
ОТЧЕТ  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ЕВРЕЙСКО-БЪЛГАРСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО „АЛЕФ” ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 
ТРАНСГРАНИЧНО  СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ  БЪЛГАРИЯ – 

ТУРЦИЯ 

 

Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” започна 
реализацията на проект по Програмата за трансгранично сътрудничество 
Интеррег България – Турция, финансирана от Инструмента за 
предприсъединителна помощ 2014 – 2020.  Проектът „Пътят на легендите 
– установяване на нови партньорства за развитие на устойчив културно-

исторически туризъм” се осъществява съвместно с Изследователска 
организация за трансгранични култури – Одрин. Бенефициент е Център 
„Алеф”, който спечели проекта в конкуренция със 195 проектни 
предложения. Договорите бяха връчени на бенефициентите на церемония в 
МРРБ на 21 март 2017 г. Партньор по проекта е Организация за 
трансгранична култура в Одрин, Република Турция. 
 

 

 

На 28 юни в хотел „Приморец” бе проведена първата проява по проекта -  
семинар за изграждане на капацитет за представители на местните власти. 
Той имаше за цел да повиши информираността, знанията и уменията за 
развитие на устойчив туризъм и финансиране на дейностите в тази област. 
Участие във форума взеха кметове и общински служители от общини в 
област Бургас. Лектори на семинара бяха утвърдени специалисти в 
областта на туризма и управлението на проекти – проф. д-р Лина 
Анастасова от БСУ, инж. Стефан Златаров – директор на ПП „Странджа”, 
Марина Дичева – експерт по европейски проекти.  



 

 

 

 

На 17 и 18 юли 2017 г. в Одрин бе организиран семинар за изграждане на 
капацитет за студенти по туризъм. Това бе втората проява по проекта. 



 

 

 

 

Фотоизложба по проекта, показваща легендарни места в Странджа 
планина от българска и турска страна бе открита на 12 септември в 
Търговско-промишлената палата на гр. Одрин. Експозицията съдържа 14 
пана с фотоси и текст, които запознават жителите и гостите на турския 
град с мистични и културно-исторически забележителности от двете 
страни на границата. Център „Алеф” представи в изложбата легендите за 



възникването на Странджа планина, светилището Индипасха, пещерата 
Махарата, гробницата на Бастет, долмените – змейови къщи, Синеморския 
сфинкс, нестинарите. 
 

 

 

 

 

На 18 септември в Созопол се проведе обучение за туристически водачи в 
Странджа, организирано от Център „Алеф“ – водещ партньор по 
трансграничен проект България-Турция.  Обучението имаше за цел да 
повиши информираността и да даде знания и умения на безработни хора от 



района на Странджа как да бъдат полезни за разгръщане потенциала на 
населените места в областта на туризма. 
 

 

 

 

 

Най-творческата проява от проекта бе Фестивал на легендите, представен в 
две издания – в Приморско, на 23 септември и в гр. Енез, Турция, на 30 
септември.  Представени бяха шест странджански легенди, творчески 
интерпретирани от български и турски художествени състави. Паралелно с 



арт събитието в Приморско се проведе еко тур от тракийското светилище 
Бегликташ до Лъвската глава.  
 

 

 

В рамките на проекта предстои да бъде отпечатано и триезично издание / 

на български, турски и английски език/, съдържащо странджански легенди 
от двете страни на границата. То бе предшествано от издирвателна и 
събирателска експедиция на екип на Център „Алеф” в района на Странджа.    

 

 

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ІV ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС 

 

С тържествена церемония на 27 април приключи четвъртото издание на 
националния литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки 
живот, спасява цяла вселена”.  
 

Темата на традиционната надпревара, организирана от Център „Алеф”, бе: 
„Шимон Перес и неговият принос в измеренията на общочовешкия 
хуманизъм”. Съвета на големия политик и миротворец да мечтаят за 
големите неща последваха 161 ученици от 41 селища в България.  
 

На 27 април на сцената на Кукления театър в Бургас се качиха отличените 
от журито млади автори, които в есетата си заявяват, че имат големи мечти 
и възнамеряват да ги постигнат.  



 

 

 

 

 

 

 

Надпреварата продължи  в своеобразен открит урок, назован „Час по 
мечти”. В ролята на учител влезе актьорът Валери Еличов, а  публиката се 
включи в т.нар. „външно оценяване” – нейните аплодисменти бяха знак за 
одобрение и сигнал за журито към кого да наклони везните за призовите 
награди.   
 

Сред публиката в салона на кукления театър бяха представители на 
местната власт, политици,  бизнесмени, общественици, учители и ученици. 
Специално да поздравят победителите от София дойдоха  Максим 
Бенвенисти, председател на фондация „Цедака” към ОЕБ Шалом и Мориц 



Машиах, председател на Настоятелство на читалище „Емил 
Шекерджийски” София.  
 

 

 

„Учениците са направили изключително задълбочени анализи на сложната 
личност на политик от световен мащаб, като Шимон Перес. Впечатляваща 
е обемната библиография, която са ползвали. Но още по-впечатляващ е 
начинът им на мислене и ценностната им система”, коментира 
председателят на журито Михайлина Павлова. 
В затруднението си да отсее най-добрите творби, журито присъди повече 
награди от обичайното. 

 

 

На първо място бе класирано есето на Мануил Касабов от СУЕЕ „Свети 
Константин – Кирил Философ” -  Русе. Той получи голямата награда - 

пътуване до Израел и участие в едноседмичен международен семинар за 
млади лидери в Херцлия.  Мануил представи представи България  на 



едноседмичен международен форум за млади лидери през месец август 
тази година на разноски на организаторите. 
Бяха присъдени две втори награди от по 200 лв. и три трети награди от по 
150 лева. На второ място бяха класирани  Мартин Михалев- Бургас и 
Владимир Илиев- Карнобат. 
Третото  място заеха Диана Михайлова - Монтана, Мелис Мехмедали - 

Черноочане, Кърджалийско и Ангелина Александрова – Пловдив. 
Поощрителни награди получиха: 
Борислава Пангалова – София 

Георги Минчев – София 

Габриела Манкова – Кърджали 

Александра Милева - София 

Ния Стоенчева- Севлиево 

Дария Димова – Кърджали 

Гергана Иванова - Бургас 

Маринела Гетова – Пловдив 

Весела Агорастева – Поморие 

Доротея Колева – поощрение за изследователски принос 

 

 

 

Всички отличени получиха книги и грамоти. 
От името на ОЕБ „Шалом” Максим Бенвенисти определи конкурса като 
„най-смисленият конкурс, който се провежда в България, на тема българи 
и евреи. 



 

 

За младите творци, гости на Център „Алеф”, участието в церемонията се 
превърна в незаличим спомен и стимул за бъдещо творчество. Финалът на 
четвъртия литературен конкурс им даде възможност да участват в една 
истинска приказка. В деня след връчването на наградите те посетиха 
Замъка „Влюбен във вятъра” край Равадиново, където, съоръжени с карти 
и други помагала, се впуснаха в търсене на съкровища, а по-късно в 
параклиса на Замъка се включиха и в преписването „История 
славянобългарска”.  
 

 

СТАРТ НА V НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН УЧЕНИЧЕСКИ 
КОНКУРС 

 

На 10 октомври 1917 година Център „Алеф” обяви петото издание на 
Националния литературен ученически конкурс  „Който спаси един 
човешки живот, спасява цяла вселена”. Творческата надпревара е 
посветена на 75- годишнината от спасяването на българските евреи от 
лагерите на смъртта през Втората Световна война.  
Идеята е литературните творби  да бъдат вдъхновени от историческите 
събития, свързани с избавлението на близо 48 000 български евреи и 
депортирането в нацистките концлагери на 11 343 евреи от Вардарска 
Македония, Беломорска Тракия и Пирот през 1943 година. Учениците  
могат да избират между три теми за своите есета: 
 

Първа тема: Ако машина на времето те „върне” в България през март 
1943 година, как би постъпил/а ? 



Втора тема: Ако в бъдеще настъпи политически режим, който извършва 
геноцид над определен етнос, какъв избор би направил/а и какви жертви 
би могъл/а да понесеш? 

При оценката на журито ще се имат предвид познанията по историческите 
събития и личната позиция, изразена при творческата интерпретация по 
темите. 
Трета тема: Аз бях един от спасените… 

Творбите по тази тема трябва да бъдат базирани на автентичната история 
на български евреин, преживял  събитията през март, 1943 година.  
 

 

 

 



 

 

ДЕН НА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ 

 

По инициатива на Център „Алеф” паметната за българските евреи дата 10 
март в Бургас бе отбелязана с прожекция на филма „Да помним”. 
Събитието бе подкрепено от Община Бургас и Регионалния инспекторат 
по образование.  Прожекцията се състоя в навечерието на  Деня на 
спасението на българските евреи и почит на паметта на 11 343 евреи, 
депортирани от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот, както 
и на всички жертви на Холокоста. 

 

 

 

На събитието присъстваха ученици от ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский, 
ГПАЕ „Гео Милев”, Професионална търговска гимназия, Професионална 
гимназия по механоелектротехника и електроника, ПГСАГ „Кольо 
Фичето”, ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров”. 
В разговор с представители на Център „Алеф” след прожекцията те 
проявиха интерес към заселването на евреите в България, съдбата на 
еврейските семейства в Бургас след Втората световна война, както и към 
отзвука на акта за спасение по света. 

 

 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ 
ХОЛОКОСТА 

 

Международният ден в памет на жертвите от Холокоста в Бургас бе 
отбелязан в Бургас на 25 януари с възпоменателна вечер „Езикът на 
историята”, подготвена от учениците от Х клас на ГПЧЕ „Васил Левски” с 
методическата помощ на Център „Алеф”. Тя премина под мотото „Ако 
забравим, значи сме съучастници”.  

 

 

 

 

Събитието събра писатели с младежи, призвани да предадат паметта на 
следващите поколения. За десетокласниците от руската гимназия това бе 
първа среща със злокобните събития в годините на Втората световна 
война. В основата й бе книгата „Нощта” на Ели Визел. „Изтребени са над 
шест милиона евреи. Но това е само статистика, която трудно би стигнала 
до сърцата на младите хора. Когато е описана конкретна съдба – ужасите, 
преживени от едно дете, тогава трагедията става лична.Затова насочихме 
младежите към Ели Визел и мемоарната му книга „Нощта”, сподели 
преподавателката по литература  Любов Джунгурова, която обедини 
своите ученици за каузата на паметта. В залата присъстваха наследници на 
спасени от геноцида български евреи и техни приятели. Някои от тях 
споделиха покъртителни спомени в качеството си на очевидци. 

 



 

 

 

 

Книгата на Ели Визел „Нощта” бе и един от основните акценти на 
традиционния празник на четенето в ПГЧЕ „Васил Левски”. Той се 
проведе на 17 февруари, като част от програмата на патронния празник на 
училището. Впечатлени от разказа на Ели Визел десетокласниците Росица 
Господинова, Магдалена Трендафилова, Илияна Илиева показаха 
изготвена от тях презентация за живота и широката обществена дейност на 
писателя и Нобелов лауреат за мир, който прави възможно светът да узнае 
истината за лагерите на смъртта. Прожектиран бе и видеофилм за Ели 
Визел, изготвен от учениците Сава Байков и Васил Стоянов и представен 
на възпоменателната вечер в Дома на писателите. 
 

Център за еврейско-българско сътрудничество “Алеф” приветства 
гласуваната от Европейския парламент Резолюция 2017/2692, с която е 
прието определението за антисемитизъм на Международния алианс за 
възпоменаване на Холокоста. По инициатива на „Алеф”, ученици от 



Руската гимназия и писатели от Бургас се присъединиха към акцията на 
Световния  еврейски конгрес „Ние помним”.  В Дома на писателите в 
Бургас те си направиха снимка с посланието, която бе качена в социалните 
мрежи. 
 

 

 

 

УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ НА ЛЕТИЩЕ 
БУРГАС 

 

Център „Алеф” се включи за пореден път във възпоменателна церемония, 
събрала близките на загиналите в кървавия атентат на летище Бургас на 18 
юли 2012 година. Цветя и венци отрупаха мемориала, издигнат в памет на 
жертвите от терористичния акт. Венец от името на „Алеф” положи 
председателят на сдружението Алберта Алкалай. 
 

 



ПОСТАВЯНЕ  МЕМОРИАЛЕН ЗНАК НА СПАСИТЕЛИТЕ НА 
БУРГАСКИТЕ ЕВРЕИ 

 

Подетата през 2015 година от Център „Алеф” инициатива за поставяне на 
паметна плоча на спасителите на бургаските евреи бе финализирана, след 
като получи одобрение от Еспертен съвет към Министерството на 
културата. 
Мемориалният знак ще бъде монтиран в южната част на градинката срещу 
сградата на Общината. Той ще бъде открит с тържествена церемония през 
март 2018 година. 
 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕЩИ С УЧЕНИЦИ 

 

Център „Алеф” подготвя поредица от  срещи с ученици от различни 
класове в бургаските училища, за да ги запознае с историята, традициите и 
културата на еврейския етнос. По атрактивен начин младите хора ще 
научат какво отличава евреите от другите нации, от кога и как те са живели 
по българските земи, какви са техните обичаи и ритуали, как те са 
участвали в обществения живот на страната, кога и как хората, 
изповядващи различна вяра, се превръщат в общност, както и интересни 
факти за живота на еврейската община в Бургас.  

 

На 13 декември в бившата синагога бе срещата с ученици от клуба по 
история в училище „Св. св. Кирил и Методий”. 
 



На 15 декември в синагогата гостуваха петокласниците от на ОУ 
„Александър Георгиев - Коджакафалията”. 
 

 

 

 

Образователната инициатива продължава  и  през 2018 година и ще 
обхване ученици от всички училища.   
 

 

 

 

 


