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В мразовития ден на 1 февруари, 66 години след изпълнение на смъртните присъди
на регентите и 17 министри през 1945 г., репресирани, депутати, наследници на
осъдени от т. нар. „Народен съд” се събраха в църквата „Св. Неделя”, където
с панихида беше почетена паметта на жертвите на комунистическия терор
след 9 септември 1944 г.

Тази година за първи път 1 февруари се чества като Ден на признателност и почит
към жертвите
на комунистическия режим.
Решението за това беше прието от правителството на Бойко Борисов на 19 януари 2011
г. по предложение на президентите Желю Желев и Петър Стоянов.

Отсъствие на лидери на политически партии беляза честването в „Св. Неделя”.
Премиерът Борисов по същото време беше на среща с учените в БАН, а президентът
Петър Стоянов отсъства от страната.
.
Сред запалилите свещи в памет на загиналите жертви бяха президентът Желю Желев,
председателят на Съюза на репресираните от комунистическия терор Иван Николов,
зам.-кметът на София Иван Сотиров, депутатът Лъчезар Тошев (СДС) представители
от екипа на депутата в Европейския парламент Андрей Ковачев (ГЕРБ), бившият
зам.-кмет Стоян Груйчев и др.

В нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г. е изпълнена смъртната присъда, издадена от
Първи състав на „Народния съд”
срещу регентите Принц Кирил Преславски Сакскобургготски, Богдан Филов –
министър-председател и ген. Никола Михов., както и 17 министри. Те са осъдени въз
основа на приетата от правителството на Отечествения фронт Наредба-закон за
създаването на Народен съд на 6 октомври 1944 г.
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Издадени са общо 10 897 присъди в 131 процеса. „Народният съд” се произнася
срещу 21 024 души. На смърт са осъдени 2618 души,
сред които са регентите, повечето от министрите и народните представители от
периода след 1941 г. Около 200 души от осъдените на смърт са избити още преди
съдебните процеси. Конфискувани са над 200 предприятия, както и голям брой
недвижими имоти и вещи.
Изселени са 4325 семейства
на близки на осъдени, като броят на членовете им възлиза на близо 12 000 души.

Повечето изследователи и историци приемат, че през първите няколко месеца след 9
септември са избити без съд около 30 000 души.
През февруари 1991 г. министърът на вътрешните работи Христо Данов обявява
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пред парламента цифрата от 25 000 за безследно изчезнали.

Въпреки че за първи път България чества официално Деня на признателност и почит
към жертвите на комунистическия режим на панихидата присъстваха повече
фоторепортери на западни агенции отколкото представители на български медии.
Честването отсъстваше от предварителните събития в по-големите български
информационни електронни агенции.
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Видео от панахидата в църквата "Св. Неделя" в София. Председателят на Съюза на
репресираните от комунистическия терор Иван Николов произнася слово.
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