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Отчет на дейността за 2014   
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” 

 
За „Алеф”  
 
Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ е създаден в 
Бургас. Сдружението носи името на първата буква в еврейската 
азбука. 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” е юридически 
факт от март 2014 година. Сред учредителите му са евреи и българи, 
доказали своята обществена  активност и симпатии към запазване и 
развиване на еврейско-българските отношения. 

Центърът е неправителствена организация, която има за цел да 
създава инициативи, които да дават добри примери за интеграция 
между българи и евреи. Той е непартийна, доброволна, демократична 
обществена и самоуправляваща се организация, която извършва 
дейността си съгласно приет устав и действащото законодателство в 
Република България. 

Седалището и адресът на управление на Център за еврейско-
българско сътрудничество „Алеф” е гр.Бургас, пл. “Баба Ганка” №4, 
ет.4. 

Мисия: 

1. Създаване на инициативи, които да дават добри примери 
за интеграция между българи и евреи; 

2.  Проучване и популяризиране на дълбоките културно-
исторически връзки между българи и евреи през хилядолетията; 

3.  Развиване на културните, социалните и икономически 
връзки с еврейски и израелски институции, фирми и личности; 

4. Да популяризира уникалния акт на спасение на 50 000 
български евреи по време на Втората световна война и отдаване 
дължимата почит и благодарност към онези българи, с принос за 
това; 

5. Да се покаже, че евреите са народ с древни традиции и 
морал, който има дълбоки корени в българското общество, без да 
изгуби своята идентичност; 

6. Активно да работи за утвърждаване на доверието и 
засилване на сътрудничеството между еврейския и българския 
народи, техните държави и диаспора. 

7.  Противодействие срещу всяка форма на фашизъм, 
ксенофобия, тоталитаризъм, антидемократизъм, тероризъм, расизъм, 
антисемитизъм, както и всички други антихуманни и осъдени от 
човешката цивилизация идеологии и практики, представляващи 
престъпление срещу човечеството; 

8.  Укрепване връзките с другите етнически общности в духа 
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на общоприетите човешки ценности - уважение, разбирателство и 
толерантност; 

9.  Информиране и популяризиране на конкретния и 
обществено значим принос на евреи в научния, в икономическия, в 
образователния и културния живот на българското общество; 

10.  Запазване, утвърждаване и развитие на еврейските и 
българските етнически, езикови и културни ценности и традиции. 

Управление: 
Алберта Алкалай- Председател на Управителния съвет  

 
 
Дейности:  
 
Литературен конкурс  

http://alef-bg.org/category/konkurs-2014/
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В средата на септември 2014 година Център „Алеф” обяви старта на 
второто издание на литературния конкурс „Който спаси един 
човешки живот, спасява цяла вселена”. Той беше посветен на 100-
годишнината от Първата световна война, а темата му бе: „Евреи и 
българи – два народа, една родина, една любов”. 
 
В продължение на два месеца над 60 ученици от 28 населени места от 
цялата страна писаха есета, разкази, съчинения, описващи участието 
на евреите в редиците на българската армия, тяхната саможертва и 
патриотизъм през Освободителната, Балканската и Първата световна 
война.  Творбите съдържаха примери за прояви на доблест, 
справедливост и приятелство във военно време между евреи и 
българи. Участниците интерпретираха тези примери като 
доказателство за дълбоките исторически и човешки връзки между 
двата народа, които години по-късно стават съществена пречка срещу 
депортирането на евреите от България. 

Учениците бяха вложили страст и лични чувства, бяха изнесли 
забележителни факти на фронтово приятелство между българи и 
евреи, подчертали бяха толерантността на българската държава към 
другите етноси.  

Впечатляващият брой участници в конкурса и задълбочените им 
разработки получиха широк обществен отзвук. Представители на 
местната и държавната власт, на бизнеса, на еврейската организация 
„Шалом”, общественици и съмишленици, хора от различни поколения 
и от различни етноси,  дойдоха да поздравят победителите и да ги 
подкрепят в стремежа им да изградят бъдеще, в което да няма място 
за  трагедии, ксенофобия и човеконенавист. 

 
Ученическите разработки бяха оценени от авторитетно жури, в 
състава на което бяха Михайлина Павлова- главен редактор на 
вестник „Еврейски вести”, Румен Леонидов – поет и издател, Асен 
Йорданов – журналист  и  директор на сайта Бивол.бг. 

На 19 декември в бургаската Синагога /днес Художествена галерия 
„Петко Задгорски”/ тържествено бяха обявени резултатите и връчени 
наградите за  победителите. Десетки деца пропътуваха стотици 
километри, за да присъстват и лично да получат наградите си. 
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Авторът на творбата, класирала се на първо място, получи парична 
премия от 250 лв., на второ място – 200 лв., а на трето място – 150 лв. 
За останалите отличени творби организаторите бяха предвидили 
многобройни поощрителни материални награди, книги и други 
изненади.  

Първа награда бе присъдена на осмокласничката от Математическа 
гимназия „Атанас Радев“ в  Ямбол Мирослава Грозева. На второ място 
се класираха Лариса Амброзова – десетокласничка в СОУ „Димитър 
Благоев” –  Свищов и Мартина Йотова от Професионална гимназия по 
техника и мениджмънт „Христо Ботев” – Ботевград,  12 кл. 

Двете трети места заеха Александра Тодорова от Горна Оряховица, 
СОУ „Вичо Грънчаров“, 11 клас  и Матей Тамахкяров – Гимназия с 
преподаване на английски език „Гео Милев” – Бургас, 11 кл. 

Генералният секретар на ОЕБ “Шалом” г-н Йосиф Меламед отправи 
официално приветствие от името на еврейската общност. 

 

 
 
 
Виртуална библиотека  
 

http://alef-bg.org/virtualna-biblioteka/
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За улеснение на участниците във втория литературен конкурс Център 
„Алеф” помести на сайта си http://alef-bg.org виртуална библиотека, 
представяща бойните подвизи на евреи и българи във войните за 
национално обединение. 
 
Това е първата по рода си електронна  библиотека с многобройни 
материали,  свързани с участието на евреите във войните на 
България. Нейната цел е участниците в творческата надпревара ще 
научат подробни исторически факти, да се докоснат до автентични 
документи, да могат да се запознаят с малко известни сведения по 
темата, които да оформят техния мироглед и подпомогнат 
изграждането на есетата им.  
 
Създаване на документалния филм „Да помним”  
 
Център „Алеф” създаде филма „Да помним” -  първият документален 
филм, който изважда от колективния подвиг на българския народ 
имената на местни политици и интелектуалци, оглавили преди 72 
години общественото недоволство против депортацията на евреите 
от града и успели да отвоюват живота на своите съграждани.  Автор 
на филма е Алберта Алкалай, председател на Центъра на еврейско-
българско сътрудничество „Алеф”.  

С поредица от инициативи всяка година „Алеф” популяризира 
уникалния акт на спасение на българските евреи по време на Втората 
световнa война и отдава дължимата почит и благодарност към 
българите, които имат принос за това. Филмът „Да помним” е 
създаден, за да поддържа паметта будна и да показва, че с воля и с 
личен пример всеки от нас може да повлияе върху предначертаните 
събития. 

30-минутната документална лента отговаря на въпросите: Какво се 
случило с евреите от Бургас през 1943 г.? Кои са смелите бургазлии, 
които не са оставили сами своите съграждани и с риск за живота си са 
измолили милост за тях? Какво е накарало хората да проявят 
уникален обществен и личен морал и да окажат съпротива на 
античовешките закони за масово изтребление на евреите? Във филма 
оживяват и спомените на съвременници, преживели ужаса от 
безпричинно масово изтребление. „Да помним” не само преодолява 
дистанцията на годините, той представя нов прочит на българската и 
бургаската история и показва как на фона на нечовешката жестокост 
към един народ може да се прояви солидарността на друг. 

http://alef-bg.org/
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Излъчване на филма „Да помним”  

През ноември 2014 година филмът бе представен членовете на 
бургаския Ротари клуб – Пиргос. На прожекцията присъстваха 
няколко десетки бургаски ротарианци – изтъкнати общественици, 
представители на бизнеса и културата  в града.  Официален гост на 
събитието беше председателят на Регионална организация на евреите 
„Шалом“ –  Бургас  Сабетай Варсанов, който е и почетен член на клуба. 
 
Филмът възкресява подвига на бургазлии, дръзнали  да се 
възпротивят на античовешките закони по време на нацистката 
диктатура и да спасят от депортация своите съграждани – евреи. 
Трима от тях,  Дянко Пръвчев, Любомир Зурков и Александър 
Хаджипетров, освен изтъкнати общественици и хуманисти, са били и 
членове на тогавашния Ротари клуб в града. 
 
В началото на декември „Да помним” направи и официалната си 
премиера в София в Еврейски център „Бейт Шалом”.  
 
Връчване на почетни звания на спасителите на бургаските евреи  
 

http://alef-bg.org/english-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%B7/
http://alef-bg.org/english-%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC-%D0%B7/
http://alef-bg.org/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81/
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Във връзка със 70-годишнината от спасяването на българските евреи 
от лагерите на смъртта и признателността към българския народ за 
големия му принос в този акт през август 2014 година център „Алеф” 
инициира подписка за удостояване със званието „Почетен гражданин 
на Бургас” на две видни личности на града. 

За спасяването на евреите от Бургас особено е допринесла намесата на 
Петко Чорбаджиев – писател, критик, депутат, общественик и 
тогавашният кмет на града д-р Дянко Пръвчев. 
 
През декември двамата бургазлии получиха посмъртни отличия за 
куража си да не допуснат техни съграждани да станат жертви на 
Холокоста. Без дебати и единодушно общинските съветници 
гласуваха високите отличия на двама от изтъкнатите си съграждани, 
живели преди десетилетия, но оставили след себе си ярък пример за 
мъжество и хуманизъм. Високите отличия им се присъждат заради 
куража и силата, с които са се противопоставили на античовешките 
закони от времето на Втората световна война и са организирали 
масовите акции за спасяването евреите от депортация. 
 
Отличията бяха връчени на наследниците на Петко Росен и д-р Дянко 
Пръвчев от кмета на Бургас Димитър Николов и председателя на 
общинския съвет Константин Луков по време на тържествената сесия 
на местния парламент за празника на града – Никулден. 
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Чествания  

 „Алеф” отбеляза спасяването на българските евреи  

С вълнуващия документален филм „Да помним” Центърът отбеляза 
71-та годишнина от спасяването на българските евреи от лагерите на 
смъртта. Точно на датата 10 март /когато са спрени ешалоните на 
смъртта/ в Културен център „Морско казино”, зала „Петя Дубарова” в 
Бургас от 18.30 часа филмът беше излъчен при свободен вход. 

Да видят документалния филм дойдоха видни общественици, 
депутати, служители в държавната и общинска администрация, 
представители на бизнеса и интелигенцията, местната еврейска 
общност, ученици. Ретроспективният филм е изготвен специално за 
годишнината от подвига на българския народ и представя малко 
известни факти от живота на евреите в Бургас и техните спасители. 

За годишнината балетна формация от Националното училище за 
музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров” с 

http://alef-bg.org/%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5-71-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD/
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ръководител Недко Георгиев бе подготвила танц по музика от филма 
Стивън Спилбърг „Списъкът на Шиндлер”. 

Нов смисъл в „урока по история” внесе ученичката от Търговската 
гимназия Нора-Мари Джананян. Тя прочете есето си „Който спаси 
един човешки живот, спасява цяла вселена”, наградено на 
едноименния конкурс за средношколци.  

Кадиш в Бургас за убитите израелски деца 

В Бургас бе отслужена заупокойна молитва – Кадиш в памет на 
тримата израелски младежи, станали жертва на терористичен акт. 
Траурната церемония се състоя на 3 юли в бившата  Бургаска 
Синагога.  
 
Да споделят своята подкрепа към роднините на убитите момчета и да 
кажат „не” на тероризма по света се събраха представители на 
еврейската общност в града, на местни и държавни институции. 
Присъстваха почетният консул на Израел Орлин Мандов, 
ръководители на общински и държавни институции, граждани и 
журналисти. Обща бе съпричастността към недопустимостта на 
подобни убийства и непоносимата болка от нелепо прекъснатия млад 
живот. 

Заупокойната служба отслужи равин Амрам Малка от Бейт Хабат, 
който пристигна в Бургас специално за това. Цялата церемония бе 
организирана от центъра за българо-еврейско сътрудничество 
„Алеф”, който има за цел да съдейства за контактите и взаимната 
солидарност между различните националности и да даде отпор на 
ксенофобията, често водеща до тероризъм. 

http://alef-bg.org/%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88-%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5/
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Почетоха паметта на жертвите от атентата в Бургас 

На 18 юли 2014 г. по повод две-годишнината от кървавия 
терористичен акт на летище Сарафово, еврейско-български център 
„Алеф“ почете паметта на жертвите. Пред паметника на бургаското 
летище беше поднесен венец и цветя от името на организацията. 
Председателят Алберта Алкалай каза, че почитта на невинно 
загиналите трябва да обединява всички в непримиримост към 
ксенофобоята, расизма и религиозната нетърпимост. Тези човешки 
пороци пораждат зверското явление на тероризма.  

http://alef-bg.org/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD/
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Участия в други инициативи  
 
Световен ден на майчиния език 
 
На 24 февруари 2014 г. Център „Алеф” участва в спектакъла, 
организиран по случай Световния ден на майчиния език в КЦ „Морско 
казино” – Бургас, като заедно с гърци, арменци и турци допълни с 
песни на иврит и ладино многоетническата езикова панорама на 
града. 

Популярната песен „Адио Керида”, представена от вокална формация 
при хорова школа „Милка Стоева“- Младежки културен център, 
диригент Светла Стоева е своеобразен химн на българските 
евреи сефаради. Тя прозвуча на ладино /шпаньол/ – това е 
традиционния майчин език на българските евреи сефаради. 

Изпълнението на Кристина Дончева даде представа за звученето на 
иврит – официалния език на държавата Израел.  Песента „Horchat Hai 
Caliptus“ /Евкалиптова гора/, поднесена великолепно от младата 
певица, възпява красотата на природата и мъдростта, която тя ни 
дава, изправи публиката на крака. 

 

http://alef-bg.org/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80/
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Участие на център „Алеф” на Лимуд Кашет 2014  

 
С филм и лекция бе представен Център за еврейско-българско 
сътрудничество „Алеф“ по време на Лимуд Кешет 2014, провел се в 
Боровец на 3 септември 2014 г. 

 
 
Благотворителни инициативи 
 
В края на юни 2014 година Център „Алеф” изпрати помощи за 
пострадалите от опустошителното наводнение във Варна. 
Инициативата е осъществена само със собствено дарения или 
закупени от членовете на центъра помощи. Кампанията на 
сдружението продължава до нормализиране условията на живот в 
пострадалите райони. 
 

 

http://alef-bg.org/%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B4-%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%B5/
http://alef-bg.org/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89/
http://alef-bg.org/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89/

