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 1 март 1937 г. – към Министерство на
Обществените сгради, пътищата и
благоустройството е създадена служба
„Временна трудова повинност“.

 По силата на специален закон от 1938 г. всички
мъже на възраст между 20 и 45 години подлежат
на ВТП за период от 10 дни в годината.

 13 юни 1940 г. – с царски указ Трудовата
повинност влиза в състава на армията като
самостоятелен род войска под името „Трудови
войски“



Член 21, т. Г:

Лицата от еврейски произход не 
могат да се откупуват от военна 

служба, а се свикват на общо 
основание, но служат само като 

трудоваци в отделни трудови групи

В сила от 23 януари 1941 г.

27 януари 1941 г.

Всички войници и офицери от 
еврейски произход са 

освободени от армията



 14 февруари 1941 г. – Правилник за приложение
на Закона за защита на нацията.

 Член 30, ал. 1 – детайлите по службата на
евреите в отделни работни групи ще бъдат
определяни от министъра на войната.

 15 май 1941 г. – Наредба относно трудовата
повинност на евреите. Униформи на Трудови
войски. Евреи могат да бъдат назначавани за
командири на групи.





Хаим Молхов, Марикостино, 1941 г.Елиезер Леви, Церово, 1941 г.



Евреи трудоваци в лагер 
Церово през 1941 г. 





 1 май 1941 г. – всички евреи на възраст между 20
и 40 години са мобилизирани в трудови групи.

 Около 8.000 души на 15 места из България
 Юли 1941 г. – протест на германския посланик в

София Адолф Хайнц Бекерле относно службата
на евреи в българската армия.



Министерско постановление #53 
12 август 1941 г.

Работните групи – прехвърлени от
Министерство на войната към
МОСПБ.

- Трудоваците евреи – без военни
униформи.
- За командири – офицери българи.

- Всички евреи трябва да носят
специален знак, който да ги отличава
като такива.



27 март 1942 – Наредба за формирането на еврейски
работни групи към отдел Временна трудова повинност към
МОСПБ. Отделни еврейски групи са създадени към 8 от
съществуващите вече трудови дружини.



Постройки в еврейски трудов лагер

Вход на лагера на 2 строителна 
рота









 Мобилизирани за работа през месец май.
 Освободени на 5 декември.
 Мобилизация на мъже на възраст до 46 години.
 Строеж и поддръжка на пътища и ж.п. линии, но също работа по

дренажа на земите около Дунав, регулация на речните корита в
други райони на страната и т.н.

 Втората половина на 1942 г. въпросът за еврейските трудови лагери
– обект на дискусии по време на германо-българските преговори
относно депортацията на евреите.

 Октомври 1942 г. – официално немско искане за депортация.
 “...българите разчитат на еврейската работна сила при строежа на

пътища”.
 Между 10 и 20 хиляди българи работници – изпратени в Германия

по силата на двустранно споразумение от 1939 г.



 Мобилизация на 29 януари. Работа в лагерите до декември.
 22 февруари – споразумение между Белев и Данекер за

депортиране на 20 хиляди евреи от българските територии.
 Началото на март – депортация на евреите от Северна Гърция
 До средата на май– 6.000 евреи – включени в трудовите групи.

Предстояща мобилизация на други 8.000.
 Около 1.500 евреи – по линията Симитли - Кулата
 Май 1943 – изселване на евреите от София в провинцията.



Александър 
Белев

Теодор 
Данекер



 Мобилизирани на 15 юни
 Смяна на правителства и на политическия

режим в страната в началото на месец септември
 Отмяна на антиеврейските закони и премахване

на трудовите лагери





Майер Алхалел и еврейски трудоваци, 
Свети врач, 1943







21 септември 1942, навечерието на Йом Кипур, трудов лагер край 
Белово



Евреи трудоваци в лагерите в Марикостино и Чучулигово, 1943
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