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ÍÀ ÍÀÖÈßÒÀ

До Господина
Министър-Председателя

Уважаеми Господине Министър-Пред се да те лю,
Съюзът на бъл гар ски те ад во ка ти посре ща с из не на да гот ве-

ния за ко нопроект за за щи та на на цията. Не разпо ла га ме с са мия 
проект на Министерския съ вет, но иде ите на съ щия са доста тъч но 
яс но очер та ни в изявле нията на г. Министра на В. Р. Н. З., пре да-
де ни в все кид нев на та пре са на 9 Октомврий т. г.

В конкрет ния слу чай ни ин те ре су ва бъ де щия ре жим, на кой-
то ще бъ дат под ло же ни евре ите в България. Другите от де ли на 
съ щия проект за меж ду на род ни те и тай ни ор га ни за ции и за 
зловред на та и про ти во на ционал на про па ган да – не са обяс не ни 
под роб но в спо ме на то то ми нистер ско изявле ние и за то ва ще се 
за ни маем с тях – ако ста не нуж да – ко га то уз наем са мия проект.

Що се от на ся до поста новле нията, за ся га щи еврейско то мал-
цин ст во у нас, те са на бе ля за ни доста пъл но и конкрет но. С гот ве-
ния проект на пър во място се да ва ед но съ вър ше но не обос но ва но 
опре де ле ние на по ня тието евре ин. Гражданските и по ли ти чески-
те пра ва на та ка опре де ле но то еврейско мал цин ст во се огра ни ча-
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ват. Принадлежащите към то ва мал цин ст во не мо гат да заемат 
дър жав на, об щин ска, или об щест ве на служ ба, би ло по наз на че-
ние, би ло по из бор. Те не мо гат да слу жат в войска та. Не мо гат да 
при те жа ват пол ски имо ти. Упражняването на сво бод ни про фе сии 
от евреи се огра ни ча ва про пор ционал но с броя на еврейско то на-
се ле ние в да де но на се ле но място. Същото се от на ся до ра бот ни-
ци те и слу жа щи те в част ни пред приятия, при над ле жа щи на ли ца 
от еврейски произ ход. Лица от еврейски произ ход не мо гат да се 
приемат за бъл гар ски по да ни ци. Те не мо гат да бъ дат соб ст ве ни-
ци, или участ ни ци под как ва то и да би ло фор ма в пред приятия за 
из да ва не на вест ни ци, спи са ния и кни ги, ни то да бъ дат ре дак то-
ри, или из да те ли на та ки ва, ос вен ко га то те са пред наз на че ни за 
еврейско то мал цин ст во. Същото се от на ся за пред приятията за 
фил ми, те атри и ки но те атри и тър го вия с тях. Лица от еврейски 
произ ход не мо гат да бъ дат пред ста ви те ли на фир ми при дър жав-
ни, об щин ски и об щест ве ни достав ки. Лица от еврейски произ ход 
не мо гат да имат за до маш ни прислуж ни ци ли ца от бъл гар ски 
произ ход.

От го ре из ло же но то се виж да, че за ко нопроек тът на Мини-
стерския съ вет съз да ва ре ди ца важ ни и уни зи тел ни огра ни че ния 
за еврейско то мал цин ст во в България.

В изявле нията на г. Министра на В. Р. Н. З. не се по соч ва 
как ва нуж да на ла га про кар ва не то у нас на по до бен за кон. Напро-
тив от те зи изявле ния уз на ва ме, че и г. Министърът е убе ден в 
след но то: „Българската дър жа ва и бъл гар ският на род вся ко га са 
се стре ми ли, и което е важ но, са успе ли на пъл но да за па зят чисто 
на ционал ния си ха рак тер. Българската дър жа ва е на пъл но на цио-
нал на, а на цията ни е за па зи ла своята чисто та до сте пен, с как ва то 
мал ко на ро ди в Европа би ха могли да се похва лят“. (к. н.). Прочее, 
ако и сам г. Министърът – пред по ла га ме по ре ше ние на Мини-
стерския съ вет – за явя ва, че бъл гар ска та дър жа ва е на пъл но на-
ционал на, а на цията ни е за па зи ла своята чисто та, то ни как ва на-
род на нуж да не на ла га съз да ва не то на та къв за кон, чрез кой то се 
огра ни ча ва и дегра ди ра мо рал но ед на ка те го рия бъл гар ски граж-
да ни. Еврейството в България не е застра ши ло ни то на ше то сто-
пан ст во, ни то на ша та кул ту ра, ни то чисто тата на бъл гар ска та на-
род ност. Би би ло край но погреш но да се под дър жа, че евре ите 
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имат ня как во осо бе но влияние в на шия ду хо вен, по ли ти чески и 
еко но ми чески жи вот. От дру га стра на би би ло мно го неспра вед-
ли во да се твър ди, че евре ите не изпъл ня ват – по не на рав но с 
оста на ли те граж да ни – своите за дъл же ния. Ето за що ний не мо-
жем да на ме рим ни как во оправ да ние – с оглед ин те ре си те на дър-
жа ва та и на ро да – в пред приема не на по доб ни огра ни чи тел ни и 
уни зи тел ни мер ки по от но ше ние на еврейско то мал цин ст во в 
България. Те не са мо не са оправ да ни, но са и в про ти во ре чие с 
де мокра тич ния и сво бо до лю бив дух на бъл га ри на, кой то – от 
дру га стра на – в дъл га та и теж ка епо ха на роб ст во то, в вре ме на на 
гор чи ви ни, неправ ди и зло чести ни не е виж дал еврейст во то в ла-
ге ра на своите вра го ве и под тис ни ци. Освен то ва умест но е по 
то зи по вод да спом ним, че бъл гар ският на род има свои мал цин ст-
ва под чуж да власт и с бол ка и въз му ще ние гле да на тях на та 
участ. Нашите гри жи, на ши те бор би в за щи та на по ро бе ни те бъл-
гар ски мал цин ст ва би ха за гу би ли мно го от своите прав ни и мо-
рал ни ос но ва ния, ако ний на на ша те ри то рия до пус нем да се из-
вър шат не оправ да ни огра ни че ния и произ во ли над ед но мал цин-
ст во.

Най после длъж ни сме да за явим, че не съ щест ву ват ни как ви 
съ обра же ния от про фе сиона лен ха рак тер, които да на ла гат как ви-
то и да би ло огра ни че ния по от но ше ние на ко ле ги те ад во ка ти от 
еврейски произ ход. Те са би ли, об що взе то, ко рек т ни чле но ве на 
ко ле гията, изпъл ня ва ли са ре дов но своите про фе сионал ни и мо-
рал ни за дъл же ния, ка то ад во ка ти. Из тях на та сре да, как то в ми на-
ло то, та ка и се га, ре дов но са из би ра ни чле но ве в упра ви тел ни те 
те ла на на ши те ор га ни за ции и ин сти ту ти и из бра ни те с гри жа и 
достойн ст во са заема ли по ве ре ни те им посто ве. Поради то ва ний 
посре ща ме с ре ши тел но отри ца ние все ки опит да се съз да ват 
огра ни че ния за ад во ка ти те-евреи. За въз хо да на ад во кат ска та 
про фе сия са аб со лют но не нуж д ни гри жи от по до бен род.

Но не за ви си мо от всич ко го ре из ло же но, за нас бъл гар ски те 
ад во ка ти е би ла ви на ги, е и се га от пър восте пен но зна че ние прав-
на та стра на на въпро са. Готвеният за кон ще бъ де един нов удар 
вър ху на шия ос но вен за кон. Българската Конституция из рич но 
забра ня ва раз де ля не то на бъл гар ски те граж да ни на нис ши и вис-
ши ка те го рии. Всички бъл гар ски по да ни ци са рав ни пред за ко на 
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(чл. 57). Всички бъл гар ски по да ни ци се пол з ват от по ли ти чески 
пра ва (да бъ дат из би ра те ли и из би раеми, да заемат граж дан ски и 
воен ни служ би и пр.), а всич ки жи ву щи в Царството се пол з ват с 
граж дан ски пра ва, т.е. с всич ки пра ва, съставля ва щи пред мет на 
граж дан ско то пра во (чл. 60). Как ще се при ми рят те зи и дру ги 
тек сто ве на на шия ос но вен за кон с го ре из броени те огра ни че ния, 
които се гот вят за еврейско то мал цин ст во в България? Очевидно 
е, тях но то про кар ва не ще бъ де ед но на ру ше ние на кон сти ту цията, 
което ми нистри те не тряб ва да искат и на род ни те пред ста ви те ли 
не тряб ва да до пу щат, за що то те са се кле ли да па зят и да бра нят 
кон сти ту цията.

Като Ви из ла га ме всич ко то ва, ний настоятел но мо лим да 
бъ де изоста вен то зи за ко нопроект, кой то е не ну жен, об щест ве но 
вре ден и про ти вен на на шия ос но вен пра вов ред и на спра вед ли-
вост та.

30 ок том ври 1940 г.   С по чит:
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