РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ НА
ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ИЗРАИЛТЯНСКИ
ДУХОВЕН СЪВЕТ

София 1000, ул“Екзарх Йосиф”16, тел. 02 9831273, тел/факс 02 9835085 e-mail sofia.synagogue@gmail.com

Услуги, предлагани от Софийската синагога за организиране на
погребение или помен

№ Основание
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Издаване на удостоверение за погребение в еврейските
гробища
Кашерна храна – порция 2 броя борекас, 1 брой яйце и прибори
Издаване на разрешително за извършване на строителноремонтни дейности на територията на еврейските гробища, в
това число и изграждане на надгробна плоча/паметник, което е
възможно само след представяне на архитектурна скица
Справка в архивите на Синагогата
Издаване на удостоверение за еврейски произход
Издаване на удостоверение за погребани лица в еврейските
гробища

Цена в
лева
200.00
3.50
100.00

20.00
50.00
20.00

Погребенията в еврейската част на Софийските централни гробища се
правят само според еврейските традиции. Починалите трябва да отговарят на
изискванията за произход според „Алаха“ (евреи по майчина линия).
Този ценоразпис е валиден за редовни членове на еврейската религиозна
общност с платена араха за съответната година. Той е ориентировъчен. За да
направите съответната поръчка и приготовления, моля обърнете се към
служителите на Софийската синагога.
При неспазване на предварително съгласувана с ЦИДС архитектурна
скица за изграждане или ремонт на паметна плоча, ЦИДС си запазва правото да
я премахне.

СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес ....... . ....... . 20 ..... г., ..........................................................................................................................
се споразумя със Софийската синагога за провеждане на погребение на ...........................................
........................................................................... на дата..... . ..... . 20 ..... г. от ............... часа в
еврейския парцел на Централните софийски гробища.
Близките на починалия удостоверяват:







Че той/тя е евреин според еврейската традиция и могат да предоставят документи в
случай на необходимост.
Че са уведомили равина на Софийската синагога за церемонията.
Че са наясно, че в синагогата и на гробищата се следват правилата на ортодоксалния
Юдаизъм и при липса на минян (10 пълнолетни мъже според еврейските традиции)
ритуалът, който се изпълнява е съкратен.
Че единствената храна, която може да бъде сервирана на церемонията е кашерна,
спрямо изискванията на ортодоксалния Юдаизъм.
Че всички останали аспекти на погребението следват да се уточнят със съответната
погребална агенция.

Софийската синагога ще подсигури:


o
o
o
o
o

Удостоверение за погребване и парцел в Софийските централни гробища.
Кашерна храна както следва:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................





.......... броя
.......... броя
.......... броя
.......... броя
.......... броя

Присъствие на равин или друго религиозно лице за извършване на ритуала, в случай че
семейството изяви такова желание.
Кипи и други религиозни предмети, необходими за церемонията
Информационни брошури за ритуала за участниците.

Близките ще подсигурят:




Всички необходими допълнителни предмети за церемонията
Одобрен от Софийския равин ортодоксален равин за водене на службата, (в случай, че
имат свои предпочитания).
Заплащане на всички разходи по церемонията не по-късно от 2 дни преди церемонията.

Дата:……………………………………………………
Име и подпис на лицето, сключило Споразумението: ………………………………………………………………………
Име и подпис от страна на Софийската синагога: ………………………………………………………………..……………
Наясно съм с церемонията и нямам забележки:
Подпис Софийски равин. ………………………………………………………………………………..…………………………….……
*Настоящето Споразумение се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

