
РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ
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Услуги, предлагани от софийската синагога, за организиране на Бар и Бат
мицва

1. Организация и провеждане на Бар или Бат мицва (включва: почистване, 
подготовка и охрана  - 100 лева.

2. Кашерно вино – 1 бутилка – бяло/червено/розе - 14 лева
3. Кашерен гроздов сок (безалкохолен) - 9 лева
4. Борекас – 1 бр. - 0.90 лева
5. Възможност за осигуряване на кашерна кетъринг храна - По запитване
6. Курс за Бар или Бат Мицва – За повече информация се свържете с нас

Бар или  Бат  мицва  в  Софийската  синагога  се  случва  на  деца,  отговарящи на
изискванията  на  еврейските  закони  за  произход  (по  майчина  линия).  Преди
извършване на церемонията децата трябва да преминат подготвителен курс със
Софийския равин или избран от него преподавател. 

mailto:sofia.synagogue@gmail.com


Споразумение

Днес ..... . ..... . 20 ..... г., родителите ............................................................ 
и ............................................................ се споразумяха със Софийската синагога за 
провеждане на церемония по Бар мицва/Бат мицва 
на ............................................................ от ............... часа в сградата на Софийската 
синагога на ул. Екзарх Йосиф 16.
Родителите удостоверяват:

- Че детето е евреин според еврейската традиция и могат да предоставят 
документи в случай на необходимост.

- Че са уведомили равина на Софийската синагога за своето желание.
- Че са наясно, че в синагогата се следват правилата на ортодоксалния Юдаизъм и 

церемонията ще следва тези правила.
- Че в случай на провеждане на цермонията на Шабат, няма да използват 

фотографска, видео и каквато и да е друга техника, която противоречи на 
правилата за Шабат.

- Че единствената храна, която може да бъде сервирана в синагогата е кашерна, 
спрямо изискванията на ортодоксалния Юдаизъм.

Софийската синагога ще подсигури:
- Организиране на Бар мицва/Бат мицва на ..... . ..... . 20 ..... г., от ............... часа, 

което включва подготовка, почистване и охрана.
- Подготвителен курс със Софийския равин или избран от него преподавател за 

детето:
- Кашерна храна както следва: ……………………………………………………….. 

………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….

- Талити, кипи и други религиозни предмети, необходими за церемонията
- Информационни брошури за ритуала по Бар и Бат мицва за гостите на 

церемонията.

Родителите ще подсигурят:
- Всички необходими допълнителни предмети за церемонията: бонбони, 

подаръци…
- Списък с очаквани гости извън еврейската общност за нуждите на охраната.
- Одобрен от Софийския равин ортодоксален равин за водене на службата, (в 

случай, че родителите предпочитат техен равин да води церемонията на детето 
им).

- Заплащане на всички разходи по церемонията не по-късно от 5 дни преди 
церемонията.

Дата:
Подпис родители:

Подпис и име от страна на Софийската синагога:

Наясно съм с церемонията и нямам забележки:
Подпис Софийски равин.


