАХАРИЕВ 1885 Янина „ 133 45 домак. съпруга

484 Стерина Бити Захария 1919 Кавала „ 133 45 „ дъщеря
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455 Иди Йосиф Коен 1929 Кавала К-ла 11 72 совб. дъщеря

456 Мазалто Давид Коен 1861 Струмица „ „ „ свободна дъщеря

457 Давид Исак Коен 1856 Струмица „ „ „ свободна майка

458 ИСАК АРОН ЛЕВИ 1884 Галиполи „ 133 40 об. работ. съпруг

459 Лея Исак Леви 1897 Галиполи „ „ „ домак. съпруга

460 Ишула Исак Леви 1925 Кавала „ „ „ боядж. син

461 Йосиф Исак Леви 1927 Кавала „ „ „ обущар син

462 Хаим Исак Леви 1930 Кавала „ „ „ свобод. син

463 Мордохай Исак Леви 1932 Кавала „ „ „ свобд. син

464 Рафаел Исак Леви 1936 Кавала „ „ „ свободен син

465 Луна Барух Леви 1907 Янина „ 133 45 домакиня съпруга

466 Пава Барух Леви 1930 Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

467 Арон Барух Леви 1933 Кавала „ „ „ свобод. син

468 Фадик Барух Леви 1936 Кавала „ „ „ „ син

469 Ребека МОШАН САМАРЕЛ 1903 Янина „ 38 24 домакиня съпруга

470 Алегри Мошан Самарел 1927 Кавала „ „ „ свод. дъщеря

471 Юда Мошан Самарел 1929 Кавала „ „ „ свобод. син

472 Лея Мошан Самарел 1933 Кавала „ „ „ „ дъщеря

473 Садик Мошан Самарел 1936 Кавала „ „ „ своден син

474 Симха Бохор Ешкенази 1880 Янина „ 139 20 домакиня майка

475 РЕДЖИНА ИСАК АТИЕС 1914 Кавала „ 22 5 домак. съпруга

476 Леон Исак Атиес 1937 Кавала „ „ „ свобод. син

477 Ребека Исак Атиес 1941 Кавала „ „ „ свод. дъщеря

478 Мазалто Соломон Беназдра 1891 Янина „ „ „ домак. майка

479 ИСАК ЯКОВ БЕНАЛТАБЕ 1895 Галиполи К-ла 176 14 тют. раб. съпруг

480 Дуду Исак Беналтабе 1895 Галиполи „ „ „ домак. съпруга

481 Алегра Исак Беналтабе 1925 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

482 Бенавиди Исак Беналтабе 1930 Кавала „ „ „ домак. дъщеря

483 МАЗАЛТО БИТИ ЗАХАРИЕВ 1885 Янина „ 133 45 домак. съпруга

484 Стерина Бити Захария 1919 Кавала „ 133 45 „ дъщеря
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485 ДУДУ БЕНЕТОН ЗАХАРИЯ 1911 Лариса К-ла 42 10 домак. съпруга

486 Бити Бенетон Захария 1935 Кавала „ „ „ своб. син

487 Моис Бенетон Захария 1937 Кавала „ „ „ свобд. син

488 Анна Мун Морджа 1870 Лариса „ „ „ домак. майка

489 Самуил Исак Русо 1926 Кавала „ 72 5 работ. син

490 Луиза Исак Русо 1907 Кавала „ „ „ домак. майка

491 Ерекета Исак Русо 1929 Кавала „ „ „ свобод. сестра

492 Шалон Исак Русо 1931 Кавала „ „ „ свобод. брат

493 Сабетай Исак Русо 1934 Кавала „ „ „ свобод. брат

494 Джое Исак Русо 1937 Кавала „ „ „ свобод. сестра

495 Дуду ДАВИД АКРИС 1916 Манастир „ 39 16 домакиня съпруга

496 Исак Давид Акрис 1940 Кавала „ „ „ свобд. син

497 РЕДЖЕНА ИЛИЯ ЮДА 30 г. Кавала „ 142 22 домакиня съпр.

498 Хазда Аврам Илияс 10 г. Кавала „ „ „ свобод. син

499 Юда Аврам Илияс 4 г. Кавала „ „ „ свод. син

500 Стрея Юда Миносе 60 г. Кавала „ „ „ домак. майка

501 МОШОН ИЛИЯС СОЛОМОН 51 г. Кавала „ 42 6 тют. раб. съпруг

502 Хавула Мошон Соломон 42 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

503 Дуду Мошон Соломон 20 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

504 Лея Мошон Соломон 16 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

505 Соломон Мошон Соломон 10 г. Кавала „ „ „ свобд. син

506 ХАЗДАЙ БОХОР ЙОКОЙ 46 г. Кавала „ 41 17 тют. раб. съпруг

507 Ребека Хаздай Йокой 38 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

508 Коло Хаздай Йокой 19 г. Кавала „ „ „ свод. син

509 Поломба Хаздай Йокой 17 г. Кавала „ „ „ совд. дъщеря

510 Илия Хаздай Йокой 15 г. Кавала „ „ „ свобод. син

511 Гавраил Хаздай Йокой 13 г. Кавала „ „ „ своб. син

512 Яко Хаздай Йокой 11 г. Кавала „ „ „ свобод. син

513 Флора Хаздай Йокой 8 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

514 СУХУЛА ИСАК ХОСИЛ 65 г. Кавала „ 69 14 домак. тют. раб.
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485 ДУДУ БЕНЕТОН ЗАХАРИЯ 1911 Лариса К-ла 42 10 домак. съпруга

486 Бити Бенетон Захария 1935 Кавала „ „ „ своб. син

487 Моис Бенетон Захария 1937 Кавала „ „ „ свобд. син

488 Анна Мун Морджа 1870 Лариса „ „ „ домак. майка

489 Самуил Исак Русо 1926 Кавала „ 72 5 работ. син

490 Луиза Исак Русо 1907 Кавала „ „ „ домак. майка

491 Ерекета Исак Русо 1929 Кавала „ „ „ свобод. сестра

492 Шалон Исак Русо 1931 Кавала „ „ „ свобод. брат

493 Сабетай Исак Русо 1934 Кавала „ „ „ свобод. брат

494 Джое Исак Русо 1937 Кавала „ „ „ свобод. сестра

495 Дуду ДАВИД АКРИС 1916 Манастир „ 39 16 домакиня съпруга

496 Исак Давид Акрис 1940 Кавала „ „ „ свобд. син

497 РЕДЖЕНА ИЛИЯ ЮДА 30 г. Кавала „ 142 22 домакиня съпр.

498 Хазда Аврам Илияс 10 г. Кавала „ „ „ свобод. син

499 Юда Аврам Илияс 4 г. Кавала „ „ „ свод. син

500 Стрея Юда Миносе 60 г. Кавала „ „ „ домак. майка

501 МОШОН ИЛИЯС СОЛОМОН 51 г. Кавала „ 42 6 тют. раб. съпруг

502 Хавула Мошон Соломон 42 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

503 Дуду Мошон Соломон 20 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

504 Лея Мошон Соломон 16 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

505 Соломон Мошон Соломон 10 г. Кавала „ „ „ свобд. син

506 ХАЗДАЙ БОХОР ЙОКОЙ 46 г. Кавала „ 41 17 тют. раб. съпруг

507 Ребека Хаздай Йокой 38 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

508 Коло Хаздай Йокой 19 г. Кавала „ „ „ свод. син

509 Поломба Хаздай Йокой 17 г. Кавала „ „ „ совд. дъщеря

510 Илия Хаздай Йокой 15 г. Кавала „ „ „ свобод. син

511 Гавраил Хаздай Йокой 13 г. Кавала „ „ „ своб. син

512 Яко Хаздай Йокой 11 г. Кавала „ „ „ свобод. син

513 Флора Хаздай Йокой 8 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

514 СУХУЛА ИСАК ХОСИЛ 65 г. Кавала „ 69 14 домак. тют. раб.
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515 Лиза Исак Хосил 37 г. Кавала К-ла 69 14 домак. съпруга

516 Рашел Исак Хосил 26 г. Кавала „ „ „ работ. дъщеря

517 Стела Исак Хосил 25 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

518 ЙОСУФ ИСАК ХАИМ 30 г. Кавала „ 42 6 тют. раб. домак.

519 Джоя Ису Хаим 25 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

520 Тамор Икуфа Хаим 2 г. Кавала „ „ „ дете син

521 Нисим Исуф Хаим 6 м. Кавала „ „ „ дете син

522 МОШЕ НИСИМ ПАЛЕ 20 г. Кавала „ 42 6 безр. домак.

523 Естрея Нисим Пале 45 г. Кавала „ „ „ домак. майка

524 Илия Нисим Пале 10 г. Кавала „ „ „ домак. син

525 Самуил БОХОР ХАСАН 59 г. Кавала „ 42 102 тют. раб. домак.

526 Режина Самуел Хасан 48 г. Кавала 42 102 тют. раб. съпруга

527 Рашел Леон Коен 21 г. Кавала К-ла 42 125 тют. раб. дъщеря

528 Марийка Леон Коен 1 г. Кавала „ „ 125 безр. внучка

529 ЯКО ИСАК БЕНВЕНИСТИ 62 г. Кавала „ 195 43 тют. раб. домакиня

530 Мазалто Яко Бенвенисти 60 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

531 Леонора Яко Бенвенисти 20 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

532 Моис Яко Бенвенисти 17 г. Кавала „ „ „ домак. син

533 НИСИМ СИНЬОР МЕНАХЕМ 66 г. Кавала „ 38 13 тют. раб. домакин

534 Паломба Нисим Менахем 60 г. Кавала „ 38 13 домак. съпруга

535 ИСАК СОЛОМОН КОЕН 63 г. Кавала „ 92 71 тют. раб. домакин

536 Матилда Исак Коен 50 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

537 Болиса Соломон Коен 97 г. Кавала „ „ „ домак. майка

538 Соломон Исак Коен 20 г. Кавала „ „ „ свобод. син

539 Луиза Исак Коен 17 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

540 Саул Исак Коен 13 г. Кавала „ „ „ „ син

541 ЯКО ИДА ПАСИ 64 г. Кавала „ 71 2 свобод. домакин

542 Паломба Яко Паси 55 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

543 Домна Яко Паси 20 г. Кавала „ „ „ тют. раб. дъщеря

544 Стрея Сабитай Ешкенази 30 г. Кавала „ „ „ „ „ дъщеря
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515 Лиза Исак Хосил 37 г. Кавала К-ла 69 14 домак. съпруга

516 Рашел Исак Хосил 26 г. Кавала „ „ „ работ. дъщеря

517 Стела Исак Хосил 25 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

518 ЙОСУФ ИСАК ХАИМ 30 г. Кавала „ 42 6 тют. раб. домак.

519 Джоя Ису Хаим 25 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

520 Тамор Икуфа Хаим 2 г. Кавала „ „ „ дете син

521 Нисим Исуф Хаим 6 м. Кавала „ „ „ дете син

522 МОШЕ НИСИМ ПАЛЕ 20 г. Кавала „ 42 6 безр. домак.

523 Естрея Нисим Пале 45 г. Кавала „ „ „ домак. майка

524 Илия Нисим Пале 10 г. Кавала „ „ „ домак. син

525 Самуил БОХОР ХАСАН 59 г. Кавала „ 42 102 тют. раб. домак.

526 Режина Самуел Хасан 48 г. Кавала 42 102 тют. раб. съпруга

527 Рашел Леон Коен 21 г. Кавала К-ла 42 125 тют. раб. дъщеря

528 Марийка Леон Коен 1 г. Кавала „ „ 125 безр. внучка

529 ЯКО ИСАК БЕНВЕНИСТИ 62 г. Кавала „ 195 43 тют. раб. домакиня

530 Мазалто Яко Бенвенисти 60 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

531 Леонора Яко Бенвенисти 20 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

532 Моис Яко Бенвенисти 17 г. Кавала „ „ „ домак. син

533 НИСИМ СИНЬОР МЕНАХЕМ 66 г. Кавала „ 38 13 тют. раб. домакин

534 Паломба Нисим Менахем 60 г. Кавала „ 38 13 домак. съпруга

535 ИСАК СОЛОМОН КОЕН 63 г. Кавала „ 92 71 тют. раб. домакин

536 Матилда Исак Коен 50 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

537 Болиса Соломон Коен 97 г. Кавала „ „ „ домак. майка

538 Соломон Исак Коен 20 г. Кавала „ „ „ свобод. син

539 Луиза Исак Коен 17 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

540 Саул Исак Коен 13 г. Кавала „ „ „ „ син

541 ЯКО ИДА ПАСИ 64 г. Кавала „ 71 2 свобод. домакин

542 Паломба Яко Паси 55 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

543 Домна Яко Паси 20 г. Кавала „ „ „ тют. раб. дъщеря

544 Стрея Сабитай Ешкенази 30 г. Кавала „ „ „ „ „ дъщеря
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545 Нисим Сабитай Ешкенази 6 г. Кавала К-ла 71 2 свобд. син

546 Яко Сабитай Ешкенази 4 г. Кавала „ „ „ свобод. внук

547 САМУИЛ ЙОСИФ АЛКАИД 37 г. Кавала „ 43 51 тют. раб. домакин

548 Анула Самуил Алкаидо 35 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

549 Естрея Самил Алкаидо 14 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

550 Мизалто Самуил Алкаидо 12 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

551 Елвира Самуил Алканади 6 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

552 Йосиф Бенеамин Алканади 85 г. Кавала „ „ свобод. баща

553 Естрея Йосиф Алканади 80 г. Кавала „ „ свобод. майка

554 ЙОСИФ ЯКО БЕГА 64 г. Лариса „ 133 85 работ. съпруг

555 Рекета Йосиф Бега 52 г. Лариса „ „ „ домак. съпруг

556 Лора Йосиф Бега 26 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

557 Сара Йосиф Бега 22 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

558 Майер Йосиф Бега 18 г. Кавала „ „ „ свобод. син

559 Исак Йосиф Бега 17 г. Кавала „ „ „ свобод. син

560 Моис Йосиф Бега 15 г. Кавала „ „ „ свобод. син

561 Сол Йосиф Бега 12 г. Кавала „ „ „ собод. син

562 ЛЕОНОРА ОВАДИЯ КОЕН 22 г. Кавала „ 163 89 об. раб. домакин

563 Перла Овадия Коен 7 г. Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

564 Аврам Овадия Коен 3 г. Кавала „ „ „ свобод. син

565 ЮДА БОХОР ХАСАН 60 г. Кавала „ 168 56 об. раб. домакин

566 Лукан Бохор Хасан 55 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

567 Моис Бохор Хасан 15 г. Кавала „ „ „ об. раб. син

568 ДОНА ИСАК АЛКАНАДИ 30 г. Кавала „ 44 15 домак. съпруга

569 Йосиф Исак Алканади 4 г. Кавала „ 44 15 свобд. син

570 Аврам Исак Алканади 9 м. Кавала „ 44 15 свобд. син

571 ДОМАИЛ БЕНИАНУ ЙОСИФ 66 г. Кавала „ 166 1 зарзават домакин.

572 Болиса Бениамин Бенсифова 25 г. Кавала „ „ 1 безраб. дъщеря

573 Каролина Бенсаф Йосиф 28 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

574 Анна Бенсуф Йосиф 9 м. Кавала К-ла 166 1 свобд. внучка
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545 Нисим Сабитай Ешкенази 6 г. Кавала К-ла 71 2 свобд. син

546 Яко Сабитай Ешкенази 4 г. Кавала „ „ „ свобод. внук

547 САМУИЛ ЙОСИФ АЛКАИД 37 г. Кавала „ 43 51 тют. раб. домакин

548 Анула Самуил Алкаидо 35 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

549 Естрея Самил Алкаидо 14 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

550 Мизалто Самуил Алкаидо 12 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

551 Елвира Самуил Алканади 6 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

552 Йосиф Бенеамин Алканади 85 г. Кавала „ „ свобод. баща

553 Естрея Йосиф Алканади 80 г. Кавала „ „ свобод. майка

554 ЙОСИФ ЯКО БЕГА 64 г. Лариса „ 133 85 работ. съпруг

555 Рекета Йосиф Бега 52 г. Лариса „ „ „ домак. съпруг

556 Лора Йосиф Бега 26 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

557 Сара Йосиф Бега 22 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

558 Майер Йосиф Бега 18 г. Кавала „ „ „ свобод. син

559 Исак Йосиф Бега 17 г. Кавала „ „ „ свобод. син

560 Моис Йосиф Бега 15 г. Кавала „ „ „ свобод. син

561 Сол Йосиф Бега 12 г. Кавала „ „ „ собод. син

562 ЛЕОНОРА ОВАДИЯ КОЕН 22 г. Кавала „ 163 89 об. раб. домакин

563 Перла Овадия Коен 7 г. Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

564 Аврам Овадия Коен 3 г. Кавала „ „ „ свобод. син

565 ЮДА БОХОР ХАСАН 60 г. Кавала „ 168 56 об. раб. домакин

566 Лукан Бохор Хасан 55 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

567 Моис Бохор Хасан 15 г. Кавала „ „ „ об. раб. син

568 ДОНА ИСАК АЛКАНАДИ 30 г. Кавала „ 44 15 домак. съпруга

569 Йосиф Исак Алканади 4 г. Кавала „ 44 15 свобд. син

570 Аврам Исак Алканади 9 м. Кавала „ 44 15 свобд. син

571 ДОМАИЛ БЕНИАНУ ЙОСИФ 66 г. Кавала „ 166 1 зарзават домакин.

572 Болиса Бениамин Бенсифова 25 г. Кавала „ „ 1 безраб. дъщеря

573 Каролина Бенсаф Йосиф 28 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

574 Анна Бенсуф Йосиф 9 м. Кавала К-ла 166 1 свобд. внучка
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575 МОРИЦ ИСАК ПАРДО 94 г. Драма К-ла 142 8 свобд. домакин

576 Моника Морис Пардо 28 г. Лариса „ „ „ домак. съпруга

577 Хайдула Морис Пардо 3 г. Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

578 АРОН ЙОСИФ АДАТИ 27 г. Драма „ 180 10 зарзав. домак.

579 Стерела Арон Адати 26 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

580 Рита Арон Адати 13 г. Драма „ „ „ домак. дъщеря

581 ЛАЗАР ЙОСИФ СОЛОМОН 20 г. Кавала „ 47 79 хамалин домакин

582 Лили Йосиф Соломон 40 г. Кавала „ „ „ домакиня майка

583 Моис Йосиф Соломон 15 г. Кавала „ „ „ свобод. брат

584 Випел Йосиф Соломон 13 г. Кавала „ „ „ свобод. брат

585 Жана Йосиф Соломон 11 г. Кавала „ „ „ свобод. сестра

586 Каролина Йосиф Соломон 9 г. Кавала „ „ „ свобод. сестра

587 АВРАМ ЙОСИФ ШАЛОН 47 г. Кавала „ 43 42 тют. работ. домакин

588 Сара Аврам Шалон 43 г. Кавала „ 43 42 „ „ съпруга

589 Йосиф Аврам Шалон 16 г. Кавала „ „ „ „ „ син

590 Мери Аврам Шалон 13 г. Кавала „ „ „ „ „ дъщеря

591 Алекри Аврам Шалон 9 г. Кавала „ „ „ „ „ дъщеря

592 Моис Аврам Шалон 7 г. Кавала „ „ „ свобд. син

593 МОРДОХАЙ АВРАМ МОРДОХАЙ 58 г. Кавала „ 163 96 ам. търг. домакин.

594 Вида Мордохай Аврам 48 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

595 Ина Аврам Мордохай 13 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

596 Режине Аврам Мордохай 25 г. Кавала „ „ „ домак. сестра

597 САМУИЛ АВРАМ МОРДОХАЙ 54 г. Кавала „ 39 4 ам. търг. домакин

598 Щерина Самуил Мордохай 47 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

599 Луна Самуил Мордохай 18 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

600 Клара Самуил Мордохай 17 г. Кавала „ „ „ домакин. дъщеря

601 ИЛИЯ СОЛОМОН ЛЕВИ 20 г. Кавала „ 176 29 безраб. домак.

602 Рашел Соломон Леви 48 г. Кавала „ „ „ домак. майка

603 Жана Соломон Леви 22 г. Кавала „ „ „ домак. сестра

604 Леон Соломон Леви 16 г. Кавала „ „ „ свобд. брат
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575 МОРИЦ ИСАК ПАРДО 94 г. Драма К-ла 142 8 свобд. домакин

576 Моника Морис Пардо 28 г. Лариса „ „ „ домак. съпруга

577 Хайдула Морис Пардо 3 г. Кавала „ „ „ свобд. дъщеря

578 АРОН ЙОСИФ АДАТИ 27 г. Драма „ 180 10 зарзав. домак.

579 Стерела Арон Адати 26 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

580 Рита Арон Адати 13 г. Драма „ „ „ домак. дъщеря

581 ЛАЗАР ЙОСИФ СОЛОМОН 20 г. Кавала „ 47 79 хамалин домакин

582 Лили Йосиф Соломон 40 г. Кавала „ „ „ домакиня майка

583 Моис Йосиф Соломон 15 г. Кавала „ „ „ свобод. брат

584 Випел Йосиф Соломон 13 г. Кавала „ „ „ свобод. брат

585 Жана Йосиф Соломон 11 г. Кавала „ „ „ свобод. сестра

586 Каролина Йосиф Соломон 9 г. Кавала „ „ „ свобод. сестра

587 АВРАМ ЙОСИФ ШАЛОН 47 г. Кавала „ 43 42 тют. работ. домакин

588 Сара Аврам Шалон 43 г. Кавала „ 43 42 „ „ съпруга

589 Йосиф Аврам Шалон 16 г. Кавала „ „ „ „ „ син

590 Мери Аврам Шалон 13 г. Кавала „ „ „ „ „ дъщеря

591 Алекри Аврам Шалон 9 г. Кавала „ „ „ „ „ дъщеря

592 Моис Аврам Шалон 7 г. Кавала „ „ „ свобд. син

593 МОРДОХАЙ АВРАМ МОРДОХАЙ 58 г. Кавала „ 163 96 ам. търг. домакин.

594 Вида Мордохай Аврам 48 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

595 Ина Аврам Мордохай 13 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

596 Режине Аврам Мордохай 25 г. Кавала „ „ „ домак. сестра

597 САМУИЛ АВРАМ МОРДОХАЙ 54 г. Кавала „ 39 4 ам. търг. домакин

598 Щерина Самуил Мордохай 47 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

599 Луна Самуил Мордохай 18 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

600 Клара Самуил Мордохай 17 г. Кавала „ „ „ домакин. дъщеря

601 ИЛИЯ СОЛОМОН ЛЕВИ 20 г. Кавала „ 176 29 безраб. домак.

602 Рашел Соломон Леви 48 г. Кавала „ „ „ домак. майка

603 Жана Соломон Леви 22 г. Кавала „ „ „ домак. сестра

604 Леон Соломон Леви 16 г. Кавала „ „ „ свобд. брат
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605 Бела Хаския Яфа 24 г. Кавала К-ла 176 29 безр. сестра

606 Хаим Хаския Яфа 1 г. Кавала „ „ „ „ внучка

607 АВРАМ ЙОСИФ ДАВЛА 53 г. Кавала „ 47 2 обущар домак.

608 Дуду Аврам Давла 46 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

609 Естер Аврам Давла 22 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

610 Хаил Аврам Давла 18 г. Кавала „ „ „ свобод. син

611 Джамила Аврам Давла 15 г. Кавала „ „ „ дома. дъщеря

612 ДЖАКО Авр. Давла 13 г. Кавала „ „ „ свобод. син

613 Маргарита Авр. Давла 26 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

614 Леон Авр. Давла 2 г. Кавала „ „ „ „ внук

615 МОРДОХАЙ СОЛОМОН БАРУХ 46 г. Кавала „ 71 30 тют. раб. домакиня

616 Стерила Мордохай Барух 39 г. Кавала „ „ „ домакиня съпруг.

617 Сорита Мордохай Барух 17 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

618 Гросия Мордохай Барух 14 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

619 София Мордохай Барух 12 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

620 Соломон Мордохай Барух 10 г. Кавала „ „ „ „ син

621 Яко Мордохай Барух 7 г. Кавала „ „ „ „ син

622 Илия Мордохай Барух 4 г. Кавала К-ла 71 30 свободен син

623 ЯКО ЙОСИФ БОЙНО 66 г. Кавала „ 47 78 тенек. домакин.

624 Рашел Яко Бойно 55 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

625 ДАВИД ЯКО МАКЯ 60 г. Кавала „ 146 3 тют. работ. домакин.

626 Ставула Давид Яко Макя 50 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

627 Аврам Давид Яко Макя 16 г. Кавала „ „ „ свобод. син

628 БЕНСИО ЧЕЛЕБАН ФЕРЕРА 63 г. Кавала „ 193 16 безработ. домакиня

629 Луна Бенсион Ферера 60 г. Кавала „ „ „ домакиня съпруга

630 ЯКО ЙОСИФ БЕНЕНОН 48 г. Кавала „ 133 37 тют. раб. домакиня

631 Оро Яко Бененон 40 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

632 Йосиф Яко Бененон 15 г. Кавала „ „ „ свобод. син

633 Менахем Яко Бененон 13 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

634 ЕЗДРА ЙОСИФ БОЙНО 51 г. Кавала „ 165 90 безраб. домакиня
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605 Бела Хаския Яфа 24 г. Кавала К-ла 176 29 безр. сестра

606 Хаим Хаския Яфа 1 г. Кавала „ „ „ „ внучка

607 АВРАМ ЙОСИФ ДАВЛА 53 г. Кавала „ 47 2 обущар домак.

608 Дуду Аврам Давла 46 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

609 Естер Аврам Давла 22 г. Кавала „ „ „ домак. дъщеря

610 Хаил Аврам Давла 18 г. Кавала „ „ „ свобод. син

611 Джамила Аврам Давла 15 г. Кавала „ „ „ дома. дъщеря

612 ДЖАКО Авр. Давла 13 г. Кавала „ „ „ свобод. син

613 Маргарита Авр. Давла 26 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

614 Леон Авр. Давла 2 г. Кавала „ „ „ „ внук

615 МОРДОХАЙ СОЛОМОН БАРУХ 46 г. Кавала „ 71 30 тют. раб. домакиня

616 Стерила Мордохай Барух 39 г. Кавала „ „ „ домакиня съпруг.

617 Сорита Мордохай Барух 17 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

618 Гросия Мордохай Барух 14 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

619 София Мордохай Барух 12 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

620 Соломон Мордохай Барух 10 г. Кавала „ „ „ „ син

621 Яко Мордохай Барух 7 г. Кавала „ „ „ „ син

622 Илия Мордохай Барух 4 г. Кавала К-ла 71 30 свободен син

623 ЯКО ЙОСИФ БОЙНО 66 г. Кавала „ 47 78 тенек. домакин.

624 Рашел Яко Бойно 55 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

625 ДАВИД ЯКО МАКЯ 60 г. Кавала „ 146 3 тют. работ. домакин.

626 Ставула Давид Яко Макя 50 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

627 Аврам Давид Яко Макя 16 г. Кавала „ „ „ свобод. син

628 БЕНСИО ЧЕЛЕБАН ФЕРЕРА 63 г. Кавала „ 193 16 безработ. домакиня

629 Луна Бенсион Ферера 60 г. Кавала „ „ „ домакиня съпруга

630 ЯКО ЙОСИФ БЕНЕНОН 48 г. Кавала „ 133 37 тют. раб. домакиня

631 Оро Яко Бененон 40 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

632 Йосиф Яко Бененон 15 г. Кавала „ „ „ свобод. син

633 Менахем Яко Бененон 13 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

634 ЕЗДРА ЙОСИФ БОЙНО 51 г. Кавала „ 165 90 безраб. домакиня
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635 Вида Ездра Бойно 53 г. Кавала К-ла 165 90 домак. съпруга

636 Морила Ездра Бойно 15 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

637 ИСАК ВЕРЕСИ ДОСА 35 г. Кавала „ 192 135 тют. раб. домакиня

638 Алегра Исак Доса 38 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

639 Рахел Йосиф Доса 75 г. Кавала „ „ „ домак. брат

640 Матилда Рашел Доса 7 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

641 Рашел Исак Доса 3 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

642 БЕЛА АВРАМ ЯКОВ 38 г. Кавала „ 45 25 свобод. съпруг

643 Естер Илия Хасиди 60 г. „ „ 4 25 домакиня майка

644 Аврам Соломон Ескенази 65 г. Лариса „ 43 45 свобд. съпруг

645 Рейна Аврам Ескинази 55 г. Серес „ „ „ „ съпруга

646 Софула Луна „ 58 г. Кавала „ „ „ „ съпруга

647 Сара Арон Кабили 22 г. „ „ „ „ „ „

648 СИНЬОРА САБИТАЙ БОХОР 35 г. Гюмюрдж. Кавала 43 45 свободен съпруг

649 Жана Израил Симха 39 г. Солун „ „ „ „ гл. на сем.

650 Флора Израел Симха 15 Кавала „ „ „ „ дъщеря

651 Ети        Израел Симха 10 „ „ „ „ „ „

652 Силвия        „          „ 9 „ „ „ „ „ „

653 Кармен       „          „ 7 „ „ „ „ „ „

654 СОЛОМ МЕНАХЕМ СИДИС 34 г. Лариса Кавала 43 45 свободен съпруг

655 Луиза Соломон Сидис 27 г. Кавала „ „ „ „ съпруга

656 Ребека Менахем Сидис 72 г. Лара „ „ „ „ майка

657 Матика ХАИМ РУСО 29 г. Кавала Кавала 120 18 домакиня гл. семейст.

658 Марсел Хаим Русо 5 „ „ „ „ свобод. дете

659 Юсефи     „        „ 1 „ „ „ „ „ „

660 ЕСТРЕА ЮДА ЛЕВИ 35 Кавала Кавала 44 19 свобод. гл. семейст.

661 Фами Юда Леви 7 „ „ „ „ „ дете

662 Моис Юда Леви 6 „ „ „ „ „ „

663 Борис   „        „ 15 „ „ „ „ „ „

664 СТРЕЯ ФАК КАСТРО 35 Кавала Кавала 198 8 свобд. гл. семейство



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1019

635 Вида Ездра Бойно 53 г. Кавала К-ла 165 90 домак. съпруга

636 Морила Ездра Бойно 15 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

637 ИСАК ВЕРЕСИ ДОСА 35 г. Кавала „ 192 135 тют. раб. домакиня

638 Алегра Исак Доса 38 г. Кавала „ „ „ домак. съпруга

639 Рахел Йосиф Доса 75 г. Кавала „ „ „ домак. брат

640 Матилда Рашел Доса 7 г. Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

641 Рашел Исак Доса 3 г. Кавала „ „ „ „ дъщеря

642 БЕЛА АВРАМ ЯКОВ 38 г. Кавала „ 45 25 свобод. съпруг

643 Естер Илия Хасиди 60 г. „ „ 4 25 домакиня майка

644 Аврам Соломон Ескенази 65 г. Лариса „ 43 45 свобд. съпруг

645 Рейна Аврам Ескинази 55 г. Серес „ „ „ „ съпруга

646 Софула Луна „ 58 г. Кавала „ „ „ „ съпруга

647 Сара Арон Кабили 22 г. „ „ „ „ „ „

648 СИНЬОРА САБИТАЙ БОХОР 35 г. Гюмюрдж. Кавала 43 45 свободен съпруг

649 Жана Израил Симха 39 г. Солун „ „ „ „ гл. на сем.

650 Флора Израел Симха 15 Кавала „ „ „ „ дъщеря

651 Ети        Израел Симха 10 „ „ „ „ „ „

652 Силвия        „          „ 9 „ „ „ „ „ „

653 Кармен       „          „ 7 „ „ „ „ „ „

654 СОЛОМ МЕНАХЕМ СИДИС 34 г. Лариса Кавала 43 45 свободен съпруг

655 Луиза Соломон Сидис 27 г. Кавала „ „ „ „ съпруга

656 Ребека Менахем Сидис 72 г. Лара „ „ „ „ майка

657 Матика ХАИМ РУСО 29 г. Кавала Кавала 120 18 домакиня гл. семейст.

658 Марсел Хаим Русо 5 „ „ „ „ свобод. дете

659 Юсефи     „        „ 1 „ „ „ „ „ „

660 ЕСТРЕА ЮДА ЛЕВИ 35 Кавала Кавала 44 19 свобод. гл. семейст.

661 Фами Юда Леви 7 „ „ „ „ „ дете

662 Моис Юда Леви 6 „ „ „ „ „ „

663 Борис   „        „ 15 „ „ „ „ „ „

664 СТРЕЯ ФАК КАСТРО 35 Кавала Кавала 198 8 свобд. гл. семейство
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665 Сара Фак Кастро 16         Кавала Кавала 198 8 свобод. дете

666 Роза Фак Кастро 14 „ „ „ „ „ „

667 Болина Фак Кастро 12 „ „ „ „ „ „

668 ФЛОРА ХАИМ СИМОН 39 Чалакали Кавала 41 1 свобод. съпруг

669 Сабитай Хаим Симон 7 Кавала Кавала 41 1 свобд. дете

670 Бейла         „         „ 4 Кавала „ „ „ „ „

671 Матилда    „          „ 12 Кавала „ „ „ „ „

672 АЛЕУИ АВРАМ КАЛБО 40 Чалакали Кавала 41 10 свобод. съпруг

673 Бенута Аврам Калбо 15 Кавала „ „ „ свобод. дете

674 Исак          „         „ 13 „ „ „ „ „ „

675 Моис         „         „ 12 „ „ „ „ „ „

676 Матилда    „         „ 5 „ „ „ „ „ „

677 РОЗА МАРКО ЙОХАЙ 30 Кавала Кавала 63 8 свобод. гл.семейст.

678 Соломон Марко Йохай 8 „ „ „ „ „ син

679 Рашел Марко Йохай 9 „ „ „ „ „ дъщеря

680 ВОЙНА ХАИМ ЯИШАХ 24 Кавала Кавала 41 46 свобод. гл.семейст.

681 Стерина       „            „ 1 „ „ „ „ „ дъщеря

682 ДЖАМИЛА ИСАК СИМОНТО 35 Драма Кавала 334 22 свобод. гл.семейст.

683 Луча Исак Симонто 17 Кавала „ „ „ „ дъщеря

684 Юда     „          „ 14 „ „ „ „ „ син

685 Стрея   „         „ 12 Серес „ „ „ „ дъщеря

686 Лазар Исак     „ 10 Драма „ „ „ „ син

687 Самуел  „        „ 6 Кавала „ „ „ „ „

688 Алегри Арон Леви 28 Кавала Кавала 135 3 свобод. гл.семейст.

689 Неама Арон Леви 3 „ „ „ „ „ дъщеря

690 РЕБЕКА НИСИМ АВРАМ 58 Серес Кавала 20 208 домакин гл.семейст.

691 Луси Нисим Аврам 28 Кавала „ „ „ „ дъщеря

692 Рашел Нисим Аврам 26 „ „ „ „ „ дъщеря

693 Аврам Нисим Аврам 25 „ „ „ „ „ син

694 Реджина „ „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1021

665 Сара Фак Кастро 16         Кавала Кавала 198 8 свобод. дете

666 Роза Фак Кастро 14 „ „ „ „ „ „

667 Болина Фак Кастро 12 „ „ „ „ „ „

668 ФЛОРА ХАИМ СИМОН 39 Чалакали Кавала 41 1 свобод. съпруг

669 Сабитай Хаим Симон 7 Кавала Кавала 41 1 свобд. дете

670 Бейла         „         „ 4 Кавала „ „ „ „ „

671 Матилда    „          „ 12 Кавала „ „ „ „ „

672 АЛЕУИ АВРАМ КАЛБО 40 Чалакали Кавала 41 10 свобод. съпруг

673 Бенута Аврам Калбо 15 Кавала „ „ „ свобод. дете

674 Исак          „         „ 13 „ „ „ „ „ „

675 Моис         „         „ 12 „ „ „ „ „ „

676 Матилда    „         „ 5 „ „ „ „ „ „

677 РОЗА МАРКО ЙОХАЙ 30 Кавала Кавала 63 8 свобод. гл.семейст.

678 Соломон Марко Йохай 8 „ „ „ „ „ син

679 Рашел Марко Йохай 9 „ „ „ „ „ дъщеря

680 ВОЙНА ХАИМ ЯИШАХ 24 Кавала Кавала 41 46 свобод. гл.семейст.

681 Стерина       „            „ 1 „ „ „ „ „ дъщеря

682 ДЖАМИЛА ИСАК СИМОНТО 35 Драма Кавала 334 22 свобод. гл.семейст.

683 Луча Исак Симонто 17 Кавала „ „ „ „ дъщеря

684 Юда     „          „ 14 „ „ „ „ „ син

685 Стрея   „         „ 12 Серес „ „ „ „ дъщеря

686 Лазар Исак     „ 10 Драма „ „ „ „ син

687 Самуел  „        „ 6 Кавала „ „ „ „ „

688 Алегри Арон Леви 28 Кавала Кавала 135 3 свобод. гл.семейст.

689 Неама Арон Леви 3 „ „ „ „ „ дъщеря

690 РЕБЕКА НИСИМ АВРАМ 58 Серес Кавала 20 208 домакин гл.семейст.

691 Луси Нисим Аврам 28 Кавала „ „ „ „ дъщеря

692 Рашел Нисим Аврам 26 „ „ „ „ „ дъщеря

693 Аврам Нисим Аврам 25 „ „ „ „ „ син

694 Реджина „ „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря
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695 РАШЕЛ ЛЕОН ХАКИМ 30 Серес Кавала 47 89 свобод. гл.семейст.

696 Лили Леон Хаким 5 Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

697 ХАИМ МОШЕ ЕСКЕНАЗИ 51 Серес Кавала 11 51 свобод. гл.семейст.

698 Матилда Хаим Ескенази 43 Кавала „ „ „ домакин. съпруга

699 Рита Хаим Ескенази 11 Драма „ „ „ домакина дъщеря

700 Берта „ „ 5 Кавала „ „ „ „ „

701 ИРЕН НАТАН МОШЕ 24 Кавала „ 11 51 домакиня дъщеря

702 Сара Натан Моше 22 Кавала „ „ „ домакиня „

703 МОИС БЕНЯМИН МИЗРАХИ 49 Лариса „ 6 29 свобод. гл.семейст.

704 Дуду Моис Бениамин 40 Кавала „ „ „ „ съпруга

705 Нели    „             „ 19 Кавала „ „ „ „ дъщеря

706 Рита     „             „ 16 „ „ „ „ „ дъщеря

707 РИКУЛА САМУИЛ МАРКОС 70 Солун Кавала 160 9 свобод. гл.семей.

709 Естрея             „                 „ 25 Кавала „ „ „ „ дъщеря

710 ЛЕОН БОХОР ЛЕВИ 35 Кавала Кавала 163 113 свобод. гл.семейст.

711 Реджина Леон Леви 35 Кавала „ „ „ свобод. съпруга

712 Яко Леон Леви 12 „ „ „ „ „ син

713 Естерина Леон Леви 7 „ „ „ „ „ дъщеря

714 ЯКО БЕНИАМИН МИЗРАХИ 43 Лариса Кавала 29 2 „ гл.семейст.

715 Флора Яко Мизрахи 37 Солун „ „ „ домакиня съпруга

716 Алиса Яко Мизрахи 13 Кавала „ „ „ „ дъщеря

717 Бениамин Яко Миздрахи 10 Кавала Кавала 29 2 домакиня син

718 Луни Аврам Севи 22 Солун „ „ „ домакиня балдъза

719 ПЕПО ИСАК ДАФОН 32 Драма Кавала 47 93 търговец гл.семейст.

720 Флора Йосиф Дафон 27 Кавала „ „ „ домакиня съпруга

721 Аврам Пепо Дафон 5 Кавала „ „ „ „ син

722 Рашел Йосиф Алханат 50 Лариса „ „ „ „ леля

723 Алегра    „           „ 18 Кавала „ „ „ „ балдъза

724 Исак Йосиф Алханат 16 „ „ „ „ „ шурей

725 РАСЯ РАФАЕЛ ОВАДИЯ 30 Димотика Кавала 211 6 домакиня гл.семейст.



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1023

695 РАШЕЛ ЛЕОН ХАКИМ 30 Серес Кавала 47 89 свобод. гл.семейст.

696 Лили Леон Хаким 5 Кавала „ „ „ свобод. дъщеря

697 ХАИМ МОШЕ ЕСКЕНАЗИ 51 Серес Кавала 11 51 свобод. гл.семейст.

698 Матилда Хаим Ескенази 43 Кавала „ „ „ домакин. съпруга

699 Рита Хаим Ескенази 11 Драма „ „ „ домакина дъщеря

700 Берта „ „ 5 Кавала „ „ „ „ „

701 ИРЕН НАТАН МОШЕ 24 Кавала „ 11 51 домакиня дъщеря

702 Сара Натан Моше 22 Кавала „ „ „ домакиня „

703 МОИС БЕНЯМИН МИЗРАХИ 49 Лариса „ 6 29 свобод. гл.семейст.

704 Дуду Моис Бениамин 40 Кавала „ „ „ „ съпруга

705 Нели    „             „ 19 Кавала „ „ „ „ дъщеря

706 Рита     „             „ 16 „ „ „ „ „ дъщеря

707 РИКУЛА САМУИЛ МАРКОС 70 Солун Кавала 160 9 свобод. гл.семей.

709 Естрея             „                 „ 25 Кавала „ „ „ „ дъщеря

710 ЛЕОН БОХОР ЛЕВИ 35 Кавала Кавала 163 113 свобод. гл.семейст.

711 Реджина Леон Леви 35 Кавала „ „ „ свобод. съпруга

712 Яко Леон Леви 12 „ „ „ „ „ син

713 Естерина Леон Леви 7 „ „ „ „ „ дъщеря

714 ЯКО БЕНИАМИН МИЗРАХИ 43 Лариса Кавала 29 2 „ гл.семейст.

715 Флора Яко Мизрахи 37 Солун „ „ „ домакиня съпруга

716 Алиса Яко Мизрахи 13 Кавала „ „ „ „ дъщеря

717 Бениамин Яко Миздрахи 10 Кавала Кавала 29 2 домакиня син

718 Луни Аврам Севи 22 Солун „ „ „ домакиня балдъза

719 ПЕПО ИСАК ДАФОН 32 Драма Кавала 47 93 търговец гл.семейст.

720 Флора Йосиф Дафон 27 Кавала „ „ „ домакиня съпруга

721 Аврам Пепо Дафон 5 Кавала „ „ „ „ син

722 Рашел Йосиф Алханат 50 Лариса „ „ „ „ леля

723 Алегра    „           „ 18 Кавала „ „ „ „ балдъза

724 Исак Йосиф Алханат 16 „ „ „ „ „ шурей

725 РАСЯ РАФАЕЛ ОВАДИЯ 30 Димотика Кавала 211 6 домакиня гл.семейст.



1024  5. ХОраТа

726 Хаим Рафаел Овадия 4 Кавала Кавала 211 6 домакиня син

727 ЯКОВ ЙОСИФ БЕГА 42 Кавала Кавала 203 5 амб. търг. гл.семейст.

728 Боени Яков Бега 38 „ „ „ „ домакиня съпруга

729 Луна Яков Бега 15 „ „ „ „ „ дъщеря

730 Йосиф Яков Бега 9 „ „ „ „ „ син

731 ЯКО АВРАМ АЛДЕРОТИ 49 Галити Кавала 163 93 бакалин гл.семейст.

732 Алегри Яко Алдероти 33 Солун „ „ „ домакиня съпруга

733 Аврам Яко Алдероти 13 Кавала „ „ „ домакиня син

734 Ирен      „            „ 9 „ „ „ „ „ дъщеря

735 ЙОСИФ РАФАЕЛ АЛБЕЛАНСКИ 41 Лариса „ 37 7 шивач гл.семейст.

736 Естер Рафаел Албелански 35 „ „ „ „ домакиня сестра

737 Матика   „                „ 30 „ „ „ „ „ „

738 ВИКТОРИЯ ЯКО АБРЕВАЯ 48 Цар.гр. „ 142 5 домакиня гл.семей.

739 Ахиел    Яко Абревая 27 Солун „ „ „ работник съпруга

740 Султани   „          „ 22 Волос „ „ „ домакиня дъщеря

741 Меркуда Юда Фрако 70 Цар.гр. „ „ „ „ майка

742 ГЕНТО ХАИМ ЛЕВИ 43 Кавала „ 71 44 колар съпруг

743 Рашел Гинто 43 „ „ „ „ домакиня съпруга

744 Роза    Гинто Леви 17 „ „ „ „ „ дъщеря

745 Дори       „         „ 14 „ „ „ „ „ „

746 Ирс         „         „ 12 „ „ „ „ „ син

747 Сол         „         „ 8 „ „ „ „ „ дъщеря

748 Естер      „         „ 5 „ „ „ „ „ „

749 Хаим       „         „ 75 „ „ „ „ безр. баща

750 Симха     „         „ 70 „ „ „ „ домакиня майка

751 Неама Симанто Леви 60 „ „ „ „ „ братовчет

752 Виктория Хаим Леви 35 „ „ „ „ „ сестра

753 Стела Исак Леви 13 „ „ „ „ „ „

754 Манол Исак Леви 7 „ „ „ „ „ внук

754 ЮДА МУШОН ПАЛАКИ 31 Кавала Кавала 165 7 безра. съпруг



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1025

726 Хаим Рафаел Овадия 4 Кавала Кавала 211 6 домакиня син

727 ЯКОВ ЙОСИФ БЕГА 42 Кавала Кавала 203 5 амб. търг. гл.семейст.

728 Боени Яков Бега 38 „ „ „ „ домакиня съпруга

729 Луна Яков Бега 15 „ „ „ „ „ дъщеря

730 Йосиф Яков Бега 9 „ „ „ „ „ син

731 ЯКО АВРАМ АЛДЕРОТИ 49 Галити Кавала 163 93 бакалин гл.семейст.

732 Алегри Яко Алдероти 33 Солун „ „ „ домакиня съпруга

733 Аврам Яко Алдероти 13 Кавала „ „ „ домакиня син

734 Ирен      „            „ 9 „ „ „ „ „ дъщеря

735 ЙОСИФ РАФАЕЛ АЛБЕЛАНСКИ 41 Лариса „ 37 7 шивач гл.семейст.

736 Естер Рафаел Албелански 35 „ „ „ „ домакиня сестра

737 Матика   „                „ 30 „ „ „ „ „ „

738 ВИКТОРИЯ ЯКО АБРЕВАЯ 48 Цар.гр. „ 142 5 домакиня гл.семей.

739 Ахиел    Яко Абревая 27 Солун „ „ „ работник съпруга

740 Султани   „          „ 22 Волос „ „ „ домакиня дъщеря

741 Меркуда Юда Фрако 70 Цар.гр. „ „ „ „ майка

742 ГЕНТО ХАИМ ЛЕВИ 43 Кавала „ 71 44 колар съпруг

743 Рашел Гинто 43 „ „ „ „ домакиня съпруга

744 Роза    Гинто Леви 17 „ „ „ „ „ дъщеря

745 Дори       „         „ 14 „ „ „ „ „ „

746 Ирс         „         „ 12 „ „ „ „ „ син

747 Сол         „         „ 8 „ „ „ „ „ дъщеря

748 Естер      „         „ 5 „ „ „ „ „ „

749 Хаим       „         „ 75 „ „ „ „ безр. баща

750 Симха     „         „ 70 „ „ „ „ домакиня майка

751 Неама Симанто Леви 60 „ „ „ „ „ братовчет

752 Виктория Хаим Леви 35 „ „ „ „ „ сестра

753 Стела Исак Леви 13 „ „ „ „ „ „

754 Манол Исак Леви 7 „ „ „ „ „ внук

754 ЮДА МУШОН ПАЛАКИ 31 Кавала Кавала 165 7 безра. съпруг
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755 Синьора Юда Палаки 28 Кавала Кавала 165 7 домак. съпруга

756 Перла         „         „ 5 „ „ „ „ „ дъщеря

757 Моис          „         „ 2 „ „ „ „ син

758 АНУЛА СЕМАЯ КАНДИОТИ 27 Галиполи Кавала 165 5 домакиня съпруга

759 Леон Семая Кандиоти 2 Кавала Кавала „ „ свобод. син

760 Мазалто Хаим Йохан 60 Галиполи „ „ „ домакиня майка

761 Нахмана Бенямин БАРОН 57 Галиполи „ „ 5 тют. работ. съпруг

762 Леа Нахман Барон 49 „ „ „ „ домакиня съпруга

763 Дорета Нахман Барон 19 Драма „ „ „ „ дъщеря

764 Рашел         Нахман Барон 16 Драма „ „ „ „ „

766 Стела              „            „ 13 „ „ „ „ „ „

767 Бениамин       „            „ 9 „ „ „ „ „ „

768 ИСАК ЮДА КАНДИОТИ 40 Кавала Кавала 176 26 търгов. съпруг

769 Ребека Юда Кандиоти 35 „ „ 176 „ домакин сестра

770 РАШЕЛ ЙОСИФ НИСИМ 60 Кавала Кавала 298 7 домакин съпруга

771 Бела Йосиф Нисим 19 „ „ „ „ домакиня дъщеря

772 ИЗРАЕЛ ЯКОВ ЧЕМИНО 41 Кавала Кавала 41 3 тют.раб. съпруг

773 Мери Израел Чемино 35 „ „ „ „ домакиня съпруга

774 Пансева Израел Чемино 14 „ „ „ „ свобд. дъщеря

775 Яков Израел Чемино 8 „ „ „ „ „ син

776 Моис Израел Чемино 1 „ „ „ „ „ син

777 АНУЛА СОЛОМОН БЕНАЛТАБЕ 35 Кавала Кавала 12 64 домакивя съпруга

778 Шарло    Соломон Беналтабе 12 „ „ „ „ свобод. син

779 Берта             „               „ 10 „ „ „ „ „ дъщеря

780 Алберто         „               „ 9 „ „ „ „ „ син

781 Самуел           „               „ 1 „ „ „ „ „ син

782 ПАЛУМБА БОХОР БЕНДА 60 Галиполи Кавала 211 6 домакиня съпруга

783 Ирен Бохор Бенда 23 Кавала Кавала „ „ „ дъщеря

784 МАЛКА ЮДА АЗУСИ 30 Драма Кавала 167 94 домакиня съпруга

785 Стела Юда Азуси 3 Кавала „ „ „ „ дъщеря



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1027

755 Синьора Юда Палаки 28 Кавала Кавала 165 7 домак. съпруга

756 Перла         „         „ 5 „ „ „ „ „ дъщеря

757 Моис          „         „ 2 „ „ „ „ син

758 АНУЛА СЕМАЯ КАНДИОТИ 27 Галиполи Кавала 165 5 домакиня съпруга

759 Леон Семая Кандиоти 2 Кавала Кавала „ „ свобод. син

760 Мазалто Хаим Йохан 60 Галиполи „ „ „ домакиня майка

761 Нахмана Бенямин БАРОН 57 Галиполи „ „ 5 тют. работ. съпруг

762 Леа Нахман Барон 49 „ „ „ „ домакиня съпруга

763 Дорета Нахман Барон 19 Драма „ „ „ „ дъщеря

764 Рашел         Нахман Барон 16 Драма „ „ „ „ „

766 Стела              „            „ 13 „ „ „ „ „ „

767 Бениамин       „            „ 9 „ „ „ „ „ „

768 ИСАК ЮДА КАНДИОТИ 40 Кавала Кавала 176 26 търгов. съпруг

769 Ребека Юда Кандиоти 35 „ „ 176 „ домакин сестра

770 РАШЕЛ ЙОСИФ НИСИМ 60 Кавала Кавала 298 7 домакин съпруга

771 Бела Йосиф Нисим 19 „ „ „ „ домакиня дъщеря

772 ИЗРАЕЛ ЯКОВ ЧЕМИНО 41 Кавала Кавала 41 3 тют.раб. съпруг

773 Мери Израел Чемино 35 „ „ „ „ домакиня съпруга

774 Пансева Израел Чемино 14 „ „ „ „ свобд. дъщеря

775 Яков Израел Чемино 8 „ „ „ „ „ син

776 Моис Израел Чемино 1 „ „ „ „ „ син

777 АНУЛА СОЛОМОН БЕНАЛТАБЕ 35 Кавала Кавала 12 64 домакивя съпруга

778 Шарло    Соломон Беналтабе 12 „ „ „ „ свобод. син

779 Берта             „               „ 10 „ „ „ „ „ дъщеря

780 Алберто         „               „ 9 „ „ „ „ „ син

781 Самуел           „               „ 1 „ „ „ „ „ син

782 ПАЛУМБА БОХОР БЕНДА 60 Галиполи Кавала 211 6 домакиня съпруга

783 Ирен Бохор Бенда 23 Кавала Кавала „ „ „ дъщеря

784 МАЛКА ЮДА АЗУСИ 30 Драма Кавала 167 94 домакиня съпруга

785 Стела Юда Азуси 3 Кавала „ „ „ „ дъщеря
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786 Аврам Юда Азуси 1 Кавала Кавала 167 94 домакиня син

787 Йосиф Яко Бенмагар 15 „ „ „ „ работ. слуга

788 Аврам Хагуел Хаскел 44 Кавала Кавала 39 9 работ. съпруг

789 Матилда Аврам Хагуел 30 Кавала Кавала „ „ домакиня съпруга

790 Лазар Аврам Хагуел 17 „ „ „ „ работ. син

791 Берта Аврам Хагуел 15 „ „ „ „ домак. дъщеря

792 Нина Аврам Хагуел 11 „ „ „ „ „ „

793 Давид Йосиф Меворах 33 „ „ 139 20 търгов. съпруг

794 Елвира Давид Меворах 28 „ „ „ „ домакиня съпруга

795 Сара Давид Меворах 4 „ „ „ „ „ дъщеря

796 ИСАК ДАВИД КРИСПИНИДИ 32 Кавала Кавала 163 97 търгов. съпруг

797 Джуля Исак                  „ 30 „ „ „ „ домакиня съпруга

798 Стела Исак                   „ 1 „ „ „ „ „ дъщеря

799 Рашаел Еманоил Симха 60 „ „ „ „ „ леля

800 Рашел Йосиф Алберто 42 Кавала Кавала 192 34 домакиня съпруга

801 Алберто Йосиф Алберто 23 „ „ „ „ работ. син

802 Султана       „            „ 18 „ „ „ „ домакиня дъщеря

803 ДУДУ АВРАМ НАР 48 Гюмюрджина Кавала 133 1 домакиня съпруга

804 Анна    Аврам Нар 23 „ „ „ „ „ дъщеря

805 Фортуна   „        „ 19 „ „ „ „ „ „

806 ДАВИД БОХОР АКРИШ 31 Кавала Кавала 165 15 фотогр. съпруга

807 Вида Давид Акриш 28 „ „ „ „ домакин съпруга

808 Сезил     „         „ 1 „ „ „ „ свобод. дъщеря

809 ЕСТЕР МОИС АКРИШ 36 Кавала Кавала 165 15 свобод. съпруг

810 Илия   Моис Акриш 13 „ „ „ „ „ син

811 Низета    „          „ 7 „ „ „ „ „ дъщеря

812 РОЗА ЯКО АЗУС 21 Кавала Кавала 41 38 домакиня съпруга

813 Моше ЯКО АЗУС 1 Кавала Кавала „ „ свобод. син

814 Бохор Яко Амолех 63 „ „ „ „ домакиня майка



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1029

786 Аврам Юда Азуси 1 Кавала Кавала 167 94 домакиня син

787 Йосиф Яко Бенмагар 15 „ „ „ „ работ. слуга

788 Аврам Хагуел Хаскел 44 Кавала Кавала 39 9 работ. съпруг

789 Матилда Аврам Хагуел 30 Кавала Кавала „ „ домакиня съпруга

790 Лазар Аврам Хагуел 17 „ „ „ „ работ. син

791 Берта Аврам Хагуел 15 „ „ „ „ домак. дъщеря

792 Нина Аврам Хагуел 11 „ „ „ „ „ „

793 Давид Йосиф Меворах 33 „ „ 139 20 търгов. съпруг

794 Елвира Давид Меворах 28 „ „ „ „ домакиня съпруга

795 Сара Давид Меворах 4 „ „ „ „ „ дъщеря

796 ИСАК ДАВИД КРИСПИНИДИ 32 Кавала Кавала 163 97 търгов. съпруг

797 Джуля Исак                  „ 30 „ „ „ „ домакиня съпруга

798 Стела Исак                   „ 1 „ „ „ „ „ дъщеря

799 Рашаел Еманоил Симха 60 „ „ „ „ „ леля

800 Рашел Йосиф Алберто 42 Кавала Кавала 192 34 домакиня съпруга

801 Алберто Йосиф Алберто 23 „ „ „ „ работ. син

802 Султана       „            „ 18 „ „ „ „ домакиня дъщеря

803 ДУДУ АВРАМ НАР 48 Гюмюрджина Кавала 133 1 домакиня съпруга

804 Анна    Аврам Нар 23 „ „ „ „ „ дъщеря

805 Фортуна   „        „ 19 „ „ „ „ „ „

806 ДАВИД БОХОР АКРИШ 31 Кавала Кавала 165 15 фотогр. съпруга

807 Вида Давид Акриш 28 „ „ „ „ домакин съпруга

808 Сезил     „         „ 1 „ „ „ „ свобод. дъщеря

809 ЕСТЕР МОИС АКРИШ 36 Кавала Кавала 165 15 свобод. съпруг

810 Илия   Моис Акриш 13 „ „ „ „ „ син

811 Низета    „          „ 7 „ „ „ „ „ дъщеря

812 РОЗА ЯКО АЗУС 21 Кавала Кавала 41 38 домакиня съпруга

813 Моше ЯКО АЗУС 1 Кавала Кавала „ „ свобод. син

814 Бохор Яко Амолех 63 „ „ „ „ домакиня майка
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815 НАХМАН ИСКА ЛЕВИ 73 Турция Турция 163 3 безр. съпруг

816 Ребека Нахман Леви 63 Галиполи Кавала „ „ домакиня съпруга

817 ЛЕОНОРА АЛБЕЛТО АЛГАЗ 23 Кавала Кавала 44 11 домак. съпруга

818 Роза Албелто Алгаз 5 „ „ „ „ домак. дъщеря

819 Вида Соломон Алгаз 50 Лариса „ „ „ „ майка

820 Естерина Бенами Варон 57 Галиполи Кавала 47 50 домак. съпруга

821 ДАВИД ЯКО ВАРОН 42 Чанакли Кавала 171 7 работ. съпруг

823 Естерина Давид Варон 33 „ „ „ „ домак. съпруга

824 Синхон Илия Леви 65 „ „ „ „ „ майка

825 АЛЕГРИ МЕРПОЛУ ЛЕВИ 44 Кавала Кавала 171 7 свобод. съпруг

826 Бенулта          „                „ 22 „ „ „ „ домакин. дъщеря

827 Рашел Меркадо               „ 18 „ „ „ „ „ „

828 Салватор  „                      „ 16 „ „ „ „ „ син

829 Мазалто   „                      „ 11 „ „ „ „ „ дъщеря

830 Луна         „                       „ 6 „ „ „ „ „ „

831 Елизер Исак Анхжел 41 „ „ 41 28 тют.раб. съпруг

832 Елвира Елизер 44 „ „ „ „ домак. съпруга

833 Сара Бохор Аврам 82 „ „ „ „ „ майка

834 САМУИЛ МОШЕ АТИЯС 61 Солун Кавала 133 2 тют.раб. съпруг

835 Рейна Самуил Моше 48 Кавала „ „ „ домак. съпруга

836 Йосиф      „           „ 19 „ „ „ „ свобд. син

837 Мазалто   „           „ 8 „ „ „ „ свобод. „

838 АЛЕГРИ АВРАМ ФИЛОС 45 „ „ 41 17 домакин съпруга

839 Ана Аврам Филос 11 „ „ „ „ „ дъщеря

840 Моис Аврам Филос 10 „ „ „ „ „ син

841 Исак Аврам Филос 4 „ „ „ „ „ „

842 ИСАК МОШОН АФАЯ 28 „ „ 71 52 бръснар съпруг

843 Матика Исак           „ 30 „ „ „ „ домакин. съпруга

844 Моис Исак Афая 10 „ „ „ „ свобд. син

845 Стела    „        „ 5 „ „ „ „ „ дъщеря



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1031

815 НАХМАН ИСКА ЛЕВИ 73 Турция Турция 163 3 безр. съпруг

816 Ребека Нахман Леви 63 Галиполи Кавала „ „ домакиня съпруга

817 ЛЕОНОРА АЛБЕЛТО АЛГАЗ 23 Кавала Кавала 44 11 домак. съпруга

818 Роза Албелто Алгаз 5 „ „ „ „ домак. дъщеря

819 Вида Соломон Алгаз 50 Лариса „ „ „ „ майка

820 Естерина Бенами Варон 57 Галиполи Кавала 47 50 домак. съпруга

821 ДАВИД ЯКО ВАРОН 42 Чанакли Кавала 171 7 работ. съпруг

823 Естерина Давид Варон 33 „ „ „ „ домак. съпруга

824 Синхон Илия Леви 65 „ „ „ „ „ майка

825 АЛЕГРИ МЕРПОЛУ ЛЕВИ 44 Кавала Кавала 171 7 свобод. съпруг

826 Бенулта          „                „ 22 „ „ „ „ домакин. дъщеря

827 Рашел Меркадо               „ 18 „ „ „ „ „ „

828 Салватор  „                      „ 16 „ „ „ „ „ син

829 Мазалто   „                      „ 11 „ „ „ „ „ дъщеря

830 Луна         „                       „ 6 „ „ „ „ „ „

831 Елизер Исак Анхжел 41 „ „ 41 28 тют.раб. съпруг

832 Елвира Елизер 44 „ „ „ „ домак. съпруга

833 Сара Бохор Аврам 82 „ „ „ „ „ майка

834 САМУИЛ МОШЕ АТИЯС 61 Солун Кавала 133 2 тют.раб. съпруг

835 Рейна Самуил Моше 48 Кавала „ „ „ домак. съпруга

836 Йосиф      „           „ 19 „ „ „ „ свобд. син

837 Мазалто   „           „ 8 „ „ „ „ свобод. „

838 АЛЕГРИ АВРАМ ФИЛОС 45 „ „ 41 17 домакин съпруга

839 Ана Аврам Филос 11 „ „ „ „ „ дъщеря

840 Моис Аврам Филос 10 „ „ „ „ „ син

841 Исак Аврам Филос 4 „ „ „ „ „ „

842 ИСАК МОШОН АФАЯ 28 „ „ 71 52 бръснар съпруг

843 Матика Исак           „ 30 „ „ „ „ домакин. съпруга

844 Моис Исак Афая 10 „ „ „ „ свобд. син

845 Стела    „        „ 5 „ „ „ „ „ дъщеря
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846 Ема Хаим Гани 37 Кавала Кавала 133 2 домак. съпруга

847 Ева Хаим Гани 6 „ „ „ „ „ дъщеря

848 Ева Йосиф Гани 70 „ „ „ „ „ майка

849 БОХОР САРКИСИ МОИС 44 Кавала Кавала 71 13 безр. съпруг

850 Стрей Бохор Саркиси 40 „ „ „ „ безр. съпруга

851 Моис     „             „ 15 „ „ „ „ „ син

852 Исак      „             „ 9 „ „ „ „ „ „

853 Дорио    „             „ 4 „ „ „ „ „ „

854 АТЕР ЯХИСТА АБРАБАНЕ 42 Солун „ 31 13 шивач съпруг

855 Виктория Ашер             „ 30 Кавала „ „ „ домакин. съпруга

856 Рашел           „                 „ 4 „ „ „ „ „ син

857 Сара              „                „ 2 „ „ „ „ „ дъщеря

858 Морис Сарагуси 30 Солун „ „ „

859 Буда Мотофагуси 65 Кавала

860 ХАИМ МОИС АЗУВИ 65 Лариса Кавала 133 62 работ. съпруг

861 Рекстра Хаим Азуви 65 „ „ „ „ домак. съпруга

862 Моис         „        „ 38 „ „ „ „ безр. син

863 Данаил Хаим Азуви 28 Кавала „ „ „ „ син

865 ЖИМОЛ АВРАМ ВАРДО 49 Ямбол Кавала 71 30 работ. съпруг

866 Лазар Аврам Вардо 6 Кавала „ „ „ безр. син

867 БЕНХАС САМУИЛ ЧИМИНО 66 Кавала К-ла 193 54 свобд. домак.

868 Естер Бенхас Чимино 67 „ „ „ „ „ съпруг.

869 Менахем Йосиф Колю 68 „ „ „ „ „ брат

870 ЮДА СОЛОМОН СТРУГО 67 „ „ 195 6 „ дома.

871 Дуду Юда Струга 63 „ „ „ „ „ съпр.

872 Нисим Бохар Алтабе

873 ЙОСИФ БЕНАС ЧИМИНО 33 „ „ 142 42 работ. съпр.

874 Джемила Йосиф Чимино 35 „ „ „ „ дом. съпр.

875 Естер Йосиф            „ 8 „ „ „ „ свобд. син

876 Бекас Йосиф            „ 5 „ „ „ „ „ „



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1033

846 Ема Хаим Гани 37 Кавала Кавала 133 2 домак. съпруга

847 Ева Хаим Гани 6 „ „ „ „ „ дъщеря

848 Ева Йосиф Гани 70 „ „ „ „ „ майка

849 БОХОР САРКИСИ МОИС 44 Кавала Кавала 71 13 безр. съпруг

850 Стрей Бохор Саркиси 40 „ „ „ „ безр. съпруга

851 Моис     „             „ 15 „ „ „ „ „ син

852 Исак      „             „ 9 „ „ „ „ „ „

853 Дорио    „             „ 4 „ „ „ „ „ „

854 АТЕР ЯХИСТА АБРАБАНЕ 42 Солун „ 31 13 шивач съпруг

855 Виктория Ашер             „ 30 Кавала „ „ „ домакин. съпруга

856 Рашел           „                 „ 4 „ „ „ „ „ син

857 Сара              „                „ 2 „ „ „ „ „ дъщеря

858 Морис Сарагуси 30 Солун „ „ „

859 Буда Мотофагуси 65 Кавала

860 ХАИМ МОИС АЗУВИ 65 Лариса Кавала 133 62 работ. съпруг

861 Рекстра Хаим Азуви 65 „ „ „ „ домак. съпруга

862 Моис         „        „ 38 „ „ „ „ безр. син

863 Данаил Хаим Азуви 28 Кавала „ „ „ „ син

865 ЖИМОЛ АВРАМ ВАРДО 49 Ямбол Кавала 71 30 работ. съпруг

866 Лазар Аврам Вардо 6 Кавала „ „ „ безр. син

867 БЕНХАС САМУИЛ ЧИМИНО 66 Кавала К-ла 193 54 свобд. домак.

868 Естер Бенхас Чимино 67 „ „ „ „ „ съпруг.

869 Менахем Йосиф Колю 68 „ „ „ „ „ брат

870 ЮДА СОЛОМОН СТРУГО 67 „ „ 195 6 „ дома.

871 Дуду Юда Струга 63 „ „ „ „ „ съпр.

872 Нисим Бохар Алтабе

873 ЙОСИФ БЕНАС ЧИМИНО 33 „ „ 142 42 работ. съпр.

874 Джемила Йосиф Чимино 35 „ „ „ „ дом. съпр.

875 Естер Йосиф            „ 8 „ „ „ „ свобд. син

876 Бекас Йосиф            „ 5 „ „ „ „ „ „
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877 Самуил Бекас Чимино 37 Кавала К-ла 39 31 работ. съпр.

878 Рашел Самуил Чимино 35 „ „ „ „ дом. съпр.

879 Елезар Сеон Назраха 43 Серес „ 41 40 търг. съпр.

880 Рашел Алезар Незраха 33 Кавала „ „ „ дом. съпр.

881 Оли Елезар Низрахим 9 „ „ „ „ свобод. дете

882 СОЛОМ ИСАК ГРУСИС 17 „ „ 11 49 свобд. дом.

883 Стрея Исак Грусис 38 „ „ „ „ дом. майка

884 СТАРИРЛО САФОТИ 45 „ „ 71 30 дом. съпр.

885 Аврам Сафоти 19 „ „ „ „ свобд. син

886 Роза Болестра 70 „ „ „ „ дом. майка

887 Ана Болестра 18 „ „ „ „ свобд. дъщеря

888 САЛВАТОР ИСКА ТОРОБОЛ 43 „ „ 357 40 тър. съпр.

889 Стеро      Салавадор Тороболус 38 „ „ „ „ свобд. съпр.

890 Исак        Салвадор          „ 14 „ „ „ „ „ син

891 Джемила       „                   „ 9 „ „ „ „ „ дъщеря

892 Моис Юда Бичачо 57 „ „ 195 4 чинов. дом.

893 Реджина Мойс Бичачо 52 „ „ „ „ дом. съпр.

894 Яко Мойс               „ 19 „ „ „ „ „ „

895 Виктория Майс Бичачо 14 „ „ „ „ „ „

896 Мазалто Коен Менохоем 25 „ „ „ „ „ „

897 Рашел Коен           „ 26 „ „ „ „ „ „

898 ЖОРЖЕФ ЕШОА ЕШОА 45 „ „ 2 157 т.р-к дом.

899 Павла            „            „ 38 „ „ „ „ „ съпр.

900 Леа                „            „ 15 „ „ „ „ „ дъщ.

901 Адела Ешоа Ешоа 8 Кавала „ 2 „ свобд. дъщеря

902 Стела Аврам Борхаим 18 „ „ „ „ „ внуч.

903 Сара Йосиф Салтиел 56 „ „ „ „ „ балдъза

904 МАЗЛИЯ ХОНОХ ТОРОБОЛУС 48 „ „ 163 79 чинов. дом.

905 Дудо Мазлия                       „ 34 „ „ „ „ дом. съпр.

906 Хаим Мазлия                      „ 17 „ „ „ „ „ дъщеря



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1035

877 Самуил Бекас Чимино 37 Кавала К-ла 39 31 работ. съпр.

878 Рашел Самуил Чимино 35 „ „ „ „ дом. съпр.

879 Елезар Сеон Назраха 43 Серес „ 41 40 търг. съпр.

880 Рашел Алезар Незраха 33 Кавала „ „ „ дом. съпр.

881 Оли Елезар Низрахим 9 „ „ „ „ свобод. дете

882 СОЛОМ ИСАК ГРУСИС 17 „ „ 11 49 свобд. дом.

883 Стрея Исак Грусис 38 „ „ „ „ дом. майка

884 СТАРИРЛО САФОТИ 45 „ „ 71 30 дом. съпр.

885 Аврам Сафоти 19 „ „ „ „ свобд. син

886 Роза Болестра 70 „ „ „ „ дом. майка

887 Ана Болестра 18 „ „ „ „ свобд. дъщеря

888 САЛВАТОР ИСКА ТОРОБОЛ 43 „ „ 357 40 тър. съпр.

889 Стеро      Салавадор Тороболус 38 „ „ „ „ свобд. съпр.

890 Исак        Салвадор          „ 14 „ „ „ „ „ син

891 Джемила       „                   „ 9 „ „ „ „ „ дъщеря

892 Моис Юда Бичачо 57 „ „ 195 4 чинов. дом.

893 Реджина Мойс Бичачо 52 „ „ „ „ дом. съпр.

894 Яко Мойс               „ 19 „ „ „ „ „ „

895 Виктория Майс Бичачо 14 „ „ „ „ „ „

896 Мазалто Коен Менохоем 25 „ „ „ „ „ „

897 Рашел Коен           „ 26 „ „ „ „ „ „

898 ЖОРЖЕФ ЕШОА ЕШОА 45 „ „ 2 157 т.р-к дом.

899 Павла            „            „ 38 „ „ „ „ „ съпр.

900 Леа                „            „ 15 „ „ „ „ „ дъщ.

901 Адела Ешоа Ешоа 8 Кавала „ 2 „ свобд. дъщеря

902 Стела Аврам Борхаим 18 „ „ „ „ „ внуч.

903 Сара Йосиф Салтиел 56 „ „ „ „ „ балдъза

904 МАЗЛИЯ ХОНОХ ТОРОБОЛУС 48 „ „ 163 79 чинов. дом.

905 Дудо Мазлия                       „ 34 „ „ „ „ дом. съпр.

906 Хаим Мазлия                      „ 17 „ „ „ „ „ дъщеря



1036  5. ХОраТа

907 Джулия   „                           „ 14 Кавала К-ла 163 79 дом. дъщеря

908 Исак Мазлия                       „ 1 „ „ „ „ „ син

909 Джимжа Шалом                   „ 39 „ „ „ „ дом. брат

910 Розя Шолом                         „ 18 „ „ „ „ „ „

911 Салватор                              „ 13 „ „ „ „ „ „

912 Ездра                                    „ 13 „ „ „ „ „ „

913 АВРАМ СОЛОМОН МОРХАИМ 59 „ „ 43 68 т.р-к дом

914 Сара          Аврам Морхаим 45 „ „ „ „ „ „

915 Аса                 „            „ 22 „ „ „ „ „ дъщеря

916 Каролина       „            „ 12 „ „ „ „ „ „

917 ЩЕРЕЛА САБИТОЙ ХАСОН 45 Кавала Кавала 43 34 т.р-к съпр.

918 Данаил Исак Тороболус 33 „ „ „ „ желез. съпр.

919 Роза Исак               „ 26 „ „ „ „ дом. съпр.

920 СИТЕ ИЗРАЕЛ МИЗДРАХИ 40 „ „ 38 15 чин. съпр.

921 Мара Сайд Миздрахи 42 „ „ „ „ дом. „

922 Вида Сайд Миздрахи 17 „ „ „ „ „ дъщеря

923 Флора Сайд Миздрахи 13 „ „ „ „ „ „

924 Сол         „          „ 6 „ „ „ „ „ син

925 ИСАК ЕДИДЕ ЛЕДИ 54 „ „ 201 1 чин. дом.

926 Дора     Иса Леди 46 „ „ „ „ дом. съпр.

927 Нора        „      „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря

928 Ребека     „      „ 4 „ „ „ „ своб. „

929 ДЖАНА СТРОЕЛ СИМХА 39 Солун „ 43 45 дом. „

930 Флора Строел Симха 15 Кавала „ „ „ „ „

931 Ети           „           „ 11 „ „ „ „ „ „

932 Силвия     „           „ 9 „ „ „ „ „ „

933 Кармел     „           „ 7 „ „ „ „ св. син

934 Аврам ЯКО БЕНБЕМЕТ 30 Кавала „ 307 4 чинов. дом.

935 Яко Моше            „ 72 „ „ „ „ свобд. баща

936 Аврма Яко Бенчемете 72 „ „ 307 „ „ „



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1037

907 Джулия   „                           „ 14 Кавала К-ла 163 79 дом. дъщеря

908 Исак Мазлия                       „ 1 „ „ „ „ „ син

909 Джимжа Шалом                   „ 39 „ „ „ „ дом. брат

910 Розя Шолом                         „ 18 „ „ „ „ „ „

911 Салватор                              „ 13 „ „ „ „ „ „

912 Ездра                                    „ 13 „ „ „ „ „ „

913 АВРАМ СОЛОМОН МОРХАИМ 59 „ „ 43 68 т.р-к дом

914 Сара          Аврам Морхаим 45 „ „ „ „ „ „

915 Аса                 „            „ 22 „ „ „ „ „ дъщеря

916 Каролина       „            „ 12 „ „ „ „ „ „

917 ЩЕРЕЛА САБИТОЙ ХАСОН 45 Кавала Кавала 43 34 т.р-к съпр.

918 Данаил Исак Тороболус 33 „ „ „ „ желез. съпр.

919 Роза Исак               „ 26 „ „ „ „ дом. съпр.

920 СИТЕ ИЗРАЕЛ МИЗДРАХИ 40 „ „ 38 15 чин. съпр.

921 Мара Сайд Миздрахи 42 „ „ „ „ дом. „

922 Вида Сайд Миздрахи 17 „ „ „ „ „ дъщеря

923 Флора Сайд Миздрахи 13 „ „ „ „ „ „

924 Сол         „          „ 6 „ „ „ „ „ син

925 ИСАК ЕДИДЕ ЛЕДИ 54 „ „ 201 1 чин. дом.

926 Дора     Иса Леди 46 „ „ „ „ дом. съпр.

927 Нора        „      „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря

928 Ребека     „      „ 4 „ „ „ „ своб. „

929 ДЖАНА СТРОЕЛ СИМХА 39 Солун „ 43 45 дом. „

930 Флора Строел Симха 15 Кавала „ „ „ „ „

931 Ети           „           „ 11 „ „ „ „ „ „

932 Силвия     „           „ 9 „ „ „ „ „ „

933 Кармел     „           „ 7 „ „ „ „ св. син

934 Аврам ЯКО БЕНБЕМЕТ 30 Кавала „ 307 4 чинов. дом.

935 Яко Моше            „ 72 „ „ „ „ свобд. баща

936 Аврма Яко Бенчемете 72 „ „ 307 „ „ „



1038  5. ХОраТа

937 Синьора Яко       „ 62 Кавала Кавала 307 4 свобд. майка

938 Давид       „          „ 36 „ „ „ „ чинов. брат

939 САУЛ АВРАМ МАЛХО 41 „ „ 201 „ дом. съпр.

940 Розо          „               „ 15 „ „ „ „ „ дъщеря

941 Алегри Аврам Малхо 49 „ „ „ „ „ сестра

942 Реджина Самуил Моторос 45 „ „ „ 5 „ сестра

943 Естерия Данаил Флоренте 61 „ „ 133 81 „ сестра

944 Лили Данаил Флоренти 33 „ „ „ „ „ внучка

945 Виктория Данаил 22 „ „ „ „ свобд. „

946 МЕНТЕЖ ЯКОВ АРОСЕТИ 38 „ „ 39 8 работ. съпр.

947 Дора Ментел                  „ 29 „ „ „ „ дом съпр.

948 Джано Ментел                „ 9 „ „ „ „ своб. син

949 Алберт      „                    „ 7 „ „ „ „ „ „

950 Кети          „                    „ 1,5 „ „ „ „ „ дъщеря

951 Сахолуче Авр. Хаким 64 „ „ „ „ „ майка

952 Исак Яко Аросети 32 „ „ „ „ „ брат

953 МАЙС СОЛОМОН БЕНДЕМЕТИ 53 „ „ 33 1 „ съпр.

954 Луси Мойс Бендемити 44 „ „ „ „ „ съпр.

955 Флора Майс        „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря

956 Естер       „          „ 12 „ „ „ „ „ сестра

957 Ида Симанто Солтиер 41 „ „ 20 21 „ брат

958 Нина Симанто Солтиер 17 „ „ „ „ „ внук

959 Ерта „ „ 10 „ „ „ „ „ „

960 Виктория Давид 65 „ „ „ „ „ баба

961 ИСАК ДАВИД СОЛЕН 68 „ „ 38 2 своб. съпруг

962 Флора Исак Солен 52 „ „ „ „ дом. „

963 Джизел Исак Солен 10 „ „ „ „ „ дъщеря

964 Ари          „         „ 17 „ „ „ „ „ „

965 Нинет       „         „ 14 „ „ „ „ „ „

966 ХАИМ МОИС РОМАЛО  50 „ „ 206 1 дом. съпр.



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1039

937 Синьора Яко       „ 62 Кавала Кавала 307 4 свобд. майка

938 Давид       „          „ 36 „ „ „ „ чинов. брат

939 САУЛ АВРАМ МАЛХО 41 „ „ 201 „ дом. съпр.

940 Розо          „               „ 15 „ „ „ „ „ дъщеря

941 Алегри Аврам Малхо 49 „ „ „ „ „ сестра

942 Реджина Самуил Моторос 45 „ „ „ 5 „ сестра

943 Естерия Данаил Флоренте 61 „ „ 133 81 „ сестра

944 Лили Данаил Флоренти 33 „ „ „ „ „ внучка

945 Виктория Данаил 22 „ „ „ „ свобд. „

946 МЕНТЕЖ ЯКОВ АРОСЕТИ 38 „ „ 39 8 работ. съпр.

947 Дора Ментел                  „ 29 „ „ „ „ дом съпр.

948 Джано Ментел                „ 9 „ „ „ „ своб. син

949 Алберт      „                    „ 7 „ „ „ „ „ „

950 Кети          „                    „ 1,5 „ „ „ „ „ дъщеря

951 Сахолуче Авр. Хаким 64 „ „ „ „ „ майка

952 Исак Яко Аросети 32 „ „ „ „ „ брат

953 МАЙС СОЛОМОН БЕНДЕМЕТИ 53 „ „ 33 1 „ съпр.

954 Луси Мойс Бендемити 44 „ „ „ „ „ съпр.

955 Флора Майс        „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря

956 Естер       „          „ 12 „ „ „ „ „ сестра

957 Ида Симанто Солтиер 41 „ „ 20 21 „ брат

958 Нина Симанто Солтиер 17 „ „ „ „ „ внук

959 Ерта „ „ 10 „ „ „ „ „ „

960 Виктория Давид 65 „ „ „ „ „ баба

961 ИСАК ДАВИД СОЛЕН 68 „ „ 38 2 своб. съпруг

962 Флора Исак Солен 52 „ „ „ „ дом. „

963 Джизел Исак Солен 10 „ „ „ „ „ дъщеря

964 Ари          „         „ 17 „ „ „ „ „ „

965 Нинет       „         „ 14 „ „ „ „ „ „

966 ХАИМ МОИС РОМАЛО  50 „ „ 206 1 дом. съпр.



1040  5. ХОраТа

967 Хаим Ромоло 17 Кавала Кавала 206 1 дом. син

968 МОЙС ИСАК АМАРИЛИО 47 Кавала К-ла 41 32 чинов. съпр.

969 Пещел Мойс Амарилио 40 „ „ „ „ дом. съпр.

970 Стела Мойс           „ 19 „ „ „ „ „ дъщеря

971 Исак       „              „ 14 „ „ „ „ свобд. син

972 Бите Арон Даид 66 „ „ 133 79 „ чичо

973 Джамила Бите Арон 66 „ „ „ „ „ съпруга

974 Роза Бите Арон 27 „ „ „ „ „ дъщеря

975 МОЙС ЯКОВ КОРОСО 35 „ „ 206 5 шофьор съпруг

976 Лили Мойс Коросо 34 „ „ „ „ дом съпруга

977 Жак Мойс Коросо 4 „ „ „ „ свобд. син

978 Гроце Яков „ 48 „ „ 11 72 дом сестра

979 Султана Яко Каво 60 „ „ 38 2 „ баща

980 Кети Яков Ково 32 „ „ „ „ свобд. балдъз

981 СОХУЛА ИСКА ТЕОС 60 „ „ 239 10 „ съпр.

982 Дора Исак Теос 18 „ „ „ „ дом дъщеря

983 ХАИМ САМУИЛ ЧИМИНО 63 „ „ 39 17 свобд. съпр.

984 Болиса Хаим Чимино 47 „ „ „ „ „ „

985 Рита Сом Хаким 28 „ „ „ „ „ сестра

986 Полита Хаим Чимино 22 „ „ „ „ дом „

987 АВРАМ ЮДА АЗОВИ 44 „ „ 22 17 свобод. съпр.

988 Марика Аврам Азови 40 „ „ „ „ дом съпр.

989 Сол Аврам Азоли 16 „ „ „ „ - син

990 Майс Аврам Азови 15 „ „ „ „ - син

991 Матилда Аврам Азови 9 „ „ „ „ - дъщеря

992 МАРКО АВРАМ ХАКИМ 34 „ „ 133 106 „ дом.

993 Сузела Марко Хаким 32 „ „ „ „ „ съпр.

994 МЕРКАДО МЕТЕОШ ВАРОН 59 „ „ 72 1 своб. съпр.

995 Бела Меркадо Варон 46 „ „ „ „ дом. съпр.

996 Сара       Меркадо Варон 22 „ „ „ „ „ дъщеря



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1041

967 Хаим Ромоло 17 Кавала Кавала 206 1 дом. син

968 МОЙС ИСАК АМАРИЛИО 47 Кавала К-ла 41 32 чинов. съпр.

969 Пещел Мойс Амарилио 40 „ „ „ „ дом. съпр.

970 Стела Мойс           „ 19 „ „ „ „ „ дъщеря

971 Исак       „              „ 14 „ „ „ „ свобд. син

972 Бите Арон Даид 66 „ „ 133 79 „ чичо

973 Джамила Бите Арон 66 „ „ „ „ „ съпруга

974 Роза Бите Арон 27 „ „ „ „ „ дъщеря

975 МОЙС ЯКОВ КОРОСО 35 „ „ 206 5 шофьор съпруг

976 Лили Мойс Коросо 34 „ „ „ „ дом съпруга

977 Жак Мойс Коросо 4 „ „ „ „ свобд. син

978 Гроце Яков „ 48 „ „ 11 72 дом сестра

979 Султана Яко Каво 60 „ „ 38 2 „ баща

980 Кети Яков Ково 32 „ „ „ „ свобд. балдъз

981 СОХУЛА ИСКА ТЕОС 60 „ „ 239 10 „ съпр.

982 Дора Исак Теос 18 „ „ „ „ дом дъщеря

983 ХАИМ САМУИЛ ЧИМИНО 63 „ „ 39 17 свобд. съпр.

984 Болиса Хаим Чимино 47 „ „ „ „ „ „

985 Рита Сом Хаким 28 „ „ „ „ „ сестра

986 Полита Хаим Чимино 22 „ „ „ „ дом „

987 АВРАМ ЮДА АЗОВИ 44 „ „ 22 17 свобод. съпр.

988 Марика Аврам Азови 40 „ „ „ „ дом съпр.

989 Сол Аврам Азоли 16 „ „ „ „ - син

990 Майс Аврам Азови 15 „ „ „ „ - син

991 Матилда Аврам Азови 9 „ „ „ „ - дъщеря

992 МАРКО АВРАМ ХАКИМ 34 „ „ 133 106 „ дом.

993 Сузела Марко Хаким 32 „ „ „ „ „ съпр.

994 МЕРКАДО МЕТЕОШ ВАРОН 59 „ „ 72 1 своб. съпр.

995 Бела Меркадо Варон 46 „ „ „ „ дом. съпр.

996 Сара       Меркадо Варон 22 „ „ „ „ „ дъщеря



1042  5. ХОраТа

997 Соломон Меркадо Варон 12 Кавала К-ла 72 106 свобд. син

998 Сара Соломон Хаим 85 „ „ „ „ „ баща

999 ХАНАНЕЛ АВРАМ АЗУС 60 „ „ 39 13 „ дом.

1000 Сиерта Хананел Азус 48 „ „ „ „ дом. съпр.

1001 Орина         „          „ 14 „ „ „ „ „ дъщеря

1002 Рита            „          „ 13 „ „ „ „ „ „

1003 САМУИЛ МОШЕ БЕНБЕНАТИ 65 „ „ 89 6 свобд. съпр.

1004 ЖАК ГЕЛИКИ ЛЕВИ 54 „ „ 22 3 свобд. „

1005 Рикет Джак Леви 43 „ „ „ „ дом. съпр.

1006 СТЕЛА ЙОСИФ АТЕАС 28 „ „ 47 4 „ дъщеря

1007 Несика Йосиф Атеас 4 „ „ „ „ свобод. „

1008 Елиза Исак Атие 72 „ „ 39 14 дом „

1009 Сара Елиза Атле 72 „ „ „ „ „ съпр.

1010 АЛБЕРТО ЕЗРА ОРЕРА 49 „ „ 193 20 свобд. съпр.

1011 Естрея Алберто        „ 37 „ „ „ „ дом съпр.

1012 Стела        „               „ 22 „ „ „ „ „ дъщеря

1013 Езидор      „               „ 17 „ „ „ „ „ син

1014 ОРО РАФАИЛ ЛЕВИ 32 „ „ 192 22 свобд. дом.

1015 Оран Рафаил Леви 12 „ „ „ „ „ син

1016 Перли    „          „ 5 „ „ „ „ „ -

1017 ЛУНА УЗИЕЛ АЛКАБЕЛ 30 „ „ 122 „ свобд. съпр.

1018 Енел          „               „ 8 „ „ „ „ „ син

1019 Рафаел Узиел Алкабел 5 „ „ „ „ „ „

1020 ДАВИД НИСИМ БУРЛА 57 „ „ 133 78 свобд. съпр.

1021 Рашел Давид Бурла 42 Кавала К-ла 133 78 свобд. съпр.

1022 Серила Давид Дула 18 „ „ „ „ „ дъщеря

1023 БАЖЕВА САМОИЛ АМЕРИО 45 „ „ 142 3 „ съпруг

1024 Грася                „                „ 20 „ „ „ „ „ съпруг

1025 Рита Симон                     „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря

1026 Мери   „                              „ 15 „ „ „ „ „ „



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1043

997 Соломон Меркадо Варон 12 Кавала К-ла 72 106 свобд. син

998 Сара Соломон Хаим 85 „ „ „ „ „ баща

999 ХАНАНЕЛ АВРАМ АЗУС 60 „ „ 39 13 „ дом.

1000 Сиерта Хананел Азус 48 „ „ „ „ дом. съпр.

1001 Орина         „          „ 14 „ „ „ „ „ дъщеря

1002 Рита            „          „ 13 „ „ „ „ „ „

1003 САМУИЛ МОШЕ БЕНБЕНАТИ 65 „ „ 89 6 свобд. съпр.

1004 ЖАК ГЕЛИКИ ЛЕВИ 54 „ „ 22 3 свобд. „

1005 Рикет Джак Леви 43 „ „ „ „ дом. съпр.

1006 СТЕЛА ЙОСИФ АТЕАС 28 „ „ 47 4 „ дъщеря

1007 Несика Йосиф Атеас 4 „ „ „ „ свобод. „

1008 Елиза Исак Атие 72 „ „ 39 14 дом „

1009 Сара Елиза Атле 72 „ „ „ „ „ съпр.

1010 АЛБЕРТО ЕЗРА ОРЕРА 49 „ „ 193 20 свобд. съпр.

1011 Естрея Алберто        „ 37 „ „ „ „ дом съпр.

1012 Стела        „               „ 22 „ „ „ „ „ дъщеря

1013 Езидор      „               „ 17 „ „ „ „ „ син

1014 ОРО РАФАИЛ ЛЕВИ 32 „ „ 192 22 свобд. дом.

1015 Оран Рафаил Леви 12 „ „ „ „ „ син

1016 Перли    „          „ 5 „ „ „ „ „ -

1017 ЛУНА УЗИЕЛ АЛКАБЕЛ 30 „ „ 122 „ свобд. съпр.

1018 Енел          „               „ 8 „ „ „ „ „ син

1019 Рафаел Узиел Алкабел 5 „ „ „ „ „ „

1020 ДАВИД НИСИМ БУРЛА 57 „ „ 133 78 свобд. съпр.

1021 Рашел Давид Бурла 42 Кавала К-ла 133 78 свобд. съпр.

1022 Серила Давид Дула 18 „ „ „ „ „ дъщеря

1023 БАЖЕВА САМОИЛ АМЕРИО 45 „ „ 142 3 „ съпруг

1024 Грася                „                „ 20 „ „ „ „ „ съпруг

1025 Рита Симон                     „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря

1026 Мери   „                              „ 15 „ „ „ „ „ „



1044  5. ХОраТа

1027 Сарика Симон                   „ 11 Кавала К-ла 142 3 свобд. дъщеря

1028 Марийка Симон                 „ 2 „ „ „ „ „ „

1029 СОЛОМОН БОХОР РОХОС 18 „ „ 201 12 „ син

1030 Рикуле Бохор Рохос 60 „ „ „ „ „ майка

1031 Нисим Бохор Рохос 14 „ „ „ „ „ брат

1032 Мойс        „         „ 14 „ „ „ „ „ „

1033 МОЙС ШАЛОН РИВИОЗИИ 45 „ „ 200 2 „ съпр.

1034 Дези Мойс Ревиовадия 30 „ „ „ „ дом. съпр.

1035 Ана Мойс            „ 8 „ „ „ „ „ дъщеря

1036 Шалон Мойс        „ 5 „ „ „ „ своб. син

1033 Леон Шалом        „ 55 „ „ „ „ „ брат

1034 МИТОЛ ЙОСИФ ВОРОН 72 „ „ 43 69 „ съпр.

1035 Вида Мошол Воров 67 „ „ „ „ дом. съпр.

1036 Исак Мошол Ворол 32 „ „ „ „ своб. син

1037 ХАИМ МОЙС СЕРЕС 43 „ „ 133 29 дърв. съпр.

1038 Мамика Хаим Серес 40 „ „ „ „ дом. съпр.

1039 Мойс         „         „ 9 „ „ „ „ своб. син

1040 АВРАМ ИЛИАС МОНООХ 44 „ „ 133 20 шапк. съпр.

1041 Сара   Аврам Моноох 39 „ „ „ „ дом. съпр.

1042 Дора        „           „ 9 „ „ „ „ своб. дъщеря

1043 Матилда  „           „ 6 „ „ „ „ „ „

1044 Илия Аврам Моноох 5 „ „ „ „ „ син

1045 Виктория Илия Моноох 31 „ „ „ „ „ сестра

1046 Ревеки Илиа           „ 28 „ „ „ „ „ „

1047 МОЙС САМУИЛ ЛЕВИ 26 „ „ „ „ шофьор дом

1048 Стела Самоил Леви 19 „ „ „ „ свобод. сестра

1049 Мери Илиа Алчек 28 „ „ „ 27 „ „

1050 Мойс Илиа Алчек 1 „ „ „ „ „ син

1051 ХАИМ СИМОН ХАСАН 58 „ „ 133 27 „ дом

1052 Балиса Хаим Хасон 54 „ „ „ „ дом. съпр.



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1045

1027 Сарика Симон                   „ 11 Кавала К-ла 142 3 свобд. дъщеря

1028 Марийка Симон                 „ 2 „ „ „ „ „ „

1029 СОЛОМОН БОХОР РОХОС 18 „ „ 201 12 „ син

1030 Рикуле Бохор Рохос 60 „ „ „ „ „ майка

1031 Нисим Бохор Рохос 14 „ „ „ „ „ брат

1032 Мойс        „         „ 14 „ „ „ „ „ „

1033 МОЙС ШАЛОН РИВИОЗИИ 45 „ „ 200 2 „ съпр.

1034 Дези Мойс Ревиовадия 30 „ „ „ „ дом. съпр.

1035 Ана Мойс            „ 8 „ „ „ „ „ дъщеря

1036 Шалон Мойс        „ 5 „ „ „ „ своб. син

1033 Леон Шалом        „ 55 „ „ „ „ „ брат

1034 МИТОЛ ЙОСИФ ВОРОН 72 „ „ 43 69 „ съпр.

1035 Вида Мошол Воров 67 „ „ „ „ дом. съпр.

1036 Исак Мошол Ворол 32 „ „ „ „ своб. син

1037 ХАИМ МОЙС СЕРЕС 43 „ „ 133 29 дърв. съпр.

1038 Мамика Хаим Серес 40 „ „ „ „ дом. съпр.

1039 Мойс         „         „ 9 „ „ „ „ своб. син

1040 АВРАМ ИЛИАС МОНООХ 44 „ „ 133 20 шапк. съпр.

1041 Сара   Аврам Моноох 39 „ „ „ „ дом. съпр.

1042 Дора        „           „ 9 „ „ „ „ своб. дъщеря

1043 Матилда  „           „ 6 „ „ „ „ „ „

1044 Илия Аврам Моноох 5 „ „ „ „ „ син

1045 Виктория Илия Моноох 31 „ „ „ „ „ сестра

1046 Ревеки Илиа           „ 28 „ „ „ „ „ „

1047 МОЙС САМУИЛ ЛЕВИ 26 „ „ „ „ шофьор дом

1048 Стела Самоил Леви 19 „ „ „ „ свобод. сестра

1049 Мери Илиа Алчек 28 „ „ „ 27 „ „

1050 Мойс Илиа Алчек 1 „ „ „ „ „ син

1051 ХАИМ СИМОН ХАСАН 58 „ „ 133 27 „ дом

1052 Балиса Хаим Хасон 54 „ „ „ „ дом. съпр.



1046  5. ХОраТа

1053 Йосиф Хаим Хасон 27 Кавала К-ла 133 27 своб. син

1054 Ангел Яков Цали 21 Драма „ 19 8 „ брат

1055 Рашел Яков Цали 19 Кавала „ „ „ „ „

1056 МЕТОЛОН СОЛОМОН АРАУМОВ 42 „ „ 42 13 „

1057 Алекра Мишелен Ар. 28 „ „ „ „ „ сестра

1058 Клара Соломон Котел 60 „ „ „ „ „ баба

1059 Рекета Мишала Ахумата 7 „ „ „ „ „ син

1060 Соломон Мишала Ахумата 1 „ „ „ „ „ син

1061 ЛЕОН ШЕЛОН АЛБЕЗИ 54 „ „ 41 8 „ дом.

1062 Ява Леон                   „ 40 „ „ „ „ „ съпр.

1063 Алегри                      „ 19 „ „ „ „ „ дъщеря

1064 РОЗА ЛЕОН АЛБЕЗИ 11 „ „ 42 27 „ „

1065 Мойс Хаим Нахум 43 „ „ 42 9 вех. дом.

1066 Бенвенида Мойс Нахум 46 „ „ „ „ дом. съпр.

1067 Стер         Бенвенида Нахум 22 Кавала К-ла 42 9 своб. дъщеря

1068 Виктория        „               „ 20 „ „ „ „ своб. дъщеря

1069 Хаим               „               „ 18 „ „ „ „ „ син

1070 Витамин Мойс                „ 15 „ „ „ „ „ „

1071 Дяко           „                    „ 13 „ „ „ „ „ „

1072 Джулия      „                    „ 21 „ „ „ „ „ дъщеря

1073 ХАЗДАЙ ЙОСЕФ ГАЗИС 46 „ „ 160 8 „ дом.

1074 Луиза  Хаздай             „ 28 „ „ „ „ дом. съпруга

1075 Сулика     „                  „ 10 „ „ „ „ своб. дъщеря

1076 Беко         „                  „ 9 „ „ „ „ своб. син

1077 Нисим Бохор Боон 42 „ „ 131 14 „ дом.

1078 Роза Нисим 28 „ „ „ „ дом. съпр.

1079 Рита      „          „ 8 „ „ „ „ „ дъщеря

1080 Алберт  „          „ 5 „ „ „ „ своб. син

1081 Салватор          „ 2 „ „ „ „ „ „

1082 Йонвер Ишува Тороболуя 56 „ „ „ „ „ баща



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1047

1053 Йосиф Хаим Хасон 27 Кавала К-ла 133 27 своб. син

1054 Ангел Яков Цали 21 Драма „ 19 8 „ брат

1055 Рашел Яков Цали 19 Кавала „ „ „ „ „

1056 МЕТОЛОН СОЛОМОН АРАУМОВ 42 „ „ 42 13 „

1057 Алекра Мишелен Ар. 28 „ „ „ „ „ сестра

1058 Клара Соломон Котел 60 „ „ „ „ „ баба

1059 Рекета Мишала Ахумата 7 „ „ „ „ „ син

1060 Соломон Мишала Ахумата 1 „ „ „ „ „ син

1061 ЛЕОН ШЕЛОН АЛБЕЗИ 54 „ „ 41 8 „ дом.

1062 Ява Леон                   „ 40 „ „ „ „ „ съпр.

1063 Алегри                      „ 19 „ „ „ „ „ дъщеря

1064 РОЗА ЛЕОН АЛБЕЗИ 11 „ „ 42 27 „ „

1065 Мойс Хаим Нахум 43 „ „ 42 9 вех. дом.

1066 Бенвенида Мойс Нахум 46 „ „ „ „ дом. съпр.

1067 Стер         Бенвенида Нахум 22 Кавала К-ла 42 9 своб. дъщеря

1068 Виктория        „               „ 20 „ „ „ „ своб. дъщеря

1069 Хаим               „               „ 18 „ „ „ „ „ син

1070 Витамин Мойс                „ 15 „ „ „ „ „ „

1071 Дяко           „                    „ 13 „ „ „ „ „ „

1072 Джулия      „                    „ 21 „ „ „ „ „ дъщеря

1073 ХАЗДАЙ ЙОСЕФ ГАЗИС 46 „ „ 160 8 „ дом.

1074 Луиза  Хаздай             „ 28 „ „ „ „ дом. съпруга

1075 Сулика     „                  „ 10 „ „ „ „ своб. дъщеря

1076 Беко         „                  „ 9 „ „ „ „ своб. син

1077 Нисим Бохор Боон 42 „ „ 131 14 „ дом.

1078 Роза Нисим 28 „ „ „ „ дом. съпр.

1079 Рита      „          „ 8 „ „ „ „ „ дъщеря

1080 Алберт  „          „ 5 „ „ „ „ своб. син

1081 Салватор          „ 2 „ „ „ „ „ „

1082 Йонвер Ишува Тороболуя 56 „ „ „ „ „ баща



1048  5. ХОраТа

1083 Рашел Ишува Тороболуя 24 Кавала К-ла 131 14 своб. сестра

1084 Ана Мош Чемино 33 „ „ „ „ „ сестра

1085 Алберт Мош Чемино 9 „ „ „ „ „ внук

1086 ЯКО ЮДА АВРЕД 42 „ „ 28 6 „ дом.

1087 Синьора Яко Авреш 38 „ „ „ „ „ съпр.

1088 Стела         „       „ 15 „ „ „ „ „ дъщеря

1089 Леон          „       „ 11 „ „ „ „ „ син

1090 СОЛ БОХОР САРОГУСИ 50 „ „ 142 3 „ дом.

1091 Реката Сол Бохор 20 „ „ „ „ дом. дъщеря

1092 Сара  Сол Бохор 16 „ „ „ „ „ „

1093 Перла  „        „ 14 „ „ „ „ „ „

1094 ЯКО ИСУФ ИСКИНАЗИ 40 „ „ 152 11 своб. съпр.

1095 Симка Йосиф Исканази 50 „ „ „ „ „ съпр.

1096 Ребека Мойс Бениздра 32 „ „ „ „ „ сестра

1097 Аврам Моис Бениздра 12 „ „ „ „ „ „

1098 ЛЕЯ ШАЛОН ЧЕМИНО 67 „ „ 11 53 „ дом.

1099 Сарика „ „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря

1100 БОРИС     ПАРАТ ДОРФИЕЛ 60 Кавала „ 93 39 своб. дом.

1101 Елда Борис     „ 20 „ „ „ „ „ дъщеря

1102 РАШЕЛ МАРДОЛОЙ САМОРЕС 45 „ „ 38 12 дом. дом.

1103 Матилда Рашел                    „ 22 „ „ „ „ дом дъщеря

1104 Леонора    „                         „ 20 „ „ „ „ „ „

1105 Алегри      „                          „ 14 „ „ „ „ „ „

1106 Нисим Рашел Саморес 13 „ „ „ „ сов. син

1107 БЕНКОСИ ЯКО ЧЕМИНО 50 „ „ 43 70 „ съпруг

1108 Сеньора Бенкос 41 „ „ „ „ дом. съпр.

1109 Баноела     „ 22 „ „ „ „ дом. дъщеря

1110 Исет          „               „ 20 „ „ „ „ своб. син

1111 Ласи          „               „ 17 „ „ „ „ дом. дъщеря

1112 Йохавер    „               „ 12 „ „ „ „ своб. син



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1049

1083 Рашел Ишува Тороболуя 24 Кавала К-ла 131 14 своб. сестра

1084 Ана Мош Чемино 33 „ „ „ „ „ сестра

1085 Алберт Мош Чемино 9 „ „ „ „ „ внук

1086 ЯКО ЮДА АВРЕД 42 „ „ 28 6 „ дом.

1087 Синьора Яко Авреш 38 „ „ „ „ „ съпр.

1088 Стела         „       „ 15 „ „ „ „ „ дъщеря

1089 Леон          „       „ 11 „ „ „ „ „ син

1090 СОЛ БОХОР САРОГУСИ 50 „ „ 142 3 „ дом.

1091 Реката Сол Бохор 20 „ „ „ „ дом. дъщеря

1092 Сара  Сол Бохор 16 „ „ „ „ „ „

1093 Перла  „        „ 14 „ „ „ „ „ „

1094 ЯКО ИСУФ ИСКИНАЗИ 40 „ „ 152 11 своб. съпр.

1095 Симка Йосиф Исканази 50 „ „ „ „ „ съпр.

1096 Ребека Мойс Бениздра 32 „ „ „ „ „ сестра

1097 Аврам Моис Бениздра 12 „ „ „ „ „ „

1098 ЛЕЯ ШАЛОН ЧЕМИНО 67 „ „ 11 53 „ дом.

1099 Сарика „ „ 18 „ „ „ „ „ дъщеря

1100 БОРИС     ПАРАТ ДОРФИЕЛ 60 Кавала „ 93 39 своб. дом.

1101 Елда Борис     „ 20 „ „ „ „ „ дъщеря

1102 РАШЕЛ МАРДОЛОЙ САМОРЕС 45 „ „ 38 12 дом. дом.

1103 Матилда Рашел                    „ 22 „ „ „ „ дом дъщеря

1104 Леонора    „                         „ 20 „ „ „ „ „ „

1105 Алегри      „                          „ 14 „ „ „ „ „ „

1106 Нисим Рашел Саморес 13 „ „ „ „ сов. син

1107 БЕНКОСИ ЯКО ЧЕМИНО 50 „ „ 43 70 „ съпруг

1108 Сеньора Бенкос 41 „ „ „ „ дом. съпр.

1109 Баноела     „ 22 „ „ „ „ дом. дъщеря

1110 Исет          „               „ 20 „ „ „ „ своб. син

1111 Ласи          „               „ 17 „ „ „ „ дом. дъщеря

1112 Йохавер    „               „ 12 „ „ „ „ своб. син



1050  5. ХОраТа

1113 СТЕЛА МОЙС ПАРДО 24 Кавала К-ла 42 6 своб. дом.

1114 Сарика Мойс Парод 20 „ „ „ „ дом. съпруга

1115 МОЙС СЕМАН ИЗРАХИН 65 „ „ 176 24 своб. дом

1116 Алегри Мойс             „ 23 „ „ „ „ дом. дъщеря

1117 Джулия Мойс            „ 21 „ „ „ „ „ „

1118 Алберт      „               „ 18 „ „ „ „ своб. син

1119 САРИНА БАИМ ФИЛУС 28 Кавала К-ла 47 83 дом. съпр.

1120 Стела Баим                „ 1 „ „ „ „ „ син

1121 Ашекра Аврам Адат 30 „ „ 41 2 дом

1122 Рашел Аврам Адат 2 „ „ „ „ своб. син

1123 КАДУНА ИСАК АДАТ 32 „ „ 27 22 „ дом

1124 Рашел             „         „ 4 „ „ „ „ „ дъщеря

1125 ИСАК ЮДА ШАКИ 18 „ „ 133 78 совбд. дом.

1126 Болиса Исак Шаки 52 „ „ „ „ „ майка

1127 Хаздой     „        „ 12 „ „ „ „ „ брат

1128 ЯКО ИЗРАИЛ КАБЕЛИ 65 „ „ 73 26 „ дом

1129 Дуда Яко                 „ 55 „ „ „ „ „ съпруга

1130 Строел                     „ 36 „ „ „ „ „ син

1131 Рашела                     „ 28 „ „ „ „ „ дъщеря

1132 Денос                       „ 26 „ „ „ „ „ син

1133 ОЗИСА МЕНАХАИМ БОРОЛЯ 56 „ „ 81 35 свобд. дим.

1134 Бенвенида Азиса 50 „ „ „ „ дом. съпр.

1135 Менакси        „                     „ 26 „ „ „ „ своб. син

1136 Матика          „                     „ 23 „ „ „ „ „ дъщеря

1137 Ребека            „                     „ 17 „ „ „ „ „ „

1138 Рашел            „                     „ 14 „ „ „ „ „ „

1139 Илия              „                     „ 11 „ „ „ „ „ „

1140 ДАНАИЛ ЙОСИФ САРАУС 1887 Солун „ 2 126 у-л съпр.

1141 Фортуна Йосиф Сараус 1892 „ „ „ „ дом. съпр.



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1051

1113 СТЕЛА МОЙС ПАРДО 24 Кавала К-ла 42 6 своб. дом.

1114 Сарика Мойс Парод 20 „ „ „ „ дом. съпруга

1115 МОЙС СЕМАН ИЗРАХИН 65 „ „ 176 24 своб. дом

1116 Алегри Мойс             „ 23 „ „ „ „ дом. дъщеря

1117 Джулия Мойс            „ 21 „ „ „ „ „ „

1118 Алберт      „               „ 18 „ „ „ „ своб. син

1119 САРИНА БАИМ ФИЛУС 28 Кавала К-ла 47 83 дом. съпр.

1120 Стела Баим                „ 1 „ „ „ „ „ син

1121 Ашекра Аврам Адат 30 „ „ 41 2 дом

1122 Рашел Аврам Адат 2 „ „ „ „ своб. син

1123 КАДУНА ИСАК АДАТ 32 „ „ 27 22 „ дом

1124 Рашел             „         „ 4 „ „ „ „ „ дъщеря

1125 ИСАК ЮДА ШАКИ 18 „ „ 133 78 совбд. дом.

1126 Болиса Исак Шаки 52 „ „ „ „ „ майка

1127 Хаздой     „        „ 12 „ „ „ „ „ брат

1128 ЯКО ИЗРАИЛ КАБЕЛИ 65 „ „ 73 26 „ дом

1129 Дуда Яко                 „ 55 „ „ „ „ „ съпруга

1130 Строел                     „ 36 „ „ „ „ „ син

1131 Рашела                     „ 28 „ „ „ „ „ дъщеря

1132 Денос                       „ 26 „ „ „ „ „ син

1133 ОЗИСА МЕНАХАИМ БОРОЛЯ 56 „ „ 81 35 свобд. дим.

1134 Бенвенида Азиса 50 „ „ „ „ дом. съпр.

1135 Менакси        „                     „ 26 „ „ „ „ своб. син

1136 Матика          „                     „ 23 „ „ „ „ „ дъщеря

1137 Ребека            „                     „ 17 „ „ „ „ „ „

1138 Рашел            „                     „ 14 „ „ „ „ „ „

1139 Илия              „                     „ 11 „ „ „ „ „ „

1140 ДАНАИЛ ЙОСИФ САРАУС 1887 Солун „ 2 126 у-л съпр.

1141 Фортуна Йосиф Сараус 1892 „ „ „ „ дом. съпр.



1052  5. ХОраТа

1142 Ларата Йосиф Сараус 1921 Солун К-ла 2 126 дом. дъщеря

1143 Дези             „           „ 1928 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1144 ИСАК АВОРДЕНАХ ТОРОС 1925 „ „ 163 88 прод. съпр.

1145 Султана Исак                    „ 1894 Царигр. „ „ „ дом. майка

1146 САМУИЛ ЯКО КРИПОЛИ 1906 Кавала „ 165 2 м-р съпр.

1147 Рашел Самуил            „ 1906 „ „ „ „ дом. съпр.

1148 Клара       „                  „ 1934 „ „ „ „ „ дъщеря

1149 Яко           „                  „ 1938 „ „ „ своб. син

1150 Тава         „                  „ 1942 „ „ „ „ „ дъщеря

1151 ЯКО САМУИЛ КРИПОЛИ 1876 Дарда. 165 2 мл. съпр.

1152 Клара       „                „ 1881 „ дом. съпруга

1153 ХАИМ МОИС АТИАС 1872 „ „ 16 142 работ. съпруг

1154 Булиса Хаим Атиас 1892 „ „ „ - домак. съпруга

1155 Естерина Хаим Атиас 1915 „ „ 142 16 дом. дъщеря

1156 Моис Хаим Атиас 1930 „ „ „ безр. син

1157 СОЛОМОН МАИР АКРИАС 1911 Кавала „ „ 2 амб.тър. съпруг

1158 Лея Маир Акриас 1870 Галиполи „ „ „ дом. майка

1159 ЛУНА БОХОР САРАГУСИ 65 „ „ 176 3 дом. съпруга

1160 Еима          „                 „ 1923 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1161 Ребека       „                 „ 1919 „ „ „ „ „ „

1162 ЙОСИФ СОЛОМОН КОЕН 70 Солун „ 35 2 работ. съпруг

1163 Флора             „                „ 58 „ „ „ „ дом. съпруг.

1164 Полина Алберт Войс 38 „ „ „ „ „ дъщеря

1165 Йосиф Алберт Войс 9 Кавала „ „ „ свобд. внук

1166 Естера       „         „ 2 „ „ „ „ „ „

1167 Сара Хаим Нисим 28 „ „ „ „ „ дъщеря

1168 Рейна Хаим Нисим 4 Кавала Кавала 35 2 свобд. дъщеря

1169 МОИС ИЗРАЕЛ КАБИЛИ 56 Лариса Кавала 192 8 работ. съпруг

1170 Мерян Моис Кабили 40 Кавала „ „ „ домак. съпруг

1171 Бенсион Моис Кабили 16 „ „ „ „ свобд. син



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1053

1142 Ларата Йосиф Сараус 1921 Солун К-ла 2 126 дом. дъщеря

1143 Дези             „           „ 1928 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1144 ИСАК АВОРДЕНАХ ТОРОС 1925 „ „ 163 88 прод. съпр.

1145 Султана Исак                    „ 1894 Царигр. „ „ „ дом. майка

1146 САМУИЛ ЯКО КРИПОЛИ 1906 Кавала „ 165 2 м-р съпр.

1147 Рашел Самуил            „ 1906 „ „ „ „ дом. съпр.

1148 Клара       „                  „ 1934 „ „ „ „ „ дъщеря

1149 Яко           „                  „ 1938 „ „ „ своб. син

1150 Тава         „                  „ 1942 „ „ „ „ „ дъщеря

1151 ЯКО САМУИЛ КРИПОЛИ 1876 Дарда. 165 2 мл. съпр.

1152 Клара       „                „ 1881 „ дом. съпруга

1153 ХАИМ МОИС АТИАС 1872 „ „ 16 142 работ. съпруг

1154 Булиса Хаим Атиас 1892 „ „ „ - домак. съпруга

1155 Естерина Хаим Атиас 1915 „ „ 142 16 дом. дъщеря

1156 Моис Хаим Атиас 1930 „ „ „ безр. син

1157 СОЛОМОН МАИР АКРИАС 1911 Кавала „ „ 2 амб.тър. съпруг

1158 Лея Маир Акриас 1870 Галиполи „ „ „ дом. майка

1159 ЛУНА БОХОР САРАГУСИ 65 „ „ 176 3 дом. съпруга

1160 Еима          „                 „ 1923 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1161 Ребека       „                 „ 1919 „ „ „ „ „ „

1162 ЙОСИФ СОЛОМОН КОЕН 70 Солун „ 35 2 работ. съпруг

1163 Флора             „                „ 58 „ „ „ „ дом. съпруг.

1164 Полина Алберт Войс 38 „ „ „ „ „ дъщеря

1165 Йосиф Алберт Войс 9 Кавала „ „ „ свобд. внук

1166 Естера       „         „ 2 „ „ „ „ „ „

1167 Сара Хаим Нисим 28 „ „ „ „ „ дъщеря

1168 Рейна Хаим Нисим 4 Кавала Кавала 35 2 свобд. дъщеря

1169 МОИС ИЗРАЕЛ КАБИЛИ 56 Лариса Кавала 192 8 работ. съпруг

1170 Мерян Моис Кабили 40 Кавала „ „ „ домак. съпруг

1171 Бенсион Моис Кабили 16 „ „ „ „ свобд. син



1054  5. ХОраТа

1172 Сабитай Моис Кабили Кавала Кавала 192 8 дмобд. син

1173 Синньора Исак Калво 59 Гал. Пол. Кавала 41 30 домак. съпруг

1174 Маргарита   „        „ 16 Кавала дъщеря

1175 АЛБЕРТ ЙОСИФ ЯФЕ 42 Кавала „ „ 24 своб. съпруг

1176 Режина       Алберт Яфе 30 Лариса „ „ „ дом. съпруг.

1177 Виктория         „         „ 17 Кавала „ 41 „ „ дъщеря

1178 Клара               „         „ 14 „ „ „ „ „ „

1179 Рашел               „         „ 12 „ „ „ „ своб. син

1180 Пепо                 „         „ 9 „ „ „ „ „ дъщеря

1181 Маргарита       „         „ 7 „ „ „ „ „ син

1182 Леонора           „         „ 5 „ „ „ „ „ дъщеря

1183 АВРАМ ХАИМ КАБИЛИС 59 Серес Кавала 142 82 ам.търг. съпруг

1184 Оро Аврам Кабили 48 „ „ „ „ „ съпруга

1185 Хаим Аврам Кабили 28 „ „ „ „ свобд. син

1186 Салтиел Аврам Кабили 15 „ „ „ „ „ син

1187 Елвира Аврам Кабили 22 „ „ „ „ домак дъщеря

1188 Стела        „           „ 7 Кавала „ „ „ „ „

1189 РЕБЕКА ИЗРАЕЛ АЛЧЕХ 18 Кавала Кавала 133 102 „ съпруг

1190 Реджина Израел Алчех 18 „ „ „ „ „ „

1191 Йосиф Израел Алчех 15 „ „ „ „ каф. син

1192 Алегри Израел Алчех 10 „ „ „ „ безр. дъщеря

1193 ДИАМАНТИ ЕЛИЗЕР АБУЛЕФ 30 Измир Кавала 41 44 тют.раб. съпруг

1194 Роза Диаманти Абулеф 14 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

1195 Сохула Диаманти Абулеф 9 „ „ „ „ „ „

1196 Рекула Хомени          „ 85 Измир „ „ „ „ майка

1197 ЛЕА НИСИМ БОХАТ 49 Солун Кавала 39 14 домак. съпруга

1198 Каролина Нисим Бохат 15 Кавала „ 39 „ „ дъщеря

1199 Сара Нисим Бохат 13 „ „ „ „ „ „

1200 САБЕТАЙ ДАВИД БОХОР 44 „ „ 207 10 т. работ. съпруг

1201 Бела Сабитай Бохор 34 Гюмюрдж. „ „ „ „ съпруг



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1055

1172 Сабитай Моис Кабили Кавала Кавала 192 8 дмобд. син

1173 Синньора Исак Калво 59 Гал. Пол. Кавала 41 30 домак. съпруг

1174 Маргарита   „        „ 16 Кавала дъщеря

1175 АЛБЕРТ ЙОСИФ ЯФЕ 42 Кавала „ „ 24 своб. съпруг

1176 Режина       Алберт Яфе 30 Лариса „ „ „ дом. съпруг.

1177 Виктория         „         „ 17 Кавала „ 41 „ „ дъщеря

1178 Клара               „         „ 14 „ „ „ „ „ „

1179 Рашел               „         „ 12 „ „ „ „ своб. син

1180 Пепо                 „         „ 9 „ „ „ „ „ дъщеря

1181 Маргарита       „         „ 7 „ „ „ „ „ син

1182 Леонора           „         „ 5 „ „ „ „ „ дъщеря

1183 АВРАМ ХАИМ КАБИЛИС 59 Серес Кавала 142 82 ам.търг. съпруг

1184 Оро Аврам Кабили 48 „ „ „ „ „ съпруга

1185 Хаим Аврам Кабили 28 „ „ „ „ свобд. син

1186 Салтиел Аврам Кабили 15 „ „ „ „ „ син

1187 Елвира Аврам Кабили 22 „ „ „ „ домак дъщеря

1188 Стела        „           „ 7 Кавала „ „ „ „ „

1189 РЕБЕКА ИЗРАЕЛ АЛЧЕХ 18 Кавала Кавала 133 102 „ съпруг

1190 Реджина Израел Алчех 18 „ „ „ „ „ „

1191 Йосиф Израел Алчех 15 „ „ „ „ каф. син

1192 Алегри Израел Алчех 10 „ „ „ „ безр. дъщеря

1193 ДИАМАНТИ ЕЛИЗЕР АБУЛЕФ 30 Измир Кавала 41 44 тют.раб. съпруг

1194 Роза Диаманти Абулеф 14 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

1195 Сохула Диаманти Абулеф 9 „ „ „ „ „ „

1196 Рекула Хомени          „ 85 Измир „ „ „ „ майка

1197 ЛЕА НИСИМ БОХАТ 49 Солун Кавала 39 14 домак. съпруга

1198 Каролина Нисим Бохат 15 Кавала „ 39 „ „ дъщеря

1199 Сара Нисим Бохат 13 „ „ „ „ „ „

1200 САБЕТАЙ ДАВИД БОХОР 44 „ „ 207 10 т. работ. съпруг

1201 Бела Сабитай Бохор 34 Гюмюрдж. „ „ „ „ съпруг



1056  5. ХОраТа

1202 Давид Сабитай Бохор 19 Ксанти Кавала 207 10 тенек. син

1203 Амаза        „           „ 8 „ „ „ „ свобод. дъщеря

1204 Джоя Сабитай Бохор 7 Кавала „ „ „ „ „

1205 НИСИМ РАФАЕЛ АРИНОЗ 12 Димоктика Драма 89 2 свобд. син

1206 МОРДОХАЙ МОШЕ ВАРОН 19 Кавала Кавала 88 4 свобд. съпруг

1207 Юда Симанто Чемино 62 Кавала „ 133 21 т.работ. съпруг

1208 Сара Юда Чемино 40 Пловдив „ „ „ „ съпруга

1209 Симанто Юда Чемино 25 Гюмюрдж. „ „ „ обущ. син

1210 Ида             „         „ 18 Ксанти „ „ „ домак. дъщеря

1211 Рафаел        „         „ 11 „ „ „ „ безр. син

1212 РАШЕЛ САМУИЛ ЕСКИНАЗИ 33 Чанакале Кавала 142 3 т.работ. съпруг

1213 Сара                „                 „ 12 Кавала „ 142 „ безр. дъщеря

1214 ДУДУ МОШЕ БЕНФИРУДУ 64 Кавала Кавала 192 8 домакин съпруг

1215 Исак Аварам Хаким 19 „ „ „ „ хамал. син

1216 АНУЛА САМУИЛ РУСУ 75 Дарда. Кавала 39 5 домак. съпруг.

1217 САМУИЛ ЮДА ИХАП 60 Кавала „ 200 40 ам.тър. съпруг

1218 Атина Самуил Йохоп 45 Дарданели Кавала 200 40 ам.търг. съпр.

1219 Сарика Самуил Йохоп 15 Кавала Кавала 200 40 домак. дъщеря

1220 Леон Самуил Йохоп 12 „ „ 200 „ свобд. син

1221 Исак Самуил Йохоп 9 „ „ „ „ „ „

1222 Флора      „          „ 6 „ „ „ „ „ дъщеря

1223 САБИТАЙ МОШОН СИМХА 65 Кавала Кавала 45 105 чинов. гл.семей.

1224 Оро Ирия Арон 70 Кавала „ „ „ домак. сестра

1225 Исак Гавриел Кузи 38 Одрин „ 44 15 банич. съпруг

1226 ЯКО АВРАМ КАРАМФИЛ 46 Серес „ 43 78 т.раб. съпруг

1227 Матика  Яко            „ 34 Кавала „ „ „ домак. съпруга

1228 Мери        „               „ 15 „ „ „ „ „ дъщеря

1229 Яков         „              „ 12 „ „ „ „ свобод. син

1230 Аврам       „              „ 9 „ „ „ „ „ син



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1057

1202 Давид Сабитай Бохор 19 Ксанти Кавала 207 10 тенек. син

1203 Амаза        „           „ 8 „ „ „ „ свобод. дъщеря

1204 Джоя Сабитай Бохор 7 Кавала „ „ „ „ „

1205 НИСИМ РАФАЕЛ АРИНОЗ 12 Димоктика Драма 89 2 свобд. син

1206 МОРДОХАЙ МОШЕ ВАРОН 19 Кавала Кавала 88 4 свобд. съпруг

1207 Юда Симанто Чемино 62 Кавала „ 133 21 т.работ. съпруг

1208 Сара Юда Чемино 40 Пловдив „ „ „ „ съпруга

1209 Симанто Юда Чемино 25 Гюмюрдж. „ „ „ обущ. син

1210 Ида             „         „ 18 Ксанти „ „ „ домак. дъщеря

1211 Рафаел        „         „ 11 „ „ „ „ безр. син

1212 РАШЕЛ САМУИЛ ЕСКИНАЗИ 33 Чанакале Кавала 142 3 т.работ. съпруг

1213 Сара                „                 „ 12 Кавала „ 142 „ безр. дъщеря

1214 ДУДУ МОШЕ БЕНФИРУДУ 64 Кавала Кавала 192 8 домакин съпруг

1215 Исак Аварам Хаким 19 „ „ „ „ хамал. син

1216 АНУЛА САМУИЛ РУСУ 75 Дарда. Кавала 39 5 домак. съпруг.

1217 САМУИЛ ЮДА ИХАП 60 Кавала „ 200 40 ам.тър. съпруг

1218 Атина Самуил Йохоп 45 Дарданели Кавала 200 40 ам.търг. съпр.

1219 Сарика Самуил Йохоп 15 Кавала Кавала 200 40 домак. дъщеря

1220 Леон Самуил Йохоп 12 „ „ 200 „ свобд. син

1221 Исак Самуил Йохоп 9 „ „ „ „ „ „

1222 Флора      „          „ 6 „ „ „ „ „ дъщеря

1223 САБИТАЙ МОШОН СИМХА 65 Кавала Кавала 45 105 чинов. гл.семей.

1224 Оро Ирия Арон 70 Кавала „ „ „ домак. сестра

1225 Исак Гавриел Кузи 38 Одрин „ 44 15 банич. съпруг

1226 ЯКО АВРАМ КАРАМФИЛ 46 Серес „ 43 78 т.раб. съпруг

1227 Матика  Яко            „ 34 Кавала „ „ „ домак. съпруга

1228 Мери        „               „ 15 „ „ „ „ „ дъщеря

1229 Яков         „              „ 12 „ „ „ „ свобод. син

1230 Аврам       „              „ 9 „ „ „ „ „ син



1058  5. ХОраТа

1231 Исак       Яко Карамфил 6 Кавала Кавала 43 78 свобод. син

1232 Ефраим    „              „ 4 „ „ „ „ „ „

1233 БОХОРА ЕФРАИМ БЕЖА 42 Дарданели Кавала 12 66 домак. съпруга

1234 Каролина         „            „ 19 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1235 Ребека              „            „ 12 „ „ „ „ „ „

1236 Елвира             „            „ 9 „ „ „ „ „ „

1237 Барух              „            „ 6 „ „ „ „ свобд. син

1238 ДУДУН РАФАЕЛ ВАРОН 5Ж Солун „ 133 19 домакиня съпруг

1239 ЗЕМБУЛ ЖАК АБЕРЕ 40 Одрин „ „ „ свобд. съпруг

1240 Сара Жак Абере 13 Кавала „ „ 5 „ дъщеря

1241 Напр. Жак Абере 7 Кавала „ „ „ „ син

1242 Саламон Жак Абере 6 „ „ „ „ „ „

1243 Маргарита „       „ 3 „ „ „ „ „ дъщеря

1244 ЕЛВИРА ДАВИД АРОН 37 „ „ 146 3 т.раб. съпруга

1245 Ребека Давид Арон 12 „ „ „ „ своб. дъщеря

1246 Аврам     „          „ 11 „ „ „ „ своб. син

1247 Барух     „          „ 7 „ „ „ „ „ „

1248 Сара Давид Арон 5 „ „ „ „ „ дъщеря

1249 Исак Гедалия Исак 19 „ „ 192 115 ам.тър. син

1250 Алегри    „         „ 26 „ „ „ „ домак. дъщеря

1251 Нисим Исак Калво 38 „ „ 11 54 тют.раб. съпруг.

1252 Меркада Нисим Калво 35 Солун „ „ „ „ съпруг

1253 Исак            „          „ 14 „ „ „ „ свобд. син

1254 Мордохай   „          „ 10 Кавала „ „ „ „ „

1255 Самуил Нисим Калво 6 „ „ „ „ „ „

1256 Рейна Нисим Калво 5 „ „ „ „ „ дъщеря

1257 Дези        „         „ 3 „ „ „ „ „ син

1258 ЕСТРЕЯ АВРАМ МАДЖАР 58 Кавала „ 54 шивач шивач съпруг

1259 Пепо Аврам Маджар 20 „ „ 11 зем. син



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1059

1231 Исак       Яко Карамфил 6 Кавала Кавала 43 78 свобод. син

1232 Ефраим    „              „ 4 „ „ „ „ „ „

1233 БОХОРА ЕФРАИМ БЕЖА 42 Дарданели Кавала 12 66 домак. съпруга

1234 Каролина         „            „ 19 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1235 Ребека              „            „ 12 „ „ „ „ „ „

1236 Елвира             „            „ 9 „ „ „ „ „ „

1237 Барух              „            „ 6 „ „ „ „ свобд. син

1238 ДУДУН РАФАЕЛ ВАРОН 5Ж Солун „ 133 19 домакиня съпруг

1239 ЗЕМБУЛ ЖАК АБЕРЕ 40 Одрин „ „ „ свобд. съпруг

1240 Сара Жак Абере 13 Кавала „ „ 5 „ дъщеря

1241 Напр. Жак Абере 7 Кавала „ „ „ „ син

1242 Саламон Жак Абере 6 „ „ „ „ „ „

1243 Маргарита „       „ 3 „ „ „ „ „ дъщеря

1244 ЕЛВИРА ДАВИД АРОН 37 „ „ 146 3 т.раб. съпруга

1245 Ребека Давид Арон 12 „ „ „ „ своб. дъщеря

1246 Аврам     „          „ 11 „ „ „ „ своб. син

1247 Барух     „          „ 7 „ „ „ „ „ „

1248 Сара Давид Арон 5 „ „ „ „ „ дъщеря

1249 Исак Гедалия Исак 19 „ „ 192 115 ам.тър. син

1250 Алегри    „         „ 26 „ „ „ „ домак. дъщеря

1251 Нисим Исак Калво 38 „ „ 11 54 тют.раб. съпруг.

1252 Меркада Нисим Калво 35 Солун „ „ „ „ съпруг

1253 Исак            „          „ 14 „ „ „ „ свобд. син

1254 Мордохай   „          „ 10 Кавала „ „ „ „ „

1255 Самуил Нисим Калво 6 „ „ „ „ „ „

1256 Рейна Нисим Калво 5 „ „ „ „ „ дъщеря

1257 Дези        „         „ 3 „ „ „ „ „ син

1258 ЕСТРЕЯ АВРАМ МАДЖАР 58 Кавала „ 54 шивач шивач съпруг

1259 Пепо Аврам Маджар 20 „ „ 11 зем. син



1060  5. ХОраТа

1260 ДЖАМИЛА САМУИЛ САВА 74 Солун Кавала 47 83 т.раб. съпруга

1261 Илия                    „               „ 26 Кавала „ „ „ „ син

1262 НЕСЕМ СОЛОМОН НИСИМ 1882 Кавала „ 39 12 ам.тър. съпруг

1263 Луна Соломон                   „ 1892 Серес „ „ „ домак. съпруга

1264 Матилда  „                         „ 1921 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1265 Палома Мошон Соломон 1915 „ „ „ „ „ съпруг

1266 Соломон Мошон Солом. 1935 „ „ „ „ свобд. внук

1267 Стела            „           „ 1937 „ „ „ „ „ внучка

1268 Шарло Мошон Соломон 1 мес. Кавала Кавала 39 12 свобд син

1269 ЛУЧА МОРДОХАЙ АБРЕВАЯ 50 Лариса „ „ 14 домак. съпр.

1270 Султана Юда Шаки 45 „ „ „ „ „ сестра

1271 Йосиф Яко Коен 64 Серес „ 139 35 свобд. съпр.

1272 Рафаел Соломон Барух 57 Одрин Лименрия - - ам.търг. търг.

1273 Рашел Рафаел          „ 43 Галиполи „ - - домак. съпр.

1274 Соломон Рафаел     „ 15 Кавала „ - - - син

1275 Дарета         „           „ 13 „ „ - - - дъщеря

1275 Хаздай        „           „ 5 „ „ - - - син

1276 АВРАМ ХАЗДАЙ ХАБИП 56 „ Тасос - - ам:тър. съпр.

1277 Каролина Аврам Хаздай 52 „ „ - - домак. съпр.

1278 Давид            „           „ 19 „ „ - - ам.търг. син

1279 Дарита          „           „ 17 „ „ - - домак. дъщеря

1280 Селиа            „           „ 15 „ „ - - „ „

1281 Алегри          „           „ 13 „ „ - - „ „

1282 Давид Абревая Хаим 52 „ Кавала 201 4 амб. съпруг

1283 Синьора Варон     „ 54 „ „ „ „ дом. съпруг

1284 Бенута        „         „ 19 „ „ „ „ „ внучка

1285 МОИС АВРАМ МУНТЕКЬО 43 „ „ 162 4 саб. съпруг

1286 Стрея Моис Аврам 35 „ „ „ „ домак. съпруг

1287 Аврам     „        „ 10 „ „ „ „ „ син



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1061

1260 ДЖАМИЛА САМУИЛ САВА 74 Солун Кавала 47 83 т.раб. съпруга

1261 Илия                    „               „ 26 Кавала „ „ „ „ син

1262 НЕСЕМ СОЛОМОН НИСИМ 1882 Кавала „ 39 12 ам.тър. съпруг

1263 Луна Соломон                   „ 1892 Серес „ „ „ домак. съпруга

1264 Матилда  „                         „ 1921 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1265 Палома Мошон Соломон 1915 „ „ „ „ „ съпруг

1266 Соломон Мошон Солом. 1935 „ „ „ „ свобд. внук

1267 Стела            „           „ 1937 „ „ „ „ „ внучка

1268 Шарло Мошон Соломон 1 мес. Кавала Кавала 39 12 свобд син

1269 ЛУЧА МОРДОХАЙ АБРЕВАЯ 50 Лариса „ „ 14 домак. съпр.

1270 Султана Юда Шаки 45 „ „ „ „ „ сестра

1271 Йосиф Яко Коен 64 Серес „ 139 35 свобд. съпр.

1272 Рафаел Соломон Барух 57 Одрин Лименрия - - ам.търг. търг.

1273 Рашел Рафаел          „ 43 Галиполи „ - - домак. съпр.

1274 Соломон Рафаел     „ 15 Кавала „ - - - син

1275 Дарета         „           „ 13 „ „ - - - дъщеря

1275 Хаздай        „           „ 5 „ „ - - - син

1276 АВРАМ ХАЗДАЙ ХАБИП 56 „ Тасос - - ам:тър. съпр.

1277 Каролина Аврам Хаздай 52 „ „ - - домак. съпр.

1278 Давид            „           „ 19 „ „ - - ам.търг. син

1279 Дарита          „           „ 17 „ „ - - домак. дъщеря

1280 Селиа            „           „ 15 „ „ - - „ „

1281 Алегри          „           „ 13 „ „ - - „ „

1282 Давид Абревая Хаим 52 „ Кавала 201 4 амб. съпруг

1283 Синьора Варон     „ 54 „ „ „ „ дом. съпруг

1284 Бенута        „         „ 19 „ „ „ „ „ внучка

1285 МОИС АВРАМ МУНТЕКЬО 43 „ „ 162 4 саб. съпруг

1286 Стрея Моис Аврам 35 „ „ „ „ домак. съпруг

1287 Аврам     „        „ 10 „ „ „ „ „ син



1062  5. ХОраТа

1288 Исак        „        „ 7 Кавала Кавала 162 4 домак. син

1289 Юда        „         „ 4 „ „ „ „ „

1290 Бевенида Аврам Монтиньос 75 Солун „ „ „ домак. майка

1291 Матика Аврам Монтиньос 35 Кавала „ „ „ „ сестра

1292 ЮДА САБИТАЙ ГРЕВА 56 Солун Кавала 165 12 амб. съпруг

1293 Сара Юда Грева 45 „ „ „ „ домак. съпруг

1294 Мордохай Юда Сабитай 19 Кавала „ „ „ амб.т. син

1295 Сол Юда Сабитай 14 „ „ „ „ домак. дъщеря

1296 Самоел Юда Сабитай 12 „ „ „ „ „ син

1297 Луна Юда Сабитай 10 „ „ „ „ „ дъщеря

1298 ХАИМ ЯКОВ БЕКА 63 Лариса Кавала 11 72 своб. съпруг

1299 Диаманти Хаим Яков 46 „ „ 11 „ домак. съпр.

1300 Естранна Хаим Яков 22 Солун „ „ „ „ дъщ.

1301 БЕНИАМИН НИСИМ КАЛО 50 Кавала Кавала 43 41 т.раб. съпр.

1302 Елза                       „            „ 17 „ „ „ „ домк. дъщеря

1303 Нисим                   „            „ 15 „ „ „ „ свобод. син

1304 Алегри Нисим Кало 10 „ „ „ „ „ дъщеря

1305 Оро Нисим Кало 6 „ „ „ „ „ „

1306 Исак Мошон Йосеф 55 Кавала „ 11 72 свобод. съпр.

1307 Дуду      „           „ 50 Солун „ „ „ домак. съпр.

1308 Дилися   „           „ 21 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1309 Яков Мошон Юсеф 15 „ „ „ „ „ син

1310 ЮСЕФ СОЛОМОН МАНО 32 Кавала „ 38 22 т.раб. син

1311 Буноза Соломон Мано 60 Лариса „ „ „ дома. майка

1312 Бела            „           „ 33 Кавала „ „ „ „ сестра

1313 ЕСТЕРИНА ИСАК ТИЯНО 45 Лариса „ 38 21 домак. сама

1314 Лиезе Хаздай Хабин 58 Галиполи „ 160 20 т.раб. сама

1315 АВРАМ ИСАК САДИКАРМО 1873 Кавала „ 202 4 своб. съпруг

1316 Дуду Аврам Исак 1886 „ „ „ „ дом. съпруга

1317 Давид Самуил Леви 1879 Дупница „ 44 17 сво. съпруг



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1063

1288 Исак        „        „ 7 Кавала Кавала 162 4 домак. син

1289 Юда        „         „ 4 „ „ „ „ „

1290 Бевенида Аврам Монтиньос 75 Солун „ „ „ домак. майка

1291 Матика Аврам Монтиньос 35 Кавала „ „ „ „ сестра

1292 ЮДА САБИТАЙ ГРЕВА 56 Солун Кавала 165 12 амб. съпруг

1293 Сара Юда Грева 45 „ „ „ „ домак. съпруг

1294 Мордохай Юда Сабитай 19 Кавала „ „ „ амб.т. син

1295 Сол Юда Сабитай 14 „ „ „ „ домак. дъщеря

1296 Самоел Юда Сабитай 12 „ „ „ „ „ син

1297 Луна Юда Сабитай 10 „ „ „ „ „ дъщеря

1298 ХАИМ ЯКОВ БЕКА 63 Лариса Кавала 11 72 своб. съпруг

1299 Диаманти Хаим Яков 46 „ „ 11 „ домак. съпр.

1300 Естранна Хаим Яков 22 Солун „ „ „ „ дъщ.

1301 БЕНИАМИН НИСИМ КАЛО 50 Кавала Кавала 43 41 т.раб. съпр.

1302 Елза                       „            „ 17 „ „ „ „ домк. дъщеря

1303 Нисим                   „            „ 15 „ „ „ „ свобод. син

1304 Алегри Нисим Кало 10 „ „ „ „ „ дъщеря

1305 Оро Нисим Кало 6 „ „ „ „ „ „

1306 Исак Мошон Йосеф 55 Кавала „ 11 72 свобод. съпр.

1307 Дуду      „           „ 50 Солун „ „ „ домак. съпр.

1308 Дилися   „           „ 21 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1309 Яков Мошон Юсеф 15 „ „ „ „ „ син

1310 ЮСЕФ СОЛОМОН МАНО 32 Кавала „ 38 22 т.раб. син

1311 Буноза Соломон Мано 60 Лариса „ „ „ дома. майка

1312 Бела            „           „ 33 Кавала „ „ „ „ сестра

1313 ЕСТЕРИНА ИСАК ТИЯНО 45 Лариса „ 38 21 домак. сама

1314 Лиезе Хаздай Хабин 58 Галиполи „ 160 20 т.раб. сама

1315 АВРАМ ИСАК САДИКАРМО 1873 Кавала „ 202 4 своб. съпруг

1316 Дуду Аврам Исак 1886 „ „ „ „ дом. съпруга

1317 Давид Самуил Леви 1879 Дупница „ 44 17 сво. съпруг
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1318 Флора Давид Самуил 1887 Кавала Кавала 44 17 дом. съпруга

1319 Виктория Давид Самуил 1915 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

1320 Роза Самуил 1928 „ „ „ „ „ „

1321 Хаим Самуил Хаим 1900 Кавала Кавала 42 12 чинов. съпруг

1322 Стрея Хаим Хаим 1901 „ „ „ „ дома. съпруга

1323 Самуел Хаим Хаим 1924 „ „ „ „ свобод. син

1324 Аврам Хаим Хаим 1926 „ „ „ „ „ син

1325 Яков Хаим Хаим 1929 „ „ „ „ „ син

1326 Шалон Хаим Хаим 1934 „ „ „ „ „ син

1327 Йосиф Хаим Хаим 1938 „ „ „ „ „ син

1328 Малка Симоси Хаим 1880 „ „ „ „ „ майка

1329 МОШОН САМУИЛ ХАИМ 1901 „ „ 120 4 бръсн. съпруг

1330 Естерина Мошон Хаим 1905 „ „ „ „ дом. съпруг

1331 Маргарита Мушон Хаим 1926 „ „ „ „ „ дъщеря

1332 Елда Мушон Хаим 1927 „ „ „ „ „ „

1333 ДАВИД ХАИМ БЕРСЕЙ 1878 Солун „ 41 14 амб.тър. съпруг

1334 Елвира Давид Хаим 1885 Кавала „ „ „ дома. съпруг

1335 Матилда Давид Хаим 1913 „ „ „ „ „ дъщеря

1336 Анър       Гет 1914 „ „ „ „ дома. дъщеря

1337 Хаим         „          „ 1915 „ „ „ „ чинов. син

1338 Реджина    „          „ 1920 „ „ „ „ дома. дъщеря

1339 Жудит       „          „ 1922 „ „ „ „ „ „

1340 Лида          „          „ 1926 „ „ „ „ „ „

1341 Рейна М. Нисим 1911 Кавала „ 41 14 домак. майка

1342 Илия М. Нисим 1939 „ „ „ „ - син

1343 Жак М. „ 1941 „ „ „ „ „ син

1344 РАМЕЛ СОЛОМОН НИСИМ 1907 „ „ „ 14 „ сестра

1345 Стела Салмон Нисим 1908 „ „ 41 14 „ „

1411 Соломон Илия Соломон 1924 „ „ „ „ готвач внук
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1318 Флора Давид Самуил 1887 Кавала Кавала 44 17 дом. съпруга

1319 Виктория Давид Самуил 1915 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

1320 Роза Самуил 1928 „ „ „ „ „ „

1321 Хаим Самуил Хаим 1900 Кавала Кавала 42 12 чинов. съпруг

1322 Стрея Хаим Хаим 1901 „ „ „ „ дома. съпруга

1323 Самуел Хаим Хаим 1924 „ „ „ „ свобод. син

1324 Аврам Хаим Хаим 1926 „ „ „ „ „ син

1325 Яков Хаим Хаим 1929 „ „ „ „ „ син

1326 Шалон Хаим Хаим 1934 „ „ „ „ „ син

1327 Йосиф Хаим Хаим 1938 „ „ „ „ „ син

1328 Малка Симоси Хаим 1880 „ „ „ „ „ майка

1329 МОШОН САМУИЛ ХАИМ 1901 „ „ 120 4 бръсн. съпруг

1330 Естерина Мошон Хаим 1905 „ „ „ „ дом. съпруг

1331 Маргарита Мушон Хаим 1926 „ „ „ „ „ дъщеря

1332 Елда Мушон Хаим 1927 „ „ „ „ „ „

1333 ДАВИД ХАИМ БЕРСЕЙ 1878 Солун „ 41 14 амб.тър. съпруг

1334 Елвира Давид Хаим 1885 Кавала „ „ „ дома. съпруг

1335 Матилда Давид Хаим 1913 „ „ „ „ „ дъщеря

1336 Анър       Гет 1914 „ „ „ „ дома. дъщеря

1337 Хаим         „          „ 1915 „ „ „ „ чинов. син

1338 Реджина    „          „ 1920 „ „ „ „ дома. дъщеря

1339 Жудит       „          „ 1922 „ „ „ „ „ „

1340 Лида          „          „ 1926 „ „ „ „ „ „

1341 Рейна М. Нисим 1911 Кавала „ 41 14 домак. майка

1342 Илия М. Нисим 1939 „ „ „ „ - син

1343 Жак М. „ 1941 „ „ „ „ „ син

1344 РАМЕЛ СОЛОМОН НИСИМ 1907 „ „ „ 14 „ сестра

1345 Стела Салмон Нисим 1908 „ „ 41 14 „ „

1411 Соломон Илия Соломон 1924 „ „ „ „ готвач внук
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1412 Моис          „            „ 1927 Кавала Кавала 41 14 готвач внук

1415 ЯКОВ СОЛОМОН НИСИМ 1883 „ „ „ 12 т.раб. съпруг

1416 Мариям Яков Нисим 1903 „ „ „ „ дома. съпруга

1417 Луна Яков Нисим 1929 „ „ „ „ „ дъщеря

1418 Клара Яков Нисим 1932 „ „ „ „ „ „

1419 Йохаивен         „ 1939 „ „ „ „ „ „

1420 САРА ЯКО ДАВИД 54 София Кавала 69 654 домак. сама

1421 Алегри Юда Лиаз 45 Чанакали Кавала 69 654 „ майка

1422 Султана Юда Лиаз 21 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1423 Рашел        „       „ 14 „ „ „ „ „ „

1424 Аврам Юда Лиаз 10 „ „ „ „ „ „

1425 Юда Юда Лиаз 7 „ „ „ „ „ „

1426 Рашел Ман. Бархам 55 Смирна Кавала 69 654 домак. майка

1427 Елда Ман. Бархам 15 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1428 Миро Рубен Аладжем 84 Серес „ „ „ „ леля

1429 Мазалто Йосиф Сасон 37 Кавала Кавала 43 17 домак. майка

1430 Сабитай Йосиф      „ 12 „ „ „ „ „ син

1431 Сара Йосиф Сасон 10 „ „ „ „ „ дъщеря

1432 Милям Аврам Леви 46 Серес Кавала 163 115 „ съпруг

1433 Юда         „         „ 14 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1434 КИРИДО Х. САМОРЕЛ 66 Галиполи „ „ 104 хамал. съпр.

1435 Рейна        „            „ 45 Серес „ „ „ дома. съпруга

1436 Стола        „            „ 8 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

1437 Стол          „            „ 3 Кавала „ „ „ „ „

1438 Витал Сол Коен 58 Солун Кавала 192 69 метач съпруг

1439 Сара Сол Коен 50 Солун „ „ „ дома. съпруга

1440 Дуду Сол Коен 20 „ „ „ „ „ дъщеря

1441 Исак Сол Коен 18 Солун Кавала 192 69 домак. дъщеря

1442 Давид    Сол Коен 16 „ „ „ „ „ син



5.1. беломорИе; 5.1.4. Кавала 1067

1412 Моис          „            „ 1927 Кавала Кавала 41 14 готвач внук

1415 ЯКОВ СОЛОМОН НИСИМ 1883 „ „ „ 12 т.раб. съпруг

1416 Мариям Яков Нисим 1903 „ „ „ „ дома. съпруга

1417 Луна Яков Нисим 1929 „ „ „ „ „ дъщеря

1418 Клара Яков Нисим 1932 „ „ „ „ „ „

1419 Йохаивен         „ 1939 „ „ „ „ „ „

1420 САРА ЯКО ДАВИД 54 София Кавала 69 654 домак. сама

1421 Алегри Юда Лиаз 45 Чанакали Кавала 69 654 „ майка

1422 Султана Юда Лиаз 21 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1423 Рашел        „       „ 14 „ „ „ „ „ „

1424 Аврам Юда Лиаз 10 „ „ „ „ „ „

1425 Юда Юда Лиаз 7 „ „ „ „ „ „

1426 Рашел Ман. Бархам 55 Смирна Кавала 69 654 домак. майка

1427 Елда Ман. Бархам 15 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1428 Миро Рубен Аладжем 84 Серес „ „ „ „ леля

1429 Мазалто Йосиф Сасон 37 Кавала Кавала 43 17 домак. майка

1430 Сабитай Йосиф      „ 12 „ „ „ „ „ син

1431 Сара Йосиф Сасон 10 „ „ „ „ „ дъщеря

1432 Милям Аврам Леви 46 Серес Кавала 163 115 „ съпруг

1433 Юда         „         „ 14 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1434 КИРИДО Х. САМОРЕЛ 66 Галиполи „ „ 104 хамал. съпр.

1435 Рейна        „            „ 45 Серес „ „ „ дома. съпруга

1436 Стола        „            „ 8 Кавала „ „ „ дом. дъщеря

1437 Стол          „            „ 3 Кавала „ „ „ „ „

1438 Витал Сол Коен 58 Солун Кавала 192 69 метач съпруг

1439 Сара Сол Коен 50 Солун „ „ „ дома. съпруга

1440 Дуду Сол Коен 20 „ „ „ „ „ дъщеря

1441 Исак Сол Коен 18 Солун Кавала 192 69 домак. дъщеря

1442 Давид    Сол Коен 16 „ „ „ „ „ син
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1443 Алберто  „       „ 14 Кавала Кавала 192 69 домак. син

1444 Клара   Сол Коен 32 Кавала „ „ „ „ снаха

1445 Витал      „      „ 11 „ „ „ „ „ внук

1446 Сарика    „      „ 7 „ „ „ „ „ дъщеря

1447 Шарло     „      „ 5 „ „ „ „ - „

1448 Авдала    „      „ 3 „ „ „ „ „ „

1449 ИСАК СОЛОМОН КОЕН 1 Кавала Кавала 192 69 своб. внук

1450 МАТИКА ЙОС. ФРАНСЕЗ 25 Солун Кавала 192 69 домак. съпруга

1451 Флора Йос. Франсез 2 Кавала Кавала „ „ „ дъщеря

1452 Мери     „           „ 1 „ „ „ „ „ „

1453 Луна Авр. Коен 18 „ „ „ „ „ „

1454 Флор Исак Франсез 58 Лариса Кавала 39 3 домак. майка

1455 Рекета Исак Франсез 15 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1456 Дуду Исак Франсез 9 „ „ „ „ „ съпруг

1457 САМУЕЛ ЙОСИФ ФИЛОС 46 Волос Кавала 192 137 тенек. съпруг

1458 Рашел              „            „ 17 Кавала „ „ „ домак. съпруга

1459 Виктория         „            „ 15 „ „ „ „ „ дъщеря

1460 Йосиф              „            „ 10 „ „ „ „ „ син

1461 Естерина         „            „ 5 „ „ „ „ „ дъщеря

1462 АВРАМ ЮДА НОР 60 Кавала Кавала 43 60 т.работ. съпруг

1463 Естерина Аврам Нор 58 „ „ „ „ домак. съпруга

1464 Алегри Роф. Кристи 44 „ „ 71 46 „ съпруга

1465 Матилда Роф. Кристи 16 „ „ „ „ своб. дъщеря

1466 Симанто   „           „ 15 „ „ „ „ „ внук

1467 Ишуа        „           „ 11 „ „ „ „ „ „

1468 Сулатана Юда Паси 36 Кавала Кавала 74 58 домак. съпруга

1469 Поли          „        „ 17 „ „ „ „ „ дъщеря

1470 Яко Юда Паси 14 „ „ „ „ „ син

1471 Ребека Юда Паси 7 м. „ „ „ „ „ дъщеря

1472 Дорета Юда Паси 7 м. „ „ „ „ „ „
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1443 Алберто  „       „ 14 Кавала Кавала 192 69 домак. син

1444 Клара   Сол Коен 32 Кавала „ „ „ „ снаха

1445 Витал      „      „ 11 „ „ „ „ „ внук

1446 Сарика    „      „ 7 „ „ „ „ „ дъщеря

1447 Шарло     „      „ 5 „ „ „ „ - „

1448 Авдала    „      „ 3 „ „ „ „ „ „

1449 ИСАК СОЛОМОН КОЕН 1 Кавала Кавала 192 69 своб. внук

1450 МАТИКА ЙОС. ФРАНСЕЗ 25 Солун Кавала 192 69 домак. съпруга

1451 Флора Йос. Франсез 2 Кавала Кавала „ „ „ дъщеря

1452 Мери     „           „ 1 „ „ „ „ „ „

1453 Луна Авр. Коен 18 „ „ „ „ „ „

1454 Флор Исак Франсез 58 Лариса Кавала 39 3 домак. майка

1455 Рекета Исак Франсез 15 Кавала „ „ „ „ дъщеря

1456 Дуду Исак Франсез 9 „ „ „ „ „ съпруг

1457 САМУЕЛ ЙОСИФ ФИЛОС 46 Волос Кавала 192 137 тенек. съпруг

1458 Рашел              „            „ 17 Кавала „ „ „ домак. съпруга

1459 Виктория         „            „ 15 „ „ „ „ „ дъщеря

1460 Йосиф              „            „ 10 „ „ „ „ „ син

1461 Естерина         „            „ 5 „ „ „ „ „ дъщеря

1462 АВРАМ ЮДА НОР 60 Кавала Кавала 43 60 т.работ. съпруг

1463 Естерина Аврам Нор 58 „ „ „ „ домак. съпруга

1464 Алегри Роф. Кристи 44 „ „ 71 46 „ съпруга

1465 Матилда Роф. Кристи 16 „ „ „ „ своб. дъщеря

1466 Симанто   „           „ 15 „ „ „ „ „ внук

1467 Ишуа        „           „ 11 „ „ „ „ „ „

1468 Сулатана Юда Паси 36 Кавала Кавала 74 58 домак. съпруга

1469 Поли          „        „ 17 „ „ „ „ „ дъщеря

1470 Яко Юда Паси 14 „ „ „ „ „ син

1471 Ребека Юда Паси 7 м. „ „ „ „ „ дъщеря

1472 Дорета Юда Паси 7 м. „ „ „ „ „ „
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1473 РАШЕЛ СОЛОМОН ХАИМ 42 Кавала Кавала 74 58 домак. майка

1474 Виктория Соломон Хаим 20 „ „ „ „ „ дъщеря

1475 Кидор              „          „ 15 „ „ „ „ „ син

1476 Хаим                „          „ 12 „ „ „ „ „ син

1477 Ребека             „          „ 9 „ „ „ „ „ дъщеря

1478 Рашел Миздрахи Аврам 58 Кавала Кавала 186 24 своб. домак.

1479 Самуил Синто Авдити 79 „ „ 133 4 „ „

1480 Реджина Синто Авдити 30 „ „ „ „ „ дъщеря

1481 Долисия      „            „ 5 „ „ „ „ „ внучка

1482 Мария Авдити Кутис 83 „ „ „ „ „ сестра

1483 МОИС АВРАМ ФОРОДЖИ 63 Кавала Кавала 69 13 своб. съпруг

1484 Естера Авр. Фороджи 50 „ „ „ „ „ съпруга

1485 Сарика   „            „ 32 „ „ „ „ „ дъщеря

1486 ЙОСИФ АВРАМ РЕВЕЛИ 49 Кавала „ 69 12 „ съпруг

1487 Джоя             „             „ 38 „ „ „ „ „ съпруга

1488 БУЛИСА АВР. ЙОХАЙ 35 Кавала Кавала 16 „ совб. съпруга

1489 Яко Аврам Йохай 6 „ „ „ „ „ син

1490 Нисим Аврам Йохай 2 „ „ „ „ „ син

1491 Лея Нисим Каприоти 65 „ „ „ „ „ баба

1492 Клара Илиа Сидак 20 „ „ 163 110 своб. домакин

1493 Вида Илиа Сидак 60 Кавала Кавала 163 110 свобд. майка

1494 Реджина Илиа Сидак 17 „ „ „ „ „ сестра

1495 Рашел Илиа Сидак 14 „ „ „ „ „ „

1496 СТРЕЯ ЯКОВ ФИЛОС 35 „ „ 162 „ „ домак.

1497 Рекула       „           „ 75 „ „ „ „ „ тъща

1498 Дари Аврам Солтиел 62 „ „ 103 1 своб. домакин

1499 Берта     Аврам Солтиел 22 „ „ „ „ „ дъщеря

1500 Лора           „            „ 20 „ „ „ „ „ „

1501 Алегри        „            „ 16 „ „ „ „ „ „
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1473 РАШЕЛ СОЛОМОН ХАИМ 42 Кавала Кавала 74 58 домак. майка

1474 Виктория Соломон Хаим 20 „ „ „ „ „ дъщеря

1475 Кидор              „          „ 15 „ „ „ „ „ син

1476 Хаим                „          „ 12 „ „ „ „ „ син

1477 Ребека             „          „ 9 „ „ „ „ „ дъщеря

1478 Рашел Миздрахи Аврам 58 Кавала Кавала 186 24 своб. домак.

1479 Самуил Синто Авдити 79 „ „ 133 4 „ „

1480 Реджина Синто Авдити 30 „ „ „ „ „ дъщеря

1481 Долисия      „            „ 5 „ „ „ „ „ внучка

1482 Мария Авдити Кутис 83 „ „ „ „ „ сестра

1483 МОИС АВРАМ ФОРОДЖИ 63 Кавала Кавала 69 13 своб. съпруг

1484 Естера Авр. Фороджи 50 „ „ „ „ „ съпруга

1485 Сарика   „            „ 32 „ „ „ „ „ дъщеря

1486 ЙОСИФ АВРАМ РЕВЕЛИ 49 Кавала „ 69 12 „ съпруг

1487 Джоя             „             „ 38 „ „ „ „ „ съпруга

1488 БУЛИСА АВР. ЙОХАЙ 35 Кавала Кавала 16 „ совб. съпруга

1489 Яко Аврам Йохай 6 „ „ „ „ „ син

1490 Нисим Аврам Йохай 2 „ „ „ „ „ син

1491 Лея Нисим Каприоти 65 „ „ „ „ „ баба

1492 Клара Илиа Сидак 20 „ „ 163 110 своб. домакин

1493 Вида Илиа Сидак 60 Кавала Кавала 163 110 свобд. майка

1494 Реджина Илиа Сидак 17 „ „ „ „ „ сестра

1495 Рашел Илиа Сидак 14 „ „ „ „ „ „

1496 СТРЕЯ ЯКОВ ФИЛОС 35 „ „ 162 „ „ домак.

1497 Рекула       „           „ 75 „ „ „ „ „ тъща

1498 Дари Аврам Солтиел 62 „ „ 103 1 своб. домакин

1499 Берта     Аврам Солтиел 22 „ „ „ „ „ дъщеря

1500 Лора           „            „ 20 „ „ „ „ „ „

1501 Алегри        „            „ 16 „ „ „ „ „ „
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1502 Йосиф        „            „ 15 Кавала Кавала 103 1 своб. син

1503 Лери           „            „ 10 „ „ „ „ „ дъщеря

1504 Аврам Хаим Майко 89 „

1505 Вица       „ 25

1506 Жино Амелхино

1507 Соломон Бини 77

1508 Синьора      „ 79

 ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 376, л. 1–30. Оригинал. Машинопис.
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1502 Йосиф        „            „ 15 Кавала Кавала 103 1 своб. син

1503 Лери           „            „ 10 „ „ „ „ „ дъщеря

1504 Аврам Хаим Майко 89 „

1505 Вица       „ 25

1506 Жино Амелхино

1507 Соломон Бини 77

1508 Синьора      „ 79

 ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 376, л. 1–30. Оригинал. Машинопис.
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5.1.5. КСанТи

388. Списък на живущите в Ксанти евреи*
                                                                                Ксанти, 6 март 1943 г.

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

1 1 Давид Йосиф Ардити 10.4.1882 Кавала Ксанти Ц.Йоанна 41 Съпруг Свободен гръцко
2 - Мирям Давид       „ 8.5.1890 Солун „ „ съпруга домакиня „
3 - Леа Исак Сасон 14.5.1919 „ „ „ осиновена „ „
4 2 Леон Исак Амарилио 8.7.1892 Кавала „ Ад.Хитлер 91 съпруг свободен „
5 - Идеа Леон         „ 5.2.1900 Димотика „ „ съпруга домакиня „
6 - Нина    „            „ 1.1.1922 Ксанти „ дъщеря „ „
7 - Исак    „            „ 15.4.1924 „ „ син свободен „
8 - Рашел Исак       „ 16.11.1857 Серес „ майка домакиня „
9 3 Йосиф Исак       „ 17.5.1898 Кавала „ 94     17 съпруг амб.търгов. „

10 - Султана Йосиф „ 18.3.1909 Ксанти „ съпруга домакиня „
11 - Рашел        „      „ 23.9.1933 „ „ дъщеря ученичка „
12 4 Исак Моше Алалуф 5.3.1880 Солун „ 44     9 съпруг тют.раб. „
13 - Флора Исак       „ 15.2.1901 „ „ „ съпруга домакиня „
14 - Бея         „          „ 25.11.1926 „ „ „ дъщеря „ „
15 5 Бениамин Исак Амарилио 14.10.1903 Ксанти „ 105    9 съпруг тют.раб. „
16 - Естреа Мениамин     „ 1.10.1910 „ „ „ съпруга домакиня „
17 - Рашел         „              „ 29.2.1936 „ „ „ дъщеря ученичка „
18 - Зелма         „              „ 16.9.1942 „ „ „ „ дете „
19 6 Емилио Исак             „ 15.9.1900 Кавала „ Оборище 5 съпруг свободен „
20 - Матилда Емилио       „ 14.9.1916 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
21 7 Йосеф Юда Аморабен 21.5.1905 Кавала „ Антим І 22 съпруг амб.търг. „
22 - Матилда Йосеф    „ 3.9.1903 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
23 - Клара          „         „ 6.3.1929 „ „ „ дъщеря свободна „
24 - Леон            „         „ 3.8.1938 „ „ „ син дете „
25 8 Сол Даниел Анджел 10.5.1874 Цариград „ 104 31 вдовица домакина „
26 9 Хаим Нисим Адато 10.1.1881 Ксанти „ 107 3 съпруг раб.боядж. „
27 - Виду     Хаим    „ 12.7.1901 Одрин „ „ съпруга домакиня „
28 - Нисим      „        „ 8.12.1917 „ „ „ син раб.боядж. „
29 - Солуча     „        „ 8.12.1923 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
30 - Ефраим    „        „ 20.3.1929 „ „ „ син свободен „
31 - Кало         „        „ 10.8.1937 „ „ „ дъщеря свободна „
32 10 Аврам Йосеф Атияс 2.5.1892 „ „ 220 14 съпруг раб.тенек. „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1075

5.1.5. КСанТи

388. Списък на живущите в Ксанти евреи*
                                                                                Ксанти, 6 март 1943 г.

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

1 1 Давид Йосиф Ардити 10.4.1882 Кавала Ксанти Ц.Йоанна 41 Съпруг Свободен гръцко
2 - Мирям Давид       „ 8.5.1890 Солун „ „ съпруга домакиня „
3 - Леа Исак Сасон 14.5.1919 „ „ „ осиновена „ „
4 2 Леон Исак Амарилио 8.7.1892 Кавала „ Ад.Хитлер 91 съпруг свободен „
5 - Идеа Леон         „ 5.2.1900 Димотика „ „ съпруга домакиня „
6 - Нина    „            „ 1.1.1922 Ксанти „ дъщеря „ „
7 - Исак    „            „ 15.4.1924 „ „ син свободен „
8 - Рашел Исак       „ 16.11.1857 Серес „ майка домакиня „
9 3 Йосиф Исак       „ 17.5.1898 Кавала „ 94     17 съпруг амб.търгов. „

10 - Султана Йосиф „ 18.3.1909 Ксанти „ съпруга домакиня „
11 - Рашел        „      „ 23.9.1933 „ „ дъщеря ученичка „
12 4 Исак Моше Алалуф 5.3.1880 Солун „ 44     9 съпруг тют.раб. „
13 - Флора Исак       „ 15.2.1901 „ „ „ съпруга домакиня „
14 - Бея         „          „ 25.11.1926 „ „ „ дъщеря „ „
15 5 Бениамин Исак Амарилио 14.10.1903 Ксанти „ 105    9 съпруг тют.раб. „
16 - Естреа Мениамин     „ 1.10.1910 „ „ „ съпруга домакиня „
17 - Рашел         „              „ 29.2.1936 „ „ „ дъщеря ученичка „
18 - Зелма         „              „ 16.9.1942 „ „ „ „ дете „
19 6 Емилио Исак             „ 15.9.1900 Кавала „ Оборище 5 съпруг свободен „
20 - Матилда Емилио       „ 14.9.1916 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
21 7 Йосеф Юда Аморабен 21.5.1905 Кавала „ Антим І 22 съпруг амб.търг. „
22 - Матилда Йосеф    „ 3.9.1903 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
23 - Клара          „         „ 6.3.1929 „ „ „ дъщеря свободна „
24 - Леон            „         „ 3.8.1938 „ „ „ син дете „
25 8 Сол Даниел Анджел 10.5.1874 Цариград „ 104 31 вдовица домакина „
26 9 Хаим Нисим Адато 10.1.1881 Ксанти „ 107 3 съпруг раб.боядж. „
27 - Виду     Хаим    „ 12.7.1901 Одрин „ „ съпруга домакиня „
28 - Нисим      „        „ 8.12.1917 „ „ „ син раб.боядж. „
29 - Солуча     „        „ 8.12.1923 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
30 - Ефраим    „        „ 20.3.1929 „ „ „ син свободен „
31 - Кало         „        „ 10.8.1937 „ „ „ дъщеря свободна „
32 10 Аврам Йосеф Атияс 2.5.1892 „ „ 220 14 съпруг раб.тенек. „



1076 5. ХОраТа



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1077



1078 5. ХОраТа

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

33 - Дуду Аврам        „ 3.6.1906 Гюмюрджина Ксанти 220 14 съпруга домакиня гръцко
34 - Лика       „           „ 10.4.1928 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
35 11 Давид Мошон Агас 5.9.1880 Гюмюрджина „ Нестрам 2 съпруг свободен „
36 - Мазалто Давид   „ 15.2.1886 „ „ „ съпруга домакиня „
37 12 Исак     Натан Адато 30.4.1881 Ксанти „ 139 106 съпруг разсилен „
38 - Сара     Исак       „ 7.5.1883 Одрин „ „ съпруга домакиня „
39 - Султана   „          „ 10.4.1921 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
40 - Натан       „         „ 11.3.1928 „ „ „ син свободен „
41 - Аврам      „          „ 12.5.1930 „ „ „ „ „ „
42 13 Илия Шамшон Алалуф 10.1.1896 Драма „ Оборище 32 съпруг „ „
43 - Рика Илия „ 6.3.1902 Неврокоп „ „ съпруга домакиня „
44 - Матилда „ „ 17.8.1929 Драма „ „ дъщеря свободна „
45 - Алегре „ „ 13.11.1939 „ „ „ „ дете „
46 14 Маир Менахем Атиас 15.ІІІ.1906 Драма „ Оборище № 71 съпруг раб.тенек. „
47 Лeя Маир               „ 10.ІІІ.1905 Узункюпрю „ „ съпруга домакиня „
48 Естер         „           „ 4.VІІ.1934 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
49 Дуду          „           „ 6.ІІ.1937 „ „ „ „ „ „
50 15 Арон Ментеш Бехар 14.ІХ.1888 „ „ А.Хитлер № 27А съпруг търг.сл. „
51 Ребека Арон        „ 12.VІІ.1893 „ „ „ съпруга домакиня „
52 Маир       „           „ 12.ІІІ.1918 „ „ „ син раб.жел. „
53 Флора      „           „ 18.ІХ.1925 „ „ „ дъщеря свободна „
54 Марко     „           „ 20.ІV.1927 „ „ „ син свободен „
55 16 Моис   Бехар Нисим 10.ІІІ.1881 Одрин „ „109” № 7 съпруг общ.раб. „
56 Естер   Моис      „ 8.VІІ.1904 „ „ „ съпруга домакиня „
57 Нисим      „         „ 16.VІІІ.924 Ксанти „ „ син общ.раб. „
58 Султана    „         „ 15.ХІІ.1926 „ „ „ дъщеря свободна „
59 Ида           „          „ 10.ІХ.1928 „ „ „ „ „ „
60 Арон        „         „ 12.ІХ.1930 „ „ „ син „ „
61 Джамила  „         „ 18.ІХ.1933 „ „ „ дъщеря „ „
62 Исак         „         „ 2.ІІ.1940 „ „ „ син дете „
63 17 Бенямин Шапат Бехар 8.V.1881 Гюмюрджина „ „56” № 15 съпруг свободен „
64 Булису Бенямин    „ 6.V.1901 „ „ „ съпруга домакиня „
65 Мешулам    „          „ 10.VІ.1917 „ „ „ син общ.раб. „
66 Дина            „          „ 8.VІІ.1924 „ „ „ дъщеря свободна „
67 18 Естер Аврам Белло 25.V.1879 Хисар „ Оборище № 11 вдовица домакиня „
68 Рут          „          „ 1.ІІІ.1915 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
69 Рика        „          „ 1.ІХ.1923 „ „ „ „ „ „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1079

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

33 - Дуду Аврам        „ 3.6.1906 Гюмюрджина Ксанти 220 14 съпруга домакиня гръцко
34 - Лика       „           „ 10.4.1928 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
35 11 Давид Мошон Агас 5.9.1880 Гюмюрджина „ Нестрам 2 съпруг свободен „
36 - Мазалто Давид   „ 15.2.1886 „ „ „ съпруга домакиня „
37 12 Исак     Натан Адато 30.4.1881 Ксанти „ 139 106 съпруг разсилен „
38 - Сара     Исак       „ 7.5.1883 Одрин „ „ съпруга домакиня „
39 - Султана   „          „ 10.4.1921 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
40 - Натан       „         „ 11.3.1928 „ „ „ син свободен „
41 - Аврам      „          „ 12.5.1930 „ „ „ „ „ „
42 13 Илия Шамшон Алалуф 10.1.1896 Драма „ Оборище 32 съпруг „ „
43 - Рика Илия „ 6.3.1902 Неврокоп „ „ съпруга домакиня „
44 - Матилда „ „ 17.8.1929 Драма „ „ дъщеря свободна „
45 - Алегре „ „ 13.11.1939 „ „ „ „ дете „
46 14 Маир Менахем Атиас 15.ІІІ.1906 Драма „ Оборище № 71 съпруг раб.тенек. „
47 Лeя Маир               „ 10.ІІІ.1905 Узункюпрю „ „ съпруга домакиня „
48 Естер         „           „ 4.VІІ.1934 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
49 Дуду          „           „ 6.ІІ.1937 „ „ „ „ „ „
50 15 Арон Ментеш Бехар 14.ІХ.1888 „ „ А.Хитлер № 27А съпруг търг.сл. „
51 Ребека Арон        „ 12.VІІ.1893 „ „ „ съпруга домакиня „
52 Маир       „           „ 12.ІІІ.1918 „ „ „ син раб.жел. „
53 Флора      „           „ 18.ІХ.1925 „ „ „ дъщеря свободна „
54 Марко     „           „ 20.ІV.1927 „ „ „ син свободен „
55 16 Моис   Бехар Нисим 10.ІІІ.1881 Одрин „ „109” № 7 съпруг общ.раб. „
56 Естер   Моис      „ 8.VІІ.1904 „ „ „ съпруга домакиня „
57 Нисим      „         „ 16.VІІІ.924 Ксанти „ „ син общ.раб. „
58 Султана    „         „ 15.ХІІ.1926 „ „ „ дъщеря свободна „
59 Ида           „          „ 10.ІХ.1928 „ „ „ „ „ „
60 Арон        „         „ 12.ІХ.1930 „ „ „ син „ „
61 Джамила  „         „ 18.ІХ.1933 „ „ „ дъщеря „ „
62 Исак         „         „ 2.ІІ.1940 „ „ „ син дете „
63 17 Бенямин Шапат Бехар 8.V.1881 Гюмюрджина „ „56” № 15 съпруг свободен „
64 Булису Бенямин    „ 6.V.1901 „ „ „ съпруга домакиня „
65 Мешулам    „          „ 10.VІ.1917 „ „ „ син общ.раб. „
66 Дина            „          „ 8.VІІ.1924 „ „ „ дъщеря свободна „
67 18 Естер Аврам Белло 25.V.1879 Хисар „ Оборище № 11 вдовица домакиня „
68 Рут          „          „ 1.ІІІ.1915 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
69 Рика        „          „ 1.ІХ.1923 „ „ „ „ „ „



1080 5. ХОраТа

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

70 19 Аврам      Минта Бенямин 15.V.1906 Ксанти Ксанти Кн.Кир.Преславски 63 съпруг тютюнор. гръцко
71 Зимбул       Аврам      „ 10.І.1901 Дедеагач „ „ съпруга домакиня „
72 Девора            „           „ 4.ІІ.1936 Пловдив „ „ дъщеря ученичка „
73 Мордохай       „           „ 2.VІІІ.1939 „ „ „ син дете „
74 Долса        Минта       „ 15.І.1873 Серес „ „ майка домакиня „
75 20 Израил Давид Башмак 15.І.1900 Новоросийск „ 110 № 15 съпруг общ.раб. „
76 Зимбул Израел      „ 10.ІІ.1913 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
77 Рашел        „           „ 11.VІ.1936 „ „ „ дъщеря ученичка „
78 21 Вида Мордохай Белло 10.ІІІ.1893 Цариград „ 106 № 8 вдовица домакиня „
79 Режина       „            „ 21.ХІ.1919 Ксанти „ „ дъщеря тютюнор. „
80 Неама        „            „ 8.ІХ.1921 „ „ „ „ „ „
81 Естрея       „            „ 12.VІ.1925 „ „ „ „ „ „
82 Рут             „            „ 13.VІІ.1928 „ „ „ „ свободна „
83 Сара           „            „ 1.Х.1933 „ „ „ „ „ „
84 22 Паломба Соломон Бехар 20.ІХ.1873 „ „ прес. А.Хитлер № 3 вдовица домакиня „
85 Адела             „           „ 15.V.1902 „ „ „ дъщеря свободна „
86 Берта             „           „ 1.ІІ.1905 Гюмюрджина „ „ „ „ „
87 Исак               „           „ 8.V.1911 Ксанти „ „ син „ „
88 Флора            „           „ 30.V.1917 „ „ „ дъщеря раб.плет. „
89 Стела              „           „ 6.Х.1921 „ „ „ „ тютюнор. „
90 23 Зимбул Моше Бехар 25.3.1876 Пловдив „ Антим І 20 вдовица домакиня „
91 - Мазлиах    „         „ 4.5.1911 Ксанти „ „ син тют.раб. „
92 - Йосеф        „         „ 18.7.1913 „ „ „ „ „ „
93 - Ребека Руфат Казес 20.7.1909 „ „ „ дъщ.вдов. домакиня „
94 24 Якоб Хаим Бехар 14.6.1879 Одрин „ 156 5 съпруг свободен „
95 - Ребека Якоб   „ 7.8.1891 „ „ „ съпруга домакиня „
96 - Витали   „       „ 24.9.1913 Ксанти „ „ син свободен „
97 - Йосеф    „       „ 15.2.1926 „ „ „ „ „ „
98 25 Сабитай Хаим Басан 5.9.1904 Гюмюрджина „ 112 14 съпруг амб.търг. „
99 - Паломба    „          „ 5.9.1853 „ „ „ майка домакиня „

100 26 Йосеф Иеромам Бехар 10.5.1904 Одрин „ Ц.Симеон 17 съпруг свободен „
101 - Виржини Йосеф     „ 19.7.1908 Свиленград „ „ съпруга домакиня „
102 - Естер „ „ 15.5.1929 Ксанти „ „ дъщеря ученичка „
103 - Джилда „ „ 14.1.1934 „ „ „ „ „ „
104 - Султана „ „ 2.8.1938 „ „ „ „ дете „
105 - Джамила Йеромах „ 15.7.1873 Одрин „ „ майка домакиня „
106 27 Соломон Моше Бехар 15.1.1892 Гюмюрджина „ 71 10 съпруг амб.търг. „
107 - Рашел Соломон     „ 30.7.1907 Пловдив „ „ съпруга домакиня „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1081

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

70 19 Аврам      Минта Бенямин 15.V.1906 Ксанти Ксанти Кн.Кир.Преславски 63 съпруг тютюнор. гръцко
71 Зимбул       Аврам      „ 10.І.1901 Дедеагач „ „ съпруга домакиня „
72 Девора            „           „ 4.ІІ.1936 Пловдив „ „ дъщеря ученичка „
73 Мордохай       „           „ 2.VІІІ.1939 „ „ „ син дете „
74 Долса        Минта       „ 15.І.1873 Серес „ „ майка домакиня „
75 20 Израил Давид Башмак 15.І.1900 Новоросийск „ 110 № 15 съпруг общ.раб. „
76 Зимбул Израел      „ 10.ІІ.1913 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
77 Рашел        „           „ 11.VІ.1936 „ „ „ дъщеря ученичка „
78 21 Вида Мордохай Белло 10.ІІІ.1893 Цариград „ 106 № 8 вдовица домакиня „
79 Режина       „            „ 21.ХІ.1919 Ксанти „ „ дъщеря тютюнор. „
80 Неама        „            „ 8.ІХ.1921 „ „ „ „ „ „
81 Естрея       „            „ 12.VІ.1925 „ „ „ „ „ „
82 Рут             „            „ 13.VІІ.1928 „ „ „ „ свободна „
83 Сара           „            „ 1.Х.1933 „ „ „ „ „ „
84 22 Паломба Соломон Бехар 20.ІХ.1873 „ „ прес. А.Хитлер № 3 вдовица домакиня „
85 Адела             „           „ 15.V.1902 „ „ „ дъщеря свободна „
86 Берта             „           „ 1.ІІ.1905 Гюмюрджина „ „ „ „ „
87 Исак               „           „ 8.V.1911 Ксанти „ „ син „ „
88 Флора            „           „ 30.V.1917 „ „ „ дъщеря раб.плет. „
89 Стела              „           „ 6.Х.1921 „ „ „ „ тютюнор. „
90 23 Зимбул Моше Бехар 25.3.1876 Пловдив „ Антим І 20 вдовица домакиня „
91 - Мазлиах    „         „ 4.5.1911 Ксанти „ „ син тют.раб. „
92 - Йосеф        „         „ 18.7.1913 „ „ „ „ „ „
93 - Ребека Руфат Казес 20.7.1909 „ „ „ дъщ.вдов. домакиня „
94 24 Якоб Хаим Бехар 14.6.1879 Одрин „ 156 5 съпруг свободен „
95 - Ребека Якоб   „ 7.8.1891 „ „ „ съпруга домакиня „
96 - Витали   „       „ 24.9.1913 Ксанти „ „ син свободен „
97 - Йосеф    „       „ 15.2.1926 „ „ „ „ „ „
98 25 Сабитай Хаим Басан 5.9.1904 Гюмюрджина „ 112 14 съпруг амб.търг. „
99 - Паломба    „          „ 5.9.1853 „ „ „ майка домакиня „

100 26 Йосеф Иеромам Бехар 10.5.1904 Одрин „ Ц.Симеон 17 съпруг свободен „
101 - Виржини Йосеф     „ 19.7.1908 Свиленград „ „ съпруга домакиня „
102 - Естер „ „ 15.5.1929 Ксанти „ „ дъщеря ученичка „
103 - Джилда „ „ 14.1.1934 „ „ „ „ „ „
104 - Султана „ „ 2.8.1938 „ „ „ „ дете „
105 - Джамила Йеромах „ 15.7.1873 Одрин „ „ майка домакиня „
106 27 Соломон Моше Бехар 15.1.1892 Гюмюрджина „ 71 10 съпруг амб.търг. „
107 - Рашел Соломон     „ 30.7.1907 Пловдив „ „ съпруга домакиня „



1082 5. ХОраТа

Общ № 
по ред
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СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

108 - Ребека  Соломон Бехар 7.3.1931 Хасково Ксанти 71 10 дъщеря свободна гръцко
109 - Аврам       „            „ 30.8.1934 Пловдив „ „ син „ „
110 28 Якоб Исак Бехар 7.10.1890 Одрин „ 112 7 съпруг тенекедж. „
111 - Ида Якоб       „ 9.4.1893 „ „ „ съпруга домакиня „
112 29 Исак Хаим Белло 9.5.1902 Ксанти „ Оборище 17 съпруг разсилен „
113 - Роза Исак       „ 6.4.1911 Димотика „ „ съпруга домакиня „
114 30 Исак Соломон Бархаим 15.8.1897 Кавала „ 106 5 съпруг раб.месар „
115 - Рекета  Исак           „ 15.4.1897 „ „ „ съпруга домакиня „
116 - Ида          „              „ 15.8.1923 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
117 - Соломон  „              „ 1.3.1928 „ „ „ син „ „
118 - Сабетай   „              „ 20.5.1929 „ „ „ „ „ „
119 - Сол Сабетай Деса 5.6.1870 Солун „ „ тъща домакиня „
120 31 Аврам Давид Бембасат 30.4.1903 Гюмюрджина „ 140 31 съпруг свободен „
121 - Дора Аврам         „ 1.4.1908 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
122 - Давид    „             „ 28.4.1936 „ „ „ син ученик „
123 - Леви      „             „ 27.7.1939 „ „ „ „ дете „
124 - Малкума Давид   „ 6.3.1870 Одрин „ „ майка домакиня „
125 32 Ментеш Моше Беншуа 7.3.1891 Серес „ 106 29 съпруг чалгаджия „
126 - Виза Ментеш         „ 10.10.1905 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
127 - Буона      „              „ 1.10.1922 „ „ „ дъщеря тют.раб. „
128 - Симха     „              „ 8.8.1925 „ „ „ „ „ „
129 - Стелла    „              „ 12.8.1927 „ „ „ „ свободна „
130 - Ребека     „              „ 15.9.1929 „ „ „ „ „ „
131 - Моис       „              „ 18.5.1931 „ „ „ син „ „
132 - Рашел      „              „ 25.10.1936 „ „ „ дъщеря „ „
133 33 Хаим Исак Белло 17.5.1866 Карлово „ Оборище 17 съпруг пом.свещ. „
134 - Режина Хаим  „ 10.4.1879 Одрин „ „ съпруга домакиня „
135 - Нисим      „     „ 21.9.1904 Ксанти „ „ син търг.служ. „
136 34 Соломон Йосеф Браунщаин 10.9.1887 Варна „ Костур 13 съпруг свободен „
137 - Гитла    Соломон      „ 12.7.1897 Деде-агач „ „ съпруга домакиня „
138 - Рут              „             „ 18.5.1925 Ксанти „ „ дъщеря „ „
139 - Аврам         „             „ 15.5.1932 „ „ „ син ученик „
140 - Неама Аврам Хатем 15.1.1866 Чанакале „ „ тъща домакиня „
141 35 Якоб      Шеломо Бениамин 22.1.1883 Серес „ Оборище 52 съпруг кърп.обущ. „
142 - Лeа        Якоб               „ 16.5.1883 Солун „ „ съпруга домакиня „
143 - Исак         „                   „ 12.12.1919 Ксанти „ „ син раб.шивач „
144 36 Моис       Аврам Бехар 12.8.1894 Гюмюрджина „ 192 24 ерген свободен „
145 37 Сабетай   Хаим Белло 1.2.1888 Ксанти „ Ген.Ангер 31 съпруг „ „ 
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108 - Ребека  Соломон Бехар 7.3.1931 Хасково Ксанти 71 10 дъщеря свободна гръцко
109 - Аврам       „            „ 30.8.1934 Пловдив „ „ син „ „
110 28 Якоб Исак Бехар 7.10.1890 Одрин „ 112 7 съпруг тенекедж. „
111 - Ида Якоб       „ 9.4.1893 „ „ „ съпруга домакиня „
112 29 Исак Хаим Белло 9.5.1902 Ксанти „ Оборище 17 съпруг разсилен „
113 - Роза Исак       „ 6.4.1911 Димотика „ „ съпруга домакиня „
114 30 Исак Соломон Бархаим 15.8.1897 Кавала „ 106 5 съпруг раб.месар „
115 - Рекета  Исак           „ 15.4.1897 „ „ „ съпруга домакиня „
116 - Ида          „              „ 15.8.1923 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
117 - Соломон  „              „ 1.3.1928 „ „ „ син „ „
118 - Сабетай   „              „ 20.5.1929 „ „ „ „ „ „
119 - Сол Сабетай Деса 5.6.1870 Солун „ „ тъща домакиня „
120 31 Аврам Давид Бембасат 30.4.1903 Гюмюрджина „ 140 31 съпруг свободен „
121 - Дора Аврам         „ 1.4.1908 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
122 - Давид    „             „ 28.4.1936 „ „ „ син ученик „
123 - Леви      „             „ 27.7.1939 „ „ „ „ дете „
124 - Малкума Давид   „ 6.3.1870 Одрин „ „ майка домакиня „
125 32 Ментеш Моше Беншуа 7.3.1891 Серес „ 106 29 съпруг чалгаджия „
126 - Виза Ментеш         „ 10.10.1905 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
127 - Буона      „              „ 1.10.1922 „ „ „ дъщеря тют.раб. „
128 - Симха     „              „ 8.8.1925 „ „ „ „ „ „
129 - Стелла    „              „ 12.8.1927 „ „ „ „ свободна „
130 - Ребека     „              „ 15.9.1929 „ „ „ „ „ „
131 - Моис       „              „ 18.5.1931 „ „ „ син „ „
132 - Рашел      „              „ 25.10.1936 „ „ „ дъщеря „ „
133 33 Хаим Исак Белло 17.5.1866 Карлово „ Оборище 17 съпруг пом.свещ. „
134 - Режина Хаим  „ 10.4.1879 Одрин „ „ съпруга домакиня „
135 - Нисим      „     „ 21.9.1904 Ксанти „ „ син търг.служ. „
136 34 Соломон Йосеф Браунщаин 10.9.1887 Варна „ Костур 13 съпруг свободен „
137 - Гитла    Соломон      „ 12.7.1897 Деде-агач „ „ съпруга домакиня „
138 - Рут              „             „ 18.5.1925 Ксанти „ „ дъщеря „ „
139 - Аврам         „             „ 15.5.1932 „ „ „ син ученик „
140 - Неама Аврам Хатем 15.1.1866 Чанакале „ „ тъща домакиня „
141 35 Якоб      Шеломо Бениамин 22.1.1883 Серес „ Оборище 52 съпруг кърп.обущ. „
142 - Лeа        Якоб               „ 16.5.1883 Солун „ „ съпруга домакиня „
143 - Исак         „                   „ 12.12.1919 Ксанти „ „ син раб.шивач „
144 36 Моис       Аврам Бехар 12.8.1894 Гюмюрджина „ 192 24 ерген свободен „
145 37 Сабетай   Хаим Белло 1.2.1888 Ксанти „ Ген.Ангер 31 съпруг „ „ 
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СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

146 - Фортуне  Сабетай Белдо 8.12.1900 Пловдив Ксанти Ген.Ангер 31 съпруга домакиня гръцко
147 - Естер             „       „ 1.7.1920 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
148 - Хаим              „       „ 21.10.1923 „ „ „ син „ „
149 - Жулия            „       „ 28.7.1931 „ „ „ дъщеря ученичка „
150 38 Елия Аврам Бехар 14.5.1899 Одрин „ 119 34 съпруг общ раб. „
151 - Естер Елия       „ 10.8.1903 Гюмюрджина „ „ съпруга тют.раб. „
152 - Морду  „          „ 4.2.1928 Ксанти „ „ син свободен „
153 - Аврам   „           „ 11.9.1931 „ „ „ „ „ „
154 39 Йосеф   Нисим Белло 8.5.1897 „ „ Кн.Евдокия 40 съпруг раб.кожар „
155 - Роза       Йосеф     „ 12.2.1905 Кавала „ „ съпруга домакиня „
156 - Менахем    „         „ 21.1.1927 Ксанти „ „ син ученик „
157 - Моис          „         „ 21.2.1929 „ „ „ „ „ „
158 - Аврам        „        „ 25.3.1938 „ „ „ „ дете „
159 - Зимбул Нисим      „ 10.6.1860 Пловдив „ „ майка домакиня „
160 - Естер         „          „ 10.6.1900 Ксанти „ „ сестра свободна „
161 - Исак          „          „ 7.2.1905 „ „ „ брат раб.кожар „
162 40 Мазалтоф Моше Бенрей 14.7.1867 Одрин „ Оборище 6 вдовица домакиня „
163 - Перла            „          „ 15.9.1904 „ „ „ дъщеря свободна „
164 41 Болису Йомтов Бехар 10.10.1881 Гюмюрджина „ Ц.Асен ІІ 9 вдовица домакиня „
165 - Йона           „          „ 10.3.1912 „ „ „ син общ раб. „
166 - Естер          „          „ 10.1.1921 „ „ „ дъщеря раб.плет. „
167 - Хаим           „          „ 5.2.1925 „ „ „ син общ раб. „
168 42 Якоб  Моис Декало 16.8.1883 Карнобат „ Оборище 80 съпруг амб.търг. „
169 - Луна  Якоб        „ 5.4.1893 Свиленград „ „ съпруга домакиня „
170 - Моис     „           „ 1.7.1918 Ксанти „ „ син раб.тенек. „
171 - Леа        „           „ 30.4.1921 „ „ „ дъщеря свободна „
172 - Аврам    „           „ 12.4.1925 „ „ „ син. раб.желез. „
173 43 Сара Сабетай Белло 25.10.1900 Солун „ „ 14 вдовица домакиня „
174 - Алегре     „         „ 10.2.1928 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
175 - Якоб        „         „ 3.12.1923 „ „ „ син раб.обущар „
176 - Моис       „          „ 5.10.1931 „ „ „ „ ученик „
177 44 Султана Йосеф Бехар 20.7.1885 Свиленград „ Ц.Симеон 17 вдовица домакиня „
178 - Естер          „          „ 18.5.1922 Ксанти „ „ дъщеря плетачка „
179 45 Маир Исак Габай 11.4.1891 Свиленград „ Оборище 24 съпруг тенекеджия „
180 - Симха Маир   „ 15.3.1893 Одрин „ „ съпруга домакиня „
181 - Нисим      „     „ 12.1.1923 Гюмюрджина „ „ син раб.тенек. „
182 45 Соломон Маир Габай 6.8.1927 Ксанти „ Оборище 24 син свободен „
183 - Зелма          „         „ 3.4.1929 „ „ „ дъщеря „ „
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146 - Фортуне  Сабетай Белдо 8.12.1900 Пловдив Ксанти Ген.Ангер 31 съпруга домакиня гръцко
147 - Естер             „       „ 1.7.1920 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
148 - Хаим              „       „ 21.10.1923 „ „ „ син „ „
149 - Жулия            „       „ 28.7.1931 „ „ „ дъщеря ученичка „
150 38 Елия Аврам Бехар 14.5.1899 Одрин „ 119 34 съпруг общ раб. „
151 - Естер Елия       „ 10.8.1903 Гюмюрджина „ „ съпруга тют.раб. „
152 - Морду  „          „ 4.2.1928 Ксанти „ „ син свободен „
153 - Аврам   „           „ 11.9.1931 „ „ „ „ „ „
154 39 Йосеф   Нисим Белло 8.5.1897 „ „ Кн.Евдокия 40 съпруг раб.кожар „
155 - Роза       Йосеф     „ 12.2.1905 Кавала „ „ съпруга домакиня „
156 - Менахем    „         „ 21.1.1927 Ксанти „ „ син ученик „
157 - Моис          „         „ 21.2.1929 „ „ „ „ „ „
158 - Аврам        „        „ 25.3.1938 „ „ „ „ дете „
159 - Зимбул Нисим      „ 10.6.1860 Пловдив „ „ майка домакиня „
160 - Естер         „          „ 10.6.1900 Ксанти „ „ сестра свободна „
161 - Исак          „          „ 7.2.1905 „ „ „ брат раб.кожар „
162 40 Мазалтоф Моше Бенрей 14.7.1867 Одрин „ Оборище 6 вдовица домакиня „
163 - Перла            „          „ 15.9.1904 „ „ „ дъщеря свободна „
164 41 Болису Йомтов Бехар 10.10.1881 Гюмюрджина „ Ц.Асен ІІ 9 вдовица домакиня „
165 - Йона           „          „ 10.3.1912 „ „ „ син общ раб. „
166 - Естер          „          „ 10.1.1921 „ „ „ дъщеря раб.плет. „
167 - Хаим           „          „ 5.2.1925 „ „ „ син общ раб. „
168 42 Якоб  Моис Декало 16.8.1883 Карнобат „ Оборище 80 съпруг амб.търг. „
169 - Луна  Якоб        „ 5.4.1893 Свиленград „ „ съпруга домакиня „
170 - Моис     „           „ 1.7.1918 Ксанти „ „ син раб.тенек. „
171 - Леа        „           „ 30.4.1921 „ „ „ дъщеря свободна „
172 - Аврам    „           „ 12.4.1925 „ „ „ син. раб.желез. „
173 43 Сара Сабетай Белло 25.10.1900 Солун „ „ 14 вдовица домакиня „
174 - Алегре     „         „ 10.2.1928 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
175 - Якоб        „         „ 3.12.1923 „ „ „ син раб.обущар „
176 - Моис       „          „ 5.10.1931 „ „ „ „ ученик „
177 44 Султана Йосеф Бехар 20.7.1885 Свиленград „ Ц.Симеон 17 вдовица домакиня „
178 - Естер          „          „ 18.5.1922 Ксанти „ „ дъщеря плетачка „
179 45 Маир Исак Габай 11.4.1891 Свиленград „ Оборище 24 съпруг тенекеджия „
180 - Симха Маир   „ 15.3.1893 Одрин „ „ съпруга домакиня „
181 - Нисим      „     „ 12.1.1923 Гюмюрджина „ „ син раб.тенек. „
182 45 Соломон Маир Габай 6.8.1927 Ксанти „ Оборище 24 син свободен „
183 - Зелма          „         „ 3.4.1929 „ „ „ дъщеря „ „
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184 - Исак       Маир Габай 17.9.1932 Ксанти Ксанти Оборище 24 син ученик гръцко
185 - Естер          „         „ 2.11.1935 „ „ „ дъщеря „ „
186 46 Марко Имда      Декало 16.10.1878 Карнобат „ 105 8 съпруг свободен „
187 - Матилда Марко      „ 12.5.1896 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
188 - Дора            „          „ 24.8.1923 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
189 - Нина            „          „ 14.6.1925 „ „ „ „ „ „
190 - Ида              „           „ 10.5.1928 „ „ „ „ „ „
191 47 Бохор Елиезер Данон 16.9.1870 Свиленград „ Ад.Хитлер 143 съпруг часовн. „
192 - Рифка Бохор         „ 15.10.1876 Хасково „ „ съпруга домакина „
193 48 Шемоел Елиезер Джояс 5.6.1881 Гюмюрджина „ „ 288 съпруг свободен „
194 - Сара Шемоел           „ 8.8.1889 „ „ „ съпруга домакиня „
195 - Елиезер  „                „ 25.9.1911 „ „ „ син общ раб. „
196 - Шеломо  „                „ 29.10.1930 Ксанти „ „ „ свободен „
197 49 Давид Барух    Зиба 2.3.1897 Гюмюрджина „ Ц.Калоян 4 съпруг „ „
198 - Султана Давид    „ 10.8.1906 „ „ „ съпруга домакиня „
199 - Сол             „        „ 15.8.1932 Ксанти „ „ дъщеря ученичка „
200 - Барух         „        „ 18.9.1935 „ „ „ син ученик „
201 - Моис           „        „ 14.12.1938 „ „ „ „ дете „
202 50 Давид     Салтиел Ешкенази 16.9.1890 Серес „ 138 15 съпруг общ раб. „
203 - Сара Давид  „ 3.1.1901 „ „ „ съпруга домакиня „
204 - Мириям        „              „ 4.11.1927 Драма „ „ дъщеря свободна „
205 - Салтиел        „              „ 15.8.1930 „ „ „ син свободен „
206 - Михаел        „              „ 10.10.1933 „ „ „ „ „ „
207 - Фани             „              „ 4.12.1935 Ксанти „ „ дъщеря „ „
208 51 Арон Якоб Ешкенази 14.3.1896 Гюмюрджина „ Хан Омортаг 4 съпруг търг.служащ „
209 - Флора Арон       „ 10.2.1910 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
210 - Якоб       „          „ 5.3.1936 „ „ „ син ученик „
211 - Матилда „          „ 25.12.1940 „ „ „ дъщеря дете „
212 52 Аврам Якоб Ешкенази 15.4.1900 Гюмюрджина „ 140 63 съпруг амб.търг. „
213 - Лина Аврам         „ 10.5.1906 Одрин „ „ съпруга домакиня „
214 - Якоб       „            „ 5.2.1939 Ксанти „ „ син дете „
215 53 Рашел Аврам Илел 20.8.1895 Гюмюрджина „ Солун 39 вдовица домакиня „
216 - Ида          „         „ 10.1.1921 Ксанти „ „ дъщеря тют.раб. „
217 - Мари       „         „ 27.5.1923 „ „ „ „ „ „
218 54 Рахамим Мошон Илел 20.5.1887 „ „ Ад. Хитлер 257 съпруг амб.търг. „
219 - Фортуне Рахамим   „ 8.7.1889 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
220 - Нисим          „          „ 5.10.1917 Ксанти „ „ син амб.търг. „
221 - Моис            „          „ 22.5.1911 „ „ „ „ „ „
222 - Зелма            „          „ 5.12.1921 „ „ „ дъщеря свободна „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1087

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

184 - Исак       Маир Габай 17.9.1932 Ксанти Ксанти Оборище 24 син ученик гръцко
185 - Естер          „         „ 2.11.1935 „ „ „ дъщеря „ „
186 46 Марко Имда      Декало 16.10.1878 Карнобат „ 105 8 съпруг свободен „
187 - Матилда Марко      „ 12.5.1896 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
188 - Дора            „          „ 24.8.1923 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
189 - Нина            „          „ 14.6.1925 „ „ „ „ „ „
190 - Ида              „           „ 10.5.1928 „ „ „ „ „ „
191 47 Бохор Елиезер Данон 16.9.1870 Свиленград „ Ад.Хитлер 143 съпруг часовн. „
192 - Рифка Бохор         „ 15.10.1876 Хасково „ „ съпруга домакина „
193 48 Шемоел Елиезер Джояс 5.6.1881 Гюмюрджина „ „ 288 съпруг свободен „
194 - Сара Шемоел           „ 8.8.1889 „ „ „ съпруга домакиня „
195 - Елиезер  „                „ 25.9.1911 „ „ „ син общ раб. „
196 - Шеломо  „                „ 29.10.1930 Ксанти „ „ „ свободен „
197 49 Давид Барух    Зиба 2.3.1897 Гюмюрджина „ Ц.Калоян 4 съпруг „ „
198 - Султана Давид    „ 10.8.1906 „ „ „ съпруга домакиня „
199 - Сол             „        „ 15.8.1932 Ксанти „ „ дъщеря ученичка „
200 - Барух         „        „ 18.9.1935 „ „ „ син ученик „
201 - Моис           „        „ 14.12.1938 „ „ „ „ дете „
202 50 Давид     Салтиел Ешкенази 16.9.1890 Серес „ 138 15 съпруг общ раб. „
203 - Сара Давид  „ 3.1.1901 „ „ „ съпруга домакиня „
204 - Мириям        „              „ 4.11.1927 Драма „ „ дъщеря свободна „
205 - Салтиел        „              „ 15.8.1930 „ „ „ син свободен „
206 - Михаел        „              „ 10.10.1933 „ „ „ „ „ „
207 - Фани             „              „ 4.12.1935 Ксанти „ „ дъщеря „ „
208 51 Арон Якоб Ешкенази 14.3.1896 Гюмюрджина „ Хан Омортаг 4 съпруг търг.служащ „
209 - Флора Арон       „ 10.2.1910 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
210 - Якоб       „          „ 5.3.1936 „ „ „ син ученик „
211 - Матилда „          „ 25.12.1940 „ „ „ дъщеря дете „
212 52 Аврам Якоб Ешкенази 15.4.1900 Гюмюрджина „ 140 63 съпруг амб.търг. „
213 - Лина Аврам         „ 10.5.1906 Одрин „ „ съпруга домакиня „
214 - Якоб       „            „ 5.2.1939 Ксанти „ „ син дете „
215 53 Рашел Аврам Илел 20.8.1895 Гюмюрджина „ Солун 39 вдовица домакиня „
216 - Ида          „         „ 10.1.1921 Ксанти „ „ дъщеря тют.раб. „
217 - Мари       „         „ 27.5.1923 „ „ „ „ „ „
218 54 Рахамим Мошон Илел 20.5.1887 „ „ Ад. Хитлер 257 съпруг амб.търг. „
219 - Фортуне Рахамим   „ 8.7.1889 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
220 - Нисим          „          „ 5.10.1917 Ксанти „ „ син амб.търг. „
221 - Моис            „          „ 22.5.1911 „ „ „ „ „ „
222 - Зелма            „          „ 5.12.1921 „ „ „ дъщеря свободна „
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ЗАБЕЛЕЖКА

223 - Даниел Рахамим Илел 27.9.1926 Ксанти Ксанти Ад. Хитлер 257 син свободна гръцко
224 - Якоб           „            „ 11.8.1929 „ „ „ „ „ „
225 55 Естер Бохор Кордова 1.8.1850 Димотика „ Ген.Ангер 55 вдовица домакиня „
226 - Даниел Бохор      „ 15.4.1901 Ксанти „ „ син тют.раб. „
227 56 Йосеф Юда Коен 16.5.1907 „ „ Солун 39 съпруг общ раб. „
228 56 Луна Йосеф Коен 10.3.1913 Ксанти „ Солун 39 съпруга домакиня „
229 - Моше    „          „ 22.8.1941 „ „ „ син дете „
230 57 Луси Якоб Казес 1.4.1910 Кавала „ Цар Асен 9 съпруга домакиня „
231 58 Елия Нисим Кузи 15.7.1906 Одрин „ 104 46 съпруг тют.раб. „
232 - Матилда Елия „ 10.2.1905 „ „ „ съпруга домакиня „
233 - Давид        „     „ 10.6.1932 Ксанти „ „ син свободен „
234 59 Даниел Соломон Канети 15.5.1890 „ „ 115 34 съпруг амб.търг. „
235 - Паломба Даниел       „ 10.2.1891 „ „ „ съпруга домакиня „
236 - Соломон       „           „ 25.4.1923 „ „ „ син амб.търг. „
237 - Режина          „           „ 10.3.1924 „ „ „ дъщеря свободна „
238 - Луна             „           „ 1.1.1926 „ „ „ „ „ „
239 60 Ашер Нисим Кузи 6.5.1909 Одрин „ 109 7 съпруг раб.тенек. „
240 - Босна Ашер      „ 20.10.1913 Кавала „ „ съпруга тют.работн. „
241 - Давид     „         „ 15.12.1936 Ксанти „ „ син свободен „
242 - Юда        „         „ 4.5.1942 „ „ „ „ дете „
243 61 Елиезер Менахем Казес 10.5.1894 Гюмюрджина „ Ген.Ангер 39 съпруг общ раб. „
244 - Виду    Елиезер         „ 12.4.1905 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
245 - Менахем     „             „ 2.5.1925 „ „ „ син общ раб. „
246 - Боена          „             „ 15.11.1928 „ „ „ дъщеря свободна „
247 - Якоб            „             „ 12.2.1935 „ „ „ син свободен „
248 62 Рафаел Йомтов Коен 19.5.1874 Цариград „ Оборище 9 разведен „ „
249 63 Исак Юда Коен 15.5.1903 Ксанти „ Солун 39 съпруг амб.търг. „
250 - Ида Исак      „ 30.3.1911 „ „ „ съпруга домакиня „
251 - Леон Исак    „ 20.12.1937 „ „ „ син дете „
252 64 Сара Шаул Коен 12.9.1901 „ „ 104 31 вдовица домакиня „
253 - Зафира     „     „ 25.9.1924 „ „ „ дъщеря тют.раб. „
254 - Бениамин        „ 7.5.1935 „ „ „ син свободен „
255 - Алегре     „      „ 18.9.1938 „ „ „ дъщеря дете „
256 65 Нисим Елия Кузи 10.1.1880 Одрин „ 106 27 съпруг общ раб. „
257 - Сулуча Нисим „ 15.4.1878 „ „ „ съпруга домакиня „
258 - Якоб         „      „ 1.3.1919 Ксанти „ „ син раб.колар „
259 - Синюру    „      „ 15.4.1921 „ „ „ дъщеря свободна „
260 66 Синюру Шемоел Коен 20.5.1887 „ „ 112 10 вдовица домакиня „
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223 - Даниел Рахамим Илел 27.9.1926 Ксанти Ксанти Ад. Хитлер 257 син свободна гръцко
224 - Якоб           „            „ 11.8.1929 „ „ „ „ „ „
225 55 Естер Бохор Кордова 1.8.1850 Димотика „ Ген.Ангер 55 вдовица домакиня „
226 - Даниел Бохор      „ 15.4.1901 Ксанти „ „ син тют.раб. „
227 56 Йосеф Юда Коен 16.5.1907 „ „ Солун 39 съпруг общ раб. „
228 56 Луна Йосеф Коен 10.3.1913 Ксанти „ Солун 39 съпруга домакиня „
229 - Моше    „          „ 22.8.1941 „ „ „ син дете „
230 57 Луси Якоб Казес 1.4.1910 Кавала „ Цар Асен 9 съпруга домакиня „
231 58 Елия Нисим Кузи 15.7.1906 Одрин „ 104 46 съпруг тют.раб. „
232 - Матилда Елия „ 10.2.1905 „ „ „ съпруга домакиня „
233 - Давид        „     „ 10.6.1932 Ксанти „ „ син свободен „
234 59 Даниел Соломон Канети 15.5.1890 „ „ 115 34 съпруг амб.търг. „
235 - Паломба Даниел       „ 10.2.1891 „ „ „ съпруга домакиня „
236 - Соломон       „           „ 25.4.1923 „ „ „ син амб.търг. „
237 - Режина          „           „ 10.3.1924 „ „ „ дъщеря свободна „
238 - Луна             „           „ 1.1.1926 „ „ „ „ „ „
239 60 Ашер Нисим Кузи 6.5.1909 Одрин „ 109 7 съпруг раб.тенек. „
240 - Босна Ашер      „ 20.10.1913 Кавала „ „ съпруга тют.работн. „
241 - Давид     „         „ 15.12.1936 Ксанти „ „ син свободен „
242 - Юда        „         „ 4.5.1942 „ „ „ „ дете „
243 61 Елиезер Менахем Казес 10.5.1894 Гюмюрджина „ Ген.Ангер 39 съпруг общ раб. „
244 - Виду    Елиезер         „ 12.4.1905 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
245 - Менахем     „             „ 2.5.1925 „ „ „ син общ раб. „
246 - Боена          „             „ 15.11.1928 „ „ „ дъщеря свободна „
247 - Якоб            „             „ 12.2.1935 „ „ „ син свободен „
248 62 Рафаел Йомтов Коен 19.5.1874 Цариград „ Оборище 9 разведен „ „
249 63 Исак Юда Коен 15.5.1903 Ксанти „ Солун 39 съпруг амб.търг. „
250 - Ида Исак      „ 30.3.1911 „ „ „ съпруга домакиня „
251 - Леон Исак    „ 20.12.1937 „ „ „ син дете „
252 64 Сара Шаул Коен 12.9.1901 „ „ 104 31 вдовица домакиня „
253 - Зафира     „     „ 25.9.1924 „ „ „ дъщеря тют.раб. „
254 - Бениамин        „ 7.5.1935 „ „ „ син свободен „
255 - Алегре     „      „ 18.9.1938 „ „ „ дъщеря дете „
256 65 Нисим Елия Кузи 10.1.1880 Одрин „ 106 27 съпруг общ раб. „
257 - Сулуча Нисим „ 15.4.1878 „ „ „ съпруга домакиня „
258 - Якоб         „      „ 1.3.1919 Ксанти „ „ син раб.колар „
259 - Синюру    „      „ 15.4.1921 „ „ „ дъщеря свободна „
260 66 Синюру Шемоел Коен 20.5.1887 „ „ 112 10 вдовица домакиня „
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ЗАБЕЛЕЖКА

261 67 Самуел Аврам Кордова 5.10.1878 Одрин Ксанти 111 16 съпруг раб.месар гръцко
262 - Естреа Самуел       „ 10.5.1886 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
263 - Аврам        „           „ 2.5.1918 Ксанти „ „ син раб.тенек.
264 68 Йомтов Елия Коен 5.7.1914 „ „ 106 27 съпруг тют.раб.
265 - Зали Йомтов     „ 10.9.1915 „ „ „ съпруга „
266 - Рафаел  „           „ 30.11.1940 „ „ „ син дете
267 - Елия      „           „ 17.3.1939 „ „ „ „ „
268 69 Дина Маир Коен 1.5.1889 Цариград „ Солун 13 вдовица домакиня
269 - Ребека   „        „ 13.12.1918 Ксанти „ „ дъщеря свободна
270 70 Елия   Йомтов Коен 5.10.1886 Цариград „ Оборище 9 съпруг тют.раб.
271 - Сол Елия            „ 16.3.1888 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня
272 - Шемоел    „        „ 24.5.1924 Ксанти „ „ син раб.обущар
273 71 Юда   Исак    Коен 10.4.1872 Солун „ Солун 39 съпруг дърводел.
274 - Джамила Юда   „ 6.5.1875 „ „ „ съпруга домакиня
275 72 Соломон Якоб Коен 12.9.1881 Серес         „ 105 № 11 съпруг свободен „
276 Рикула Соломон „ 16.3.1891 „ „ „ съпруга домакиня „
277 Якоб           „        „ 10.2.1917 Драма „ „ син свободен „
278 Матилде     „       „ 10.10.1922 „ „ „ дъщеря „ „
279 Люси          „       „ 20.2.1924 „ „ „ „ продавачка „
280 73 Рикула Аврам Мешулам 9.8.1869 Серес „ Илинден № 6 вдовица домакиня „
281 Шемуел     „            „ 5.12.1904 Ксанти „ „ син тютюнор. „
282 Беменида  „            „ 1.5.1911 „ „ „ дъщеря свободна „
283 74 Йосев Исак             „ 1.5.1900 г. „ „ 11 април № 8 съпруг бръснар „
284 Естер Йосев           „ 17.8.1908 „ „ „ съпруга домакиня „
285 Исак        „              „ 14.10.1928 „ „ „ син свободен „
286 Соломон „              „ 26.10.1932 г. „ „ „ „ ученик „
287 Ребека     „              „ 8.9.1937 „ „ „ дъщеря ученичка „
288 75 Симанто Илия Менасе 5.3.1899 Димотика „ Цар Асен ІІ № 9 съпруг работн. даракчия „
289 Роза Симанто        „ 10.7.1909 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
290 76 Барух Юда Магрисо 2.ІІІ.1873 Ксанти „ 22 № 7 съпруг търг.служащ „
291 Мазалтов Барух Магрисо 5.3.1983 „ „ „ съпруга домакиня „
292 Естер            „            „ 3.5.1919 „ „ „ дъщеря търг.служащ „
293 Якоб             „            „ 2.2.1920 „ „ „ син музикант „
294 Луси             „            „ 1.1.1921 „ „ „ дъщеря свободна „
295 Ребека  Моше Бехмоарас 2.5.1911 „ „ „ балдъза „ „
296 77 Луна     Бохор Морду 10.10.1881 „ „ 99 № 6 вдовица домакиня „
297 Елиезер    „ 4.5.1905 „ „ „ син тют. работник „
298 Матилде   „           „ 5.7.1907 „ „ „ дъщеря „ „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1091

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

261 67 Самуел Аврам Кордова 5.10.1878 Одрин Ксанти 111 16 съпруг раб.месар гръцко
262 - Естреа Самуел       „ 10.5.1886 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
263 - Аврам        „           „ 2.5.1918 Ксанти „ „ син раб.тенек.
264 68 Йомтов Елия Коен 5.7.1914 „ „ 106 27 съпруг тют.раб.
265 - Зали Йомтов     „ 10.9.1915 „ „ „ съпруга „
266 - Рафаел  „           „ 30.11.1940 „ „ „ син дете
267 - Елия      „           „ 17.3.1939 „ „ „ „ „
268 69 Дина Маир Коен 1.5.1889 Цариград „ Солун 13 вдовица домакиня
269 - Ребека   „        „ 13.12.1918 Ксанти „ „ дъщеря свободна
270 70 Елия   Йомтов Коен 5.10.1886 Цариград „ Оборище 9 съпруг тют.раб.
271 - Сол Елия            „ 16.3.1888 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня
272 - Шемоел    „        „ 24.5.1924 Ксанти „ „ син раб.обущар
273 71 Юда   Исак    Коен 10.4.1872 Солун „ Солун 39 съпруг дърводел.
274 - Джамила Юда   „ 6.5.1875 „ „ „ съпруга домакиня
275 72 Соломон Якоб Коен 12.9.1881 Серес         „ 105 № 11 съпруг свободен „
276 Рикула Соломон „ 16.3.1891 „ „ „ съпруга домакиня „
277 Якоб           „        „ 10.2.1917 Драма „ „ син свободен „
278 Матилде     „       „ 10.10.1922 „ „ „ дъщеря „ „
279 Люси          „       „ 20.2.1924 „ „ „ „ продавачка „
280 73 Рикула Аврам Мешулам 9.8.1869 Серес „ Илинден № 6 вдовица домакиня „
281 Шемуел     „            „ 5.12.1904 Ксанти „ „ син тютюнор. „
282 Беменида  „            „ 1.5.1911 „ „ „ дъщеря свободна „
283 74 Йосев Исак             „ 1.5.1900 г. „ „ 11 април № 8 съпруг бръснар „
284 Естер Йосев           „ 17.8.1908 „ „ „ съпруга домакиня „
285 Исак        „              „ 14.10.1928 „ „ „ син свободен „
286 Соломон „              „ 26.10.1932 г. „ „ „ „ ученик „
287 Ребека     „              „ 8.9.1937 „ „ „ дъщеря ученичка „
288 75 Симанто Илия Менасе 5.3.1899 Димотика „ Цар Асен ІІ № 9 съпруг работн. даракчия „
289 Роза Симанто        „ 10.7.1909 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
290 76 Барух Юда Магрисо 2.ІІІ.1873 Ксанти „ 22 № 7 съпруг търг.служащ „
291 Мазалтов Барух Магрисо 5.3.1983 „ „ „ съпруга домакиня „
292 Естер            „            „ 3.5.1919 „ „ „ дъщеря търг.служащ „
293 Якоб             „            „ 2.2.1920 „ „ „ син музикант „
294 Луси             „            „ 1.1.1921 „ „ „ дъщеря свободна „
295 Ребека  Моше Бехмоарас 2.5.1911 „ „ „ балдъза „ „
296 77 Луна     Бохор Морду 10.10.1881 „ „ 99 № 6 вдовица домакиня „
297 Елиезер    „ 4.5.1905 „ „ „ син тют. работник „
298 Матилде   „           „ 5.7.1907 „ „ „ дъщеря „ „
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299 78 Бениамин Аврам Менда 5.7.1886 Гюмюрджина Ксанти 47 № 7 ерген общ работник гръцко
300 Якоб              „          „ 10.2.1895 „ „ „ брат свободен „
301 Дона              „          „ 8.5.1860 „ „ „ майка домакиня „
302 79 Дуду Якоб Мизрахи 19.8.1884 Ксанти „ „ вдовица „ „
303 Сара      „           „ 5.6.1913 „ „ „ дъщеря тют. работничка „
304 Ребека   „           „ 7.8.1923 „ „ „ „ „ „
305 80 Моис Шимон Мешулам 2.10.1871 Одрин „ Адолф Хитлер 175 съпруг свободен „
306 Мериям Моис        „ 18.3.1883 „ „ „ съпруга домакиня „
307 Витали      „            „ 26.6.1912 Ксанти „ „ син учител „
308 Берта         „            „ 18.10.1918 „ „ дъщеря свободна „
309 Султана     „            „ 22.4.1926 „ „ „ „ „ „
310 81 Сара   Ездра Мотола 10.6.1888 Силиврия „ 110 № 2 вдовица домакиня „
311 Сулуча   „           „ 10.11.1926 „ „ „ дъщеря свободна „
312 82 Леон          Якоб Моше 10.3.1904 Серес „ Бяло-Море 88 съпруг „ „
313 Естерлион     „        „ 8.2.1907 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
314 Сара               „        „ 7.11.1935 „ „ „ дъщеря дете „
315 Якоб              „        „ 15.7.1939 „ „ „ син „ „
316 83 Шемуел Исак Мешулам 6.5.1904 „ „ 140 № 46 съпруг тют. работник „
317 Коломба Шамуел   „ 6.8.1909 Димотика „ „ съпруга домакиня „
318 Менахем       „        „ 12.5.1941 Ксанти „ „ син дете „
319 84 Йосеф Хаим Морду 5.5.1887 Ксанти „ 115 № 5 съпруг тют.работн. „
320 Булису Йосеф    „ 6.5.1901 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
321 Якоб          „        „ 7.7.1940 Ксанти „ „ син дете „
322 Хаим          „        „ 8.5.1928 „ „ „ „ свободен „
323 85 Джентил Хаим Майов 10.7.1886 Чорлу „ Нестрам № 2 вдовица домакиня „
324 86 Бениамин Хаим Морду 10.4.1891 Ксанти „ 104 № 13 съпруг тют.раб. „
325 Дуду Бениамин       „ 12.6.1899 „ „ „ съпруга домакиня „
326 Боена        „             „ 7.6.1922 „ „ „ дъщеря свободна „
327 Витали      „             „ 6.2.1924 „ „ „ син раб.монтьор „
328 87 Исак Йосев Мешулам 13.9.1867 „ „ 140 № 46 съпруг свободен „
329 Ребека Исак        „ 17.3.1877 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
330 Йомтов   „            „ 15.8.1917 Ксанти „ „ син свободен „
331 88 Аврам Якоб Мизрахи 24.12.1915 „ „ Пр. 134 № 4 вдовец тют.работн. „
332 Неама Аврам      „ 4.2.1940 „ „ „ дъщеря дете „
333 Режина    „          „ 23.І.1942 „ „ „ „ „ „
334 89 Леон Йонтов Малах 14.3.1901 Кавала „ Ген. Ангер 4 съпруг тют.работн. „
335 Леа Леон           „ 20.5.1903 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
336 Каролина           „ 5.8.1927 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
337 Сулуча              „ 5.12.1929 „ „ „ „ „ „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1093

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

299 78 Бениамин Аврам Менда 5.7.1886 Гюмюрджина Ксанти 47 № 7 ерген общ работник гръцко
300 Якоб              „          „ 10.2.1895 „ „ „ брат свободен „
301 Дона              „          „ 8.5.1860 „ „ „ майка домакиня „
302 79 Дуду Якоб Мизрахи 19.8.1884 Ксанти „ „ вдовица „ „
303 Сара      „           „ 5.6.1913 „ „ „ дъщеря тют. работничка „
304 Ребека   „           „ 7.8.1923 „ „ „ „ „ „
305 80 Моис Шимон Мешулам 2.10.1871 Одрин „ Адолф Хитлер 175 съпруг свободен „
306 Мериям Моис        „ 18.3.1883 „ „ „ съпруга домакиня „
307 Витали      „            „ 26.6.1912 Ксанти „ „ син учител „
308 Берта         „            „ 18.10.1918 „ „ дъщеря свободна „
309 Султана     „            „ 22.4.1926 „ „ „ „ „ „
310 81 Сара   Ездра Мотола 10.6.1888 Силиврия „ 110 № 2 вдовица домакиня „
311 Сулуча   „           „ 10.11.1926 „ „ „ дъщеря свободна „
312 82 Леон          Якоб Моше 10.3.1904 Серес „ Бяло-Море 88 съпруг „ „
313 Естерлион     „        „ 8.2.1907 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
314 Сара               „        „ 7.11.1935 „ „ „ дъщеря дете „
315 Якоб              „        „ 15.7.1939 „ „ „ син „ „
316 83 Шемуел Исак Мешулам 6.5.1904 „ „ 140 № 46 съпруг тют. работник „
317 Коломба Шамуел   „ 6.8.1909 Димотика „ „ съпруга домакиня „
318 Менахем       „        „ 12.5.1941 Ксанти „ „ син дете „
319 84 Йосеф Хаим Морду 5.5.1887 Ксанти „ 115 № 5 съпруг тют.работн. „
320 Булису Йосеф    „ 6.5.1901 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
321 Якоб          „        „ 7.7.1940 Ксанти „ „ син дете „
322 Хаим          „        „ 8.5.1928 „ „ „ „ свободен „
323 85 Джентил Хаим Майов 10.7.1886 Чорлу „ Нестрам № 2 вдовица домакиня „
324 86 Бениамин Хаим Морду 10.4.1891 Ксанти „ 104 № 13 съпруг тют.раб. „
325 Дуду Бениамин       „ 12.6.1899 „ „ „ съпруга домакиня „
326 Боена        „             „ 7.6.1922 „ „ „ дъщеря свободна „
327 Витали      „             „ 6.2.1924 „ „ „ син раб.монтьор „
328 87 Исак Йосев Мешулам 13.9.1867 „ „ 140 № 46 съпруг свободен „
329 Ребека Исак        „ 17.3.1877 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
330 Йомтов   „            „ 15.8.1917 Ксанти „ „ син свободен „
331 88 Аврам Якоб Мизрахи 24.12.1915 „ „ Пр. 134 № 4 вдовец тют.работн. „
332 Неама Аврам      „ 4.2.1940 „ „ „ дъщеря дете „
333 Режина    „          „ 23.І.1942 „ „ „ „ „ „
334 89 Леон Йонтов Малах 14.3.1901 Кавала „ Ген. Ангер 4 съпруг тют.работн. „
335 Леа Леон           „ 20.5.1903 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
336 Каролина           „ 5.8.1927 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
337 Сулуча              „ 5.12.1929 „ „ „ „ „ „



1094 5. ХОраТа

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

338 Мириям             „ 2.8.1931 „ Ксанти Ген. Ангер 4 дъщеря ученичка гръцко
339 90 Даниел Аврам Мордох 9.6.1891 „ „ 109 № 1 съпруг тют. работник „
340 Матилда Даниел   „ 1.8.1901 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
341 Исак             „        „ 5.8.1936 Ксанти „ „ син свободен „
342 91 Аврам Мишаел Леви 4.5.1896 „ „ 108 № 49 съпруг тют. работник „
343 Булису  Аврам     „ 1.3.1905 Одрин „ „ съпруга домакиня „
344 Михаел      „         „ 1.6.1925 Ксанти „ „ син общ работн. „
345 Синьора     „         „ 25.12.1927 „ „ „ дъщеря свободна „
346 Сулуча       „         „ 5.4.1927 „ „ „ „ „ „
347 Якоб           „         „ 25.7.1937 „ „ „ син „ „
348 Дуду           „         „ 25.3.1935 „ „ „ дъщеря „ „
349 92 Синюру Якоб Леви 6.10.1876 Цариград „ Солун 13 вдовица домакиня „
350 Аврам        „       „ 3.3.1914 Ксанти „ „ син свободен „
351 93 Симха Йосев Леви 7.8.1880 Измир „ 106 № 28 вдовица домакиня „
352 Джоя       „         „ 12.4.1912 Ксанти „ „ дъщеря тют.работн. „
353 94 Нисим  Йосев  Латин 10.10.1902 Свиленград „ 246 № 12 съпруг свещеник „
354 Виржини Нисим  „ 8.3.1900 Одрин „ „ съпруга домакиня „
355 Рефаел        „       „ 15.4.1923 Солун „ „ син общ раб. „
356 Хурси         „        „ 10.9.1925 Серес „ „ дъщеря свободна „
357 Исак            „        „ 10.9.1928 „ „ „ син свободен „
358 Давид          „        „ 1.5.1930 „ „ „ „ „ „
359 Сара           „        „ 10.8.1932 „ „ „ дъщеря „ „
360 Рашел         „        „ 12.4.1934 „ „ „ „ „ „
361 Дона           „        „ 7.8.1936 Ксанти „ „ „ „ „
362 Шошала      „        „ 5.9.1938 „ „ „ „ „ „
363 95 Леа Маир Леви 6.3.1891 Серес „ 104 № 31 вдовица домакиня „
364 96 Йомтов Рубен Натан 12.2.1905 Ксанти „ 112 № 10 съпруг тенекедж. „
365 96 Ида   Йонтов Натан 20.10.1911 Ксанти „ 112 № 10 съпруга домакиня „
366 Рубен     „           „ 16.7.1935 „ „ „ син свободен „
367 Мириям „           „ 19.3.1939 „ „ „ дъщеря дете „
368 97 Рахел Якоб Поликар 10.3.1905 Узун-Кюпрю „ 115 № 33 вдовица домакиня „
369 98 Якоб Аврам Пардо 12.4.1882 Цариград „ 106 № 2 съпруг свободен „
370 Естрея Якоб      „ 6.3.1890 „ „ „ съпруга домакиня „
371 Ребека     „         „ 25.2.1921 Кавала „ „ дъщеря раб.плетачка „
372 Сара        „         „ 19.5.1923 „ „ „ „ „ „
373 Аврам     „         „ 22.2.1931 Ксанти „ „ син свободен „
374 Дона        „         „ 16.10.1929 „ „ „ дъщеря „ „
375 Режина    „         „ 22.6.1926 „ „ „ „ „ „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1095

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

338 Мириям             „ 2.8.1931 „ Ксанти Ген. Ангер 4 дъщеря ученичка гръцко
339 90 Даниел Аврам Мордох 9.6.1891 „ „ 109 № 1 съпруг тют. работник „
340 Матилда Даниел   „ 1.8.1901 Гюмюрджина „ „ съпруга домакиня „
341 Исак             „        „ 5.8.1936 Ксанти „ „ син свободен „
342 91 Аврам Мишаел Леви 4.5.1896 „ „ 108 № 49 съпруг тют. работник „
343 Булису  Аврам     „ 1.3.1905 Одрин „ „ съпруга домакиня „
344 Михаел      „         „ 1.6.1925 Ксанти „ „ син общ работн. „
345 Синьора     „         „ 25.12.1927 „ „ „ дъщеря свободна „
346 Сулуча       „         „ 5.4.1927 „ „ „ „ „ „
347 Якоб           „         „ 25.7.1937 „ „ „ син „ „
348 Дуду           „         „ 25.3.1935 „ „ „ дъщеря „ „
349 92 Синюру Якоб Леви 6.10.1876 Цариград „ Солун 13 вдовица домакиня „
350 Аврам        „       „ 3.3.1914 Ксанти „ „ син свободен „
351 93 Симха Йосев Леви 7.8.1880 Измир „ 106 № 28 вдовица домакиня „
352 Джоя       „         „ 12.4.1912 Ксанти „ „ дъщеря тют.работн. „
353 94 Нисим  Йосев  Латин 10.10.1902 Свиленград „ 246 № 12 съпруг свещеник „
354 Виржини Нисим  „ 8.3.1900 Одрин „ „ съпруга домакиня „
355 Рефаел        „       „ 15.4.1923 Солун „ „ син общ раб. „
356 Хурси         „        „ 10.9.1925 Серес „ „ дъщеря свободна „
357 Исак            „        „ 10.9.1928 „ „ „ син свободен „
358 Давид          „        „ 1.5.1930 „ „ „ „ „ „
359 Сара           „        „ 10.8.1932 „ „ „ дъщеря „ „
360 Рашел         „        „ 12.4.1934 „ „ „ „ „ „
361 Дона           „        „ 7.8.1936 Ксанти „ „ „ „ „
362 Шошала      „        „ 5.9.1938 „ „ „ „ „ „
363 95 Леа Маир Леви 6.3.1891 Серес „ 104 № 31 вдовица домакиня „
364 96 Йомтов Рубен Натан 12.2.1905 Ксанти „ 112 № 10 съпруг тенекедж. „
365 96 Ида   Йонтов Натан 20.10.1911 Ксанти „ 112 № 10 съпруга домакиня „
366 Рубен     „           „ 16.7.1935 „ „ „ син свободен „
367 Мириям „           „ 19.3.1939 „ „ „ дъщеря дете „
368 97 Рахел Якоб Поликар 10.3.1905 Узун-Кюпрю „ 115 № 33 вдовица домакиня „
369 98 Якоб Аврам Пардо 12.4.1882 Цариград „ 106 № 2 съпруг свободен „
370 Естрея Якоб      „ 6.3.1890 „ „ „ съпруга домакиня „
371 Ребека     „         „ 25.2.1921 Кавала „ „ дъщеря раб.плетачка „
372 Сара        „         „ 19.5.1923 „ „ „ „ „ „
373 Аврам     „         „ 22.2.1931 Ксанти „ „ син свободен „
374 Дона        „         „ 16.10.1929 „ „ „ дъщеря „ „
375 Режина    „         „ 22.6.1926 „ „ „ „ „ „



1096 5. ХОраТа

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

376 99 Пинхас Михаел Ревах 15.4.1910 Ксанти Ксанти 110 № 12 съпруг раб.бръснар гръцко
377 Джоя Пинхас          „ 18.7.1917 „ „ „ съпруга домакиня „
378 Зелма      „               „ 9.11.1937 „ „ „ дъщеря свободна „
379 Михаел   „               „ 5.11.1941 „ „ „ син дете „
380 100 Шемоел Моше Паси 10.4.1895 Серес „ Вас.Левски 2 съпруг свободен „
381 Елвира Шемоел   „ 6.10.1901 Драма „ „ съпруга домакиня „
382 101 Моис Нисим Пашарел 12.9.1889 Деде-Агач „ 109 № 40 съпруг общ раб. „
383 Сара Моис           „ 7.8.1886 Одрин „ „ съпруга домакиня „
384 Нисим  „               „ 18.9.1915 Ксанти „ „ син раб.бръснар „
385 Давид   „               „ 15.9.1918 „ „ „ „ раб.тенекидж. „
386 102 Бениамин Моше Паси 8.3.1894 Серес „ Вас.Левски 2 съпруг свободен „
387 Флора Бениамин     „ 15.3.1898 „ „ „ съпруга домакиня „
388 Режина       „            „ 6.1.1924 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
389 Мириям      „            „ 17.9.1926 „ „ „ „ „ „
390 103 Моис Израил Равуна 1.3.1907 Ада-Пазар „ 11 април № 18 съпруг амб.търговец „
391 Ребека Моис       „ 18.2.1913 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
392 Израил    „           „ 10.11.1938 „ „ „ син дете „
393 Авраам    „           „ 28.9.1940 „ „ „ „ „ „
394 104 Йосев Даниел Русо 19.2.1890 Кавала „ 110 № 44 съпруг тют.работник „
395 Естер Йосев        „ 16.8.1908 Одрин „ „ съпруга домакиня „
396 Вида        „           „ 28.8.1930 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
397 Даниел    „           „ 15.9.1935 „ „ „ син „ „
398 Джамила „           „ 12.2.1942 „ „ „ дъщеря дете „
399 105 Елие Моис   Ревах 20.4.1888 Одрин „ 109 № 7 съпруг амб.търговец „
400 Мазалтов Елие „ 3.3.1891 Димотика „ „ съпруга домакиня „
401 Естрея          „   „ 8.4.1922 „ „ „ дъщеря свободна „
402 Режина         „   „ 3.8.1925 „ „ „ „ тют.работн. „
403 106 Джоя Шемоел Романо 12.8.1890 Ксанти „ Илинден № 6 вдовица домакиня „
404 Естер Джоя          „ 27.5.1915 „ „ „ дъщеря свободна „
405 Ребека    „             „ 8.9.1918 „ „ „ „ продавачка „
406 107 Йосев Юда Родриг 10.6.1896 Ямбол „ 99 № 5 ерген амб.търговец „
407 Ривка     „         „ 9.7.1861 „ „ „ майка домакиня „
408 108 Сара Исак Пичон 5.10.1899 Гюмюрджина „ Пр. Ад.Хитлер № 3 вдовица „ „
409 Морду  „        „ 7.6.1914 Ксанти „ „ син раб.шивач „
410 109 Ишуа Маше Шоев 1.2.1872 Одрин Ксанти 94 № 17 съпруг свободен „
411 Естреа Ишуа   „ 17.11.1885 „ „ „ съпруга домакиня „
412 Софи        „      „ 6.4.1918 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
413 110 Леа     Хаим Шаки 4.2.1881 Серес „ 63 № 5 вдовица домакиня „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1097

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

376 99 Пинхас Михаел Ревах 15.4.1910 Ксанти Ксанти 110 № 12 съпруг раб.бръснар гръцко
377 Джоя Пинхас          „ 18.7.1917 „ „ „ съпруга домакиня „
378 Зелма      „               „ 9.11.1937 „ „ „ дъщеря свободна „
379 Михаел   „               „ 5.11.1941 „ „ „ син дете „
380 100 Шемоел Моше Паси 10.4.1895 Серес „ Вас.Левски 2 съпруг свободен „
381 Елвира Шемоел   „ 6.10.1901 Драма „ „ съпруга домакиня „
382 101 Моис Нисим Пашарел 12.9.1889 Деде-Агач „ 109 № 40 съпруг общ раб. „
383 Сара Моис           „ 7.8.1886 Одрин „ „ съпруга домакиня „
384 Нисим  „               „ 18.9.1915 Ксанти „ „ син раб.бръснар „
385 Давид   „               „ 15.9.1918 „ „ „ „ раб.тенекидж. „
386 102 Бениамин Моше Паси 8.3.1894 Серес „ Вас.Левски 2 съпруг свободен „
387 Флора Бениамин     „ 15.3.1898 „ „ „ съпруга домакиня „
388 Режина       „            „ 6.1.1924 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
389 Мириям      „            „ 17.9.1926 „ „ „ „ „ „
390 103 Моис Израил Равуна 1.3.1907 Ада-Пазар „ 11 април № 18 съпруг амб.търговец „
391 Ребека Моис       „ 18.2.1913 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
392 Израил    „           „ 10.11.1938 „ „ „ син дете „
393 Авраам    „           „ 28.9.1940 „ „ „ „ „ „
394 104 Йосев Даниел Русо 19.2.1890 Кавала „ 110 № 44 съпруг тют.работник „
395 Естер Йосев        „ 16.8.1908 Одрин „ „ съпруга домакиня „
396 Вида        „           „ 28.8.1930 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
397 Даниел    „           „ 15.9.1935 „ „ „ син „ „
398 Джамила „           „ 12.2.1942 „ „ „ дъщеря дете „
399 105 Елие Моис   Ревах 20.4.1888 Одрин „ 109 № 7 съпруг амб.търговец „
400 Мазалтов Елие „ 3.3.1891 Димотика „ „ съпруга домакиня „
401 Естрея          „   „ 8.4.1922 „ „ „ дъщеря свободна „
402 Режина         „   „ 3.8.1925 „ „ „ „ тют.работн. „
403 106 Джоя Шемоел Романо 12.8.1890 Ксанти „ Илинден № 6 вдовица домакиня „
404 Естер Джоя          „ 27.5.1915 „ „ „ дъщеря свободна „
405 Ребека    „             „ 8.9.1918 „ „ „ „ продавачка „
406 107 Йосев Юда Родриг 10.6.1896 Ямбол „ 99 № 5 ерген амб.търговец „
407 Ривка     „         „ 9.7.1861 „ „ „ майка домакиня „
408 108 Сара Исак Пичон 5.10.1899 Гюмюрджина „ Пр. Ад.Хитлер № 3 вдовица „ „
409 Морду  „        „ 7.6.1914 Ксанти „ „ син раб.шивач „
410 109 Ишуа Маше Шоев 1.2.1872 Одрин Ксанти 94 № 17 съпруг свободен „
411 Естреа Ишуа   „ 17.11.1885 „ „ „ съпруга домакиня „
412 Софи        „      „ 6.4.1918 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
413 110 Леа     Хаим Шаки 4.2.1881 Серес „ 63 № 5 вдовица домакиня „



1098 5. ХОраТа

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

414 Моис     Хаим Шаки 5.5.1913 Драма Ксанти 63 № 5 син свободен гръцко
415 Леонора    „          „ 7.6.1921 „ „ „ дъщеря „ „
416 111 Морду   Юда     Шоев 20.11.1891 Ксанти „ 112 № 6 съпруг амб.търговец „
417 Меркада Морду    „ 3.1.1906 Драма „ „ съпруга домакиня „
418 Сузана         „        „ 1.2.1927 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
419 Леон            „        „ 20.6.1929 „ „ „ син „ „
420 Донна          „        „ 15.9.1934 „ „ „ дъщеря „ „
421 Донна Исак Дживре 3.1.1881 Серес „ „ тъща домакиня „
422 112 Сара Соломон Шоев 15.4.1870 Одрин „ 11 април 8 вдовица „ „
423 113 Морду Менахем Шени 5.3.1882 Димотика „ 108 № 43 съпруг амб.търгов. „
424 Бевенида Морду 15.10.1879 Одрин „ „ съпруга домакиня „
425 114 Самуел Аврам Шимши 8.5.1916 Ксанти „ Оборище 80 съпруг амб.търгов. „
426 Султана Самуел     „ 9.11.1916 Деде-Агач „ „ съпруга домакиня „
427 Режина        „          „ 7.6.1941 Ксанти „ „ дъщеря дете „
428 Бениямин Бохор Нахтал 7.4.1923 „ „ „ шурей об.работник „
429 115 Виктория Аврам Шимши 3.3.1890 Одрин „ 109 № 13 вдовица тют.работн. „
430 Нисим           „           „ 3.3.1919 Гюмюрджина „ „ син раб.ножар „
431 Сузана Рафаел Алфон 3.3.1912 Деде-Агач „ „ дъщеря домакиня „
432 Сабитай     „          „ 2.3.1935 Ксанти „ „ внук свободен „
433 116 Исак Нисим Сарфати 6.5.1911 Димотика „ 113 № 28 съпруг работник тенек. „
434 Паломба Исак      „ 12.3.1915 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
435 Нина           „         „ 10.5.1940 „ „ „ дъщеря дете „
436 117 Мелех Маи Шоеф 5.8.1902 Одрин „ 112 № 4 съпруг свободен „
437 Ида  Мелех      „ 7.3.1905 „ „ „ съпруга домакиня „
438 Арон     „          „ 6.5.1933 Ксанти „ „ син ученик „
439 Моше    „          „ 8.3.1928 „ „ „ „ „ „
440 118 Аврам Яков Салтиел 19.4.1901 „ „ 140 № 36 съпруг свободен „
441 Сузана Аврам    „ 7.8.1903 „ „ „ съпруга домакиня „
442 Якоб        „         „ 5.6.1932 „ „ „ син ученик „
443 Моис       „          „ 5.10.1936 „ „ „ „ „ „
444 119 Аврам Исак   Сарагуси 13.8.1889 Галиполи „ 82 № 2 съпруг амб.търгов. „
445 Джоя    Аврам        „ 7.8.1891 Станимъка „ „ съпруга домакиня „
446 Бениамин „             „ 20.10.1925 „ „ „ син свободен „
447 120 Бохор    Исим    Сарфати 2.ІІ.1889 Димотика „ 117 № 19 съпруг тют.работник „
448 Виктория Бохор        „ 15.7.1902 Одрин „ „ съпруга домакиня „
449 Зимбул        „             „ 4.4.1922 Гюмюрджина „ „ дъщеря тют.работн. „
450 Роза             „             „ 9.9.1924 Ксанти „ „ „ свободна „
451 Луна            „             „ 10.10.1925 „ „ „ „ „ „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1099

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

414 Моис     Хаим Шаки 5.5.1913 Драма Ксанти 63 № 5 син свободен гръцко
415 Леонора    „          „ 7.6.1921 „ „ „ дъщеря „ „
416 111 Морду   Юда     Шоев 20.11.1891 Ксанти „ 112 № 6 съпруг амб.търговец „
417 Меркада Морду    „ 3.1.1906 Драма „ „ съпруга домакиня „
418 Сузана         „        „ 1.2.1927 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
419 Леон            „        „ 20.6.1929 „ „ „ син „ „
420 Донна          „        „ 15.9.1934 „ „ „ дъщеря „ „
421 Донна Исак Дживре 3.1.1881 Серес „ „ тъща домакиня „
422 112 Сара Соломон Шоев 15.4.1870 Одрин „ 11 април 8 вдовица „ „
423 113 Морду Менахем Шени 5.3.1882 Димотика „ 108 № 43 съпруг амб.търгов. „
424 Бевенида Морду 15.10.1879 Одрин „ „ съпруга домакиня „
425 114 Самуел Аврам Шимши 8.5.1916 Ксанти „ Оборище 80 съпруг амб.търгов. „
426 Султана Самуел     „ 9.11.1916 Деде-Агач „ „ съпруга домакиня „
427 Режина        „          „ 7.6.1941 Ксанти „ „ дъщеря дете „
428 Бениямин Бохор Нахтал 7.4.1923 „ „ „ шурей об.работник „
429 115 Виктория Аврам Шимши 3.3.1890 Одрин „ 109 № 13 вдовица тют.работн. „
430 Нисим           „           „ 3.3.1919 Гюмюрджина „ „ син раб.ножар „
431 Сузана Рафаел Алфон 3.3.1912 Деде-Агач „ „ дъщеря домакиня „
432 Сабитай     „          „ 2.3.1935 Ксанти „ „ внук свободен „
433 116 Исак Нисим Сарфати 6.5.1911 Димотика „ 113 № 28 съпруг работник тенек. „
434 Паломба Исак      „ 12.3.1915 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
435 Нина           „         „ 10.5.1940 „ „ „ дъщеря дете „
436 117 Мелех Маи Шоеф 5.8.1902 Одрин „ 112 № 4 съпруг свободен „
437 Ида  Мелех      „ 7.3.1905 „ „ „ съпруга домакиня „
438 Арон     „          „ 6.5.1933 Ксанти „ „ син ученик „
439 Моше    „          „ 8.3.1928 „ „ „ „ „ „
440 118 Аврам Яков Салтиел 19.4.1901 „ „ 140 № 36 съпруг свободен „
441 Сузана Аврам    „ 7.8.1903 „ „ „ съпруга домакиня „
442 Якоб        „         „ 5.6.1932 „ „ „ син ученик „
443 Моис       „          „ 5.10.1936 „ „ „ „ „ „
444 119 Аврам Исак   Сарагуси 13.8.1889 Галиполи „ 82 № 2 съпруг амб.търгов. „
445 Джоя    Аврам        „ 7.8.1891 Станимъка „ „ съпруга домакиня „
446 Бениамин „             „ 20.10.1925 „ „ „ син свободен „
447 120 Бохор    Исим    Сарфати 2.ІІ.1889 Димотика „ 117 № 19 съпруг тют.работник „
448 Виктория Бохор        „ 15.7.1902 Одрин „ „ съпруга домакиня „
449 Зимбул        „             „ 4.4.1922 Гюмюрджина „ „ дъщеря тют.работн. „
450 Роза             „             „ 9.9.1924 Ксанти „ „ „ свободна „
451 Луна            „             „ 10.10.1925 „ „ „ „ „ „



1100 5. ХОраТа

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

452 Лиза    Бохор Сарфати 20.11.1929 Ксанти Ксанти 117 № 19 дъщеря свободна гръцко
453 Нисим      „          „ 3.12.1935 „ „ „ син „ „
454 121 Роберт   Исак    Струго 23.5.1897 Деде-Агач „ 140 № 33 съпруг амб.търгов. „
455 Синьора Роберт      „ 20.10.1898 Свиленград „ „ съпруга домакиня „
456 Аврам         „           „ 7.9.1930 Ксанти „ „ син свободен „
457 Исак            „            „ 4.11.1938 „ „ „ „ дете „
458 122 Сабетай Исак Тарабулус 18.11.1875 Одрин „ 140 № 35 съпруг свободен „
459 Виду Сабетай          „ 25.4.1876 „ „ „ съпруга домакиня „
460 123 Исак Сабетай          „ 17.8.1892 „ „ Пр. 134 № 15 съпруг свободен „
461 Лиза        Исак         „ 14.6.1909 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
462 Моис          „            „ 13.7.1924 „ „ „ син свободен „
463 Виктория   „            „ 7.8.1928 „ „ „ дъщеря „ „
464 Якоб           „            „ 10.3.1937 „ „ „ син „ „
465 124 Салтиел Аврам Тияно 10.5.1860 Солун „ Цар Крум № 4 съпруг свободен „
466 Талеар Салтиел      „ 15-1.1866 „ „ „ съпруга домакиня „
467 125 Ребека Нисим Толедо 18.4.1886 Ксанти „ Пр. 140 № 36 вдовица домакиня „
468 Дона         „           „ 20.10.1919 „ „ „ дъщеря свободна „
469 126 Аврам Сабетай Тияно 1.10.1901 „ „ Оборище № 58 съпруг „ „
470 Виктория Аврам   „ 1.11.1913 Микомидия „ „ съпруга домакиня „
471 127 Шемаян Йосев Талви 10.5.1910 Драма „ Солун № 16 съпруг амб.търгов. „
472 Естер Шимая        „ 8.10.1915 „ „ „ съпруга домакиня „
473 Марта      „            „ 10.2.1938 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
474 128 Исраил Илия Чипрут 10.3.1902 „ „ 110 № 15 съпруг тют.работник „
475 Неама Исраел    „ 5.3.1911 „ „ „ съпруга „ „
476 Алегре    „          „ 10.5.1932 „ „ „ дъщеря свободна „
477 Елия        „          „ 15.1.1934 „ „ „ син „ „
478 Мириям  „          „ 6.5.1936 „ „ „ дъщеря „ „
479 129 Исак Юда Чичек 5.1.1911 Гюмюрджина „ Солун № 24 съпруг тют.работник „
480 Сара Исак      „ 15.3.1914 Димотика „ „ съпруга домакиня „
481 Неама  „         „ 4.2.1942 Ксанти „ „ дъщеря дете „
482 130 Хаим Юда Финци 20.5.1900 Димотика „ Оборище № 80 съпруг раб.тенекедж. „
483 Рейна Хаим    „ 17.6.1900 „ „ „ съпруга домакиня „
484 Естер      „       „ 7.4.1928 „ „ „ дъщеря свободна „
485 Синьора „       „ 6.2.1930 „ „ „ „ „ „
486 Паломба „       „ 10.10.1932 „ „ „ „ „ „
487 Юда        „       „ 5.7.1936 „ „ „ син „ „
488 131 Нисим Йосеф Фараджи 11.8.1898 Ксанти „ Солун № 62 съпруг плетач „
489 Ребека Нисим        „ 14.8.1906 „ „ „ съпруга домакиня „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1101

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

452 Лиза    Бохор Сарфати 20.11.1929 Ксанти Ксанти 117 № 19 дъщеря свободна гръцко
453 Нисим      „          „ 3.12.1935 „ „ „ син „ „
454 121 Роберт   Исак    Струго 23.5.1897 Деде-Агач „ 140 № 33 съпруг амб.търгов. „
455 Синьора Роберт      „ 20.10.1898 Свиленград „ „ съпруга домакиня „
456 Аврам         „           „ 7.9.1930 Ксанти „ „ син свободен „
457 Исак            „            „ 4.11.1938 „ „ „ „ дете „
458 122 Сабетай Исак Тарабулус 18.11.1875 Одрин „ 140 № 35 съпруг свободен „
459 Виду Сабетай          „ 25.4.1876 „ „ „ съпруга домакиня „
460 123 Исак Сабетай          „ 17.8.1892 „ „ Пр. 134 № 15 съпруг свободен „
461 Лиза        Исак         „ 14.6.1909 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
462 Моис          „            „ 13.7.1924 „ „ „ син свободен „
463 Виктория   „            „ 7.8.1928 „ „ „ дъщеря „ „
464 Якоб           „            „ 10.3.1937 „ „ „ син „ „
465 124 Салтиел Аврам Тияно 10.5.1860 Солун „ Цар Крум № 4 съпруг свободен „
466 Талеар Салтиел      „ 15-1.1866 „ „ „ съпруга домакиня „
467 125 Ребека Нисим Толедо 18.4.1886 Ксанти „ Пр. 140 № 36 вдовица домакиня „
468 Дона         „           „ 20.10.1919 „ „ „ дъщеря свободна „
469 126 Аврам Сабетай Тияно 1.10.1901 „ „ Оборище № 58 съпруг „ „
470 Виктория Аврам   „ 1.11.1913 Микомидия „ „ съпруга домакиня „
471 127 Шемаян Йосев Талви 10.5.1910 Драма „ Солун № 16 съпруг амб.търгов. „
472 Естер Шимая        „ 8.10.1915 „ „ „ съпруга домакиня „
473 Марта      „            „ 10.2.1938 Ксанти „ „ дъщеря свободна „
474 128 Исраил Илия Чипрут 10.3.1902 „ „ 110 № 15 съпруг тют.работник „
475 Неама Исраел    „ 5.3.1911 „ „ „ съпруга „ „
476 Алегре    „          „ 10.5.1932 „ „ „ дъщеря свободна „
477 Елия        „          „ 15.1.1934 „ „ „ син „ „
478 Мириям  „          „ 6.5.1936 „ „ „ дъщеря „ „
479 129 Исак Юда Чичек 5.1.1911 Гюмюрджина „ Солун № 24 съпруг тют.работник „
480 Сара Исак      „ 15.3.1914 Димотика „ „ съпруга домакиня „
481 Неама  „         „ 4.2.1942 Ксанти „ „ дъщеря дете „
482 130 Хаим Юда Финци 20.5.1900 Димотика „ Оборище № 80 съпруг раб.тенекедж. „
483 Рейна Хаим    „ 17.6.1900 „ „ „ съпруга домакиня „
484 Естер      „       „ 7.4.1928 „ „ „ дъщеря свободна „
485 Синьора „       „ 6.2.1930 „ „ „ „ „ „
486 Паломба „       „ 10.10.1932 „ „ „ „ „ „
487 Юда        „       „ 5.7.1936 „ „ „ син „ „
488 131 Нисим Йосеф Фараджи 11.8.1898 Ксанти „ Солун № 62 съпруг плетач „
489 Ребека Нисим        „ 14.8.1906 „ „ „ съпруга домакиня „



1102 5. ХОраТа

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

490 Йосев       „            „ 25.3.1932 Ксанти Ксанти Солун № 62 син свободен гръцко
491 Алегре      „            „ 3.7.1937 „ „ „ дъщеря „ „
492 Луна Бенвенисте 6.9.1921 „ „ „ внучка работн. плетачка „
493 132 Йосеф Аврам Мордо 1.2.1882 „ „ Оборище № 32 ерген тют.работник „
494 133 Шалом Якоб Франсез 5.2.1903 „ „ Нестрам № 28 съпруг „ „
495 Перла Шалон      „ 6.10.1907 Галиполи „ „ съпруга домакиня „
496 Якоб        „          „ 30.5.1931 Ксанти „ „ син ученик „
497 Самуел    „          „ 8.5.1938 „ „ „ „ „ „
498 134 Дуду   Якоб Франсез 9.7.1868 Ксанти Ксанти Нестрам № 28 майка домакиня „
499 Пава        „          „ 5.4.1915 „ „ „ дъщеря тют. работничка „
500 Самоел    „          „ 5.5.1917 „ „ „ син общ работник „
501 135 Зимбул Арон Хазан 3.2.1896 Гюмюрджина „ 115 № 8 вдовица домакиня „
502 Паломба   „        „ 2.5.1922 Ксанти „ „ дъщеря тют.работн. „
503 Алегре      „        „ 14.12.1927 „ „ „ „ свободна „
504 Ривка        „        „ 5.7.1929 „ „ „ „ „ „
505 136 Бохор Моше Алфон 15.7.1860 Одрин „ Ад.Хитлер 171 вдовец царвулан „
506 Дуду Бохор        „ 10.1.1876 „ „ „ сестра домакиня „
507 137 Нисим Йосеф Халева 5.3.1900 Ксанти „ 115 № 6 съпруг общ работник „
508 Матилда Нисим   „ 10.8.1906 „ „ „ съпруга тют.работн. „
509 Йосеф         „        „ 3.9.1934 „ „ „ син свободен „
510 Якоб            „        „ 20.4.1936 „ „ „ „ „ „
511 138 Исак Якоб Ескенази 12.6.1906 Гюмюрджина „ Солун № 16 съпруг общ работн. „
512 Естер Исак       „ 5.8.1914 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
513 139 Шимон Аврам Мешулам 5.12.1904 „ „ Илинден № 6 съпруг свободен „
514 Ребека Шимон 6.5.1906 Кавала „ „ съпруга домакиня „
515 140 Исраел Мататя Пардо 17.4.1910 „ „ Костур № 12 съпруг свободен „
516 Флора Исраел        „ 21.3.1907 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
517 Мататя    „              „ 11.10.1942 „ „ „ син дете „
518 141 Исак Аврам Сарагуси 10.3.1915 „ „ 101 № 22 съпруг работн. обущар „
519 Ежени Исак         „ 15.1.1916 Гюмюрджина „ „ син дете „
520 [Аврам]  „            „ 10.Х.1937 „ „ „ „ „ „
521 Джоя       „            „ 10.4.1941 „ „ „ дъщеря „ „
522 Луна Мататя Пардо 1.5.1923 Кавала Кавала вр. 

Ксанти
Ив. Ваз. 34/Кав./ балдъза на № 139 домакиня „

523 142 Нисим Рафаел Нисим 1.3.1913 София София Ц.Йоанна № 41 ерген аптекар българско Гр.мобил.бол.
524 143 Д-р Барух Рахамим Давид 25.9.1887 „ Пловдив Еп.Софрон. № 4 „ лекар „ „
525 144 Д-р Нисим Давид Якоб 3.3.1894 с.Дол.Баня София Бр.Миладинови № 66 „ „ „ „
526 145 Марко Аврам Перец 10.2.1988 Пловдив „ Св.Св.К. и Мет. № 36 съпруг чиновник „ Саръ-Шабан
527 Инес Марко        „ 20.5.1900 Одрин „ „ съпруга домакиня „ „



5.1. беломорИе; 5.1.5. Ксанти 1103

Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
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Месторож- 
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Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

490 Йосев       „            „ 25.3.1932 Ксанти Ксанти Солун № 62 син свободен гръцко
491 Алегре      „            „ 3.7.1937 „ „ „ дъщеря „ „
492 Луна Бенвенисте 6.9.1921 „ „ „ внучка работн. плетачка „
493 132 Йосеф Аврам Мордо 1.2.1882 „ „ Оборище № 32 ерген тют.работник „
494 133 Шалом Якоб Франсез 5.2.1903 „ „ Нестрам № 28 съпруг „ „
495 Перла Шалон      „ 6.10.1907 Галиполи „ „ съпруга домакиня „
496 Якоб        „          „ 30.5.1931 Ксанти „ „ син ученик „
497 Самуел    „          „ 8.5.1938 „ „ „ „ „ „
498 134 Дуду   Якоб Франсез 9.7.1868 Ксанти Ксанти Нестрам № 28 майка домакиня „
499 Пава        „          „ 5.4.1915 „ „ „ дъщеря тют. работничка „
500 Самоел    „          „ 5.5.1917 „ „ „ син общ работник „
501 135 Зимбул Арон Хазан 3.2.1896 Гюмюрджина „ 115 № 8 вдовица домакиня „
502 Паломба   „        „ 2.5.1922 Ксанти „ „ дъщеря тют.работн. „
503 Алегре      „        „ 14.12.1927 „ „ „ „ свободна „
504 Ривка        „        „ 5.7.1929 „ „ „ „ „ „
505 136 Бохор Моше Алфон 15.7.1860 Одрин „ Ад.Хитлер 171 вдовец царвулан „
506 Дуду Бохор        „ 10.1.1876 „ „ „ сестра домакиня „
507 137 Нисим Йосеф Халева 5.3.1900 Ксанти „ 115 № 6 съпруг общ работник „
508 Матилда Нисим   „ 10.8.1906 „ „ „ съпруга тют.работн. „
509 Йосеф         „        „ 3.9.1934 „ „ „ син свободен „
510 Якоб            „        „ 20.4.1936 „ „ „ „ „ „
511 138 Исак Якоб Ескенази 12.6.1906 Гюмюрджина „ Солун № 16 съпруг общ работн. „
512 Естер Исак       „ 5.8.1914 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
513 139 Шимон Аврам Мешулам 5.12.1904 „ „ Илинден № 6 съпруг свободен „
514 Ребека Шимон 6.5.1906 Кавала „ „ съпруга домакиня „
515 140 Исраел Мататя Пардо 17.4.1910 „ „ Костур № 12 съпруг свободен „
516 Флора Исраел        „ 21.3.1907 Ксанти „ „ съпруга домакиня „
517 Мататя    „              „ 11.10.1942 „ „ „ син дете „
518 141 Исак Аврам Сарагуси 10.3.1915 „ „ 101 № 22 съпруг работн. обущар „
519 Ежени Исак         „ 15.1.1916 Гюмюрджина „ „ син дете „
520 [Аврам]  „            „ 10.Х.1937 „ „ „ „ „ „
521 Джоя       „            „ 10.4.1941 „ „ „ дъщеря „ „
522 Луна Мататя Пардо 1.5.1923 Кавала Кавала вр. 

Ксанти
Ив. Ваз. 34/Кав./ балдъза на № 139 домакиня „

523 142 Нисим Рафаел Нисим 1.3.1913 София София Ц.Йоанна № 41 ерген аптекар българско Гр.мобил.бол.
524 143 Д-р Барух Рахамим Давид 25.9.1887 „ Пловдив Еп.Софрон. № 4 „ лекар „ „
525 144 Д-р Нисим Давид Якоб 3.3.1894 с.Дол.Баня София Бр.Миладинови № 66 „ „ „ „
526 145 Марко Аврам Перец 10.2.1988 Пловдив „ Св.Св.К. и Мет. № 36 съпруг чиновник „ Саръ-Шабан
527 Инес Марко        „ 20.5.1900 Одрин „ „ съпруга домакиня „ „
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Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

528 Алберт  „            „ 28.1.1927 София София Св.Св.К. и Мет. № 36 син ученик българско Саръ-Шабан
529 Анри     „            „ 12.11.1933 „ „ „ „ „ „ „
530 146 Моис Якоб Коен 19.6.1986 Шумен Силистра Ц.Иоанна № 21 съпруг свободен „ „
531 Сара Моис     „ 16.5.1886 Силистра „ „ съпруга домакиня „ „
532 147 Неман Максиер Раков 1.2.1889 София София Мар.Дринов 2 ерген публицист „ „
533 148 Йосеф  Якоб  Леви 11.6.1902 Хасково Пловдив Козлов № 2 съпруг аптекар „ „
534 Режина Йосеф   „ 29.6.1909 Пловдив „ „ съпруг домакиня „ „
535 Сара          „       „ 23.7.1935 „ „ „ дъщеря дете „ „
536 Нисим       „       „ 16.5.1941 гара Саранево „ „ син дете „ „
537 149 Бенко Леон Абравакел 8.3.1908 Пирот Пирот Бенковска № 40 ерген аптекар „ Гр. мобил.

[538] [150] [Естер Елия Ревах] [10.9.1928] [Димотика] [Ксанти] [ул. 109 № 7] [дъщеря] [свободна] [гръцко]

 Гр. Ксанти – 6.ІІІ.1943 год. 
 
 ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСАРСТВОТО  
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: /п/ Я. Калицин

ЦДА, ф. 190К, оп.1, а.е. 386, л. 5–28. Оригинал. Машинопис.

* Списъкът съдържа и последна колонка „Забележка“, която тук не  
е поместена. Тя е празна до името с № 522, а от № 523 до № 537 в  
нея е отбелязано, че става дума за евреи с българско поданство, които  
са граждански мобилизирани в Ксанти и (едно лице) в Саръ-Шабан.  
В друг, по-късен, вариант на списъка (ЦДА, ф. 190К, оп.1, а.е. 385,  
л. 33–43) имената на граждански мобилизираните са задраскани като  
„освободени“. Те са пуснати непосредствено преди натоварването от  
лагерите в Горна Джумая и Дупница на всички останали включени в  
списъка евреи с „гръцко поданство“.  
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Общ № 
по ред

Семеен  
№ по ред

ИМЕ ЛИЧНО, БАЩИНО  
И ФАМИЛНО

Дата на раж-
дането

Месторож- 
дение

Место- 
жи телство

Адрес улица и № Родство с главата 
на семейството

ПРОФЕСИЯ ПОДАН-
СТВО

ЗАБЕЛЕЖКА

528 Алберт  „            „ 28.1.1927 София София Св.Св.К. и Мет. № 36 син ученик българско Саръ-Шабан
529 Анри     „            „ 12.11.1933 „ „ „ „ „ „ „
530 146 Моис Якоб Коен 19.6.1986 Шумен Силистра Ц.Иоанна № 21 съпруг свободен „ „
531 Сара Моис     „ 16.5.1886 Силистра „ „ съпруга домакиня „ „
532 147 Неман Максиер Раков 1.2.1889 София София Мар.Дринов 2 ерген публицист „ „
533 148 Йосеф  Якоб  Леви 11.6.1902 Хасково Пловдив Козлов № 2 съпруг аптекар „ „
534 Режина Йосеф   „ 29.6.1909 Пловдив „ „ съпруг домакиня „ „
535 Сара          „       „ 23.7.1935 „ „ „ дъщеря дете „ „
536 Нисим       „       „ 16.5.1941 гара Саранево „ „ син дете „ „
537 149 Бенко Леон Абравакел 8.3.1908 Пирот Пирот Бенковска № 40 ерген аптекар „ Гр. мобил.

[538] [150] [Естер Елия Ревах] [10.9.1928] [Димотика] [Ксанти] [ул. 109 № 7] [дъщеря] [свободна] [гръцко]

 Гр. Ксанти – 6.ІІІ.1943 год. 
 
 ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСАРСТВОТО  
ЗА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ: /п/ Я. Калицин

ЦДА, ф. 190К, оп.1, а.е. 386, л. 5–28. Оригинал. Машинопис.

* Списъкът съдържа и последна колонка „Забележка“, която тук не  
е поместена. Тя е празна до името с № 522, а от № 523 до № 537 в  
нея е отбелязано, че става дума за евреи с българско поданство, които  
са граждански мобилизирани в Ксанти и (едно лице) в Саръ-Шабан.  
В друг, по-късен, вариант на списъка (ЦДА, ф. 190К, оп.1, а.е. 385,  
л. 33–43) имената на граждански мобилизираните са задраскани като  
„освободени“. Те са пуснати непосредствено преди натоварването от  
лагерите в Горна Джумая и Дупница на всички останали включени в  
списъка евреи с „гръцко поданство“.  
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ЦДА, ф. 190К, оп. 1, а.е. 8541, л. 5–14v. Оригинал. Машинопис.
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