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Обобщение за еврейската общност в България 

І. Основни организации на еврейската общност в България 

Основното обединение на евреите в България е организацията Шалом. По своето 

функционално предназначение, това е „организация-шапка”, обединяваща всички евреи 

в България. От тук идва и името й: "Организация на евреите в България-Шалом". В 

рамките на Шалом еврейската общност е разделена на възрастови групи, към които са 

насочени специфични програми. Програмите са съобразени с потребностите и 

основните очаквания на всяка една от възрастовите групи. Така например, има детска 

група - до 18 години; младежка група, която обхваща хората на възраст от 18 до 35 

години; група за хората на средна възраст - между 35 и 50-60 години и група за хората 

над 60 години - т.нар. "златна възраст". Специфичното за еврейската общност в 

България е, че най-посещавани са заниманията за възрастни хора. По време на тези 

занимания те изучават„ладино" - испанско-еврейският език, който говорят евреите в 

Испания, също така учат танци, занимават се с гимнастика за възрастни, слушат 

лекции, ходят на концерти и др. Паралелно с Шалом съществуват и някои други 

организации на евреите в България, предимно с религиозна насоченост. Такава е 
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например религиозната организация Хабат, която е клон на международна организация, 

целяща приобщаване на евреите по света към еврейската култура и традиции 

посредством религията и която има представителства в над 140 страни по света, 

включително България. Има и още една организация - Израелтянският духовен съвет 

към Синагогата, който е като аналог на църковно настоятелство. Преди време е 

съществувала и една спортна организация Макаби, но тя вече не функционира. В 

България действат представителства и на редица други международни еврейски 

организации. Такъв е например българският клон на американската фондация Джойнт, 

който се намира в Еврейския дом. По същество, тази фондация представлява фонд, 

който се обезпечава от богати еврейски семейства в САЩ и който финансира различни 

програми за подпомагане на евреите по света. Най-много са обаче младежките 

международни еврейски организации, които имат свои  клонове в България. Такива са 

Младежкото ционистическо движение Ашумер Ацаир; международната организация 

Бней Брит (създадена в САЩ, но разпространила дейността си и създала свои клонове в 

редица страни по света, където живеят евреи); Международната организация на 

еврейските студенти. 

Почти всички респонденти смятат, че като цяло еврейската общност в България 

е сравнително сплотена и отношенията между отделните групи и организации, 

функциониращи в рамките на общността са добри. Това важи преди всичко на  

неформално ниво, защото независимо кой в коя органзация членува, всички 

контактуват помежду си на първо място като хора и  отношенията помежду им са 

отношения между приятели или между деца, родители, баби и дядовци. За поддържане 

на добрите взаимоотношения и установяване на сътрудничество между отделните 

групи се работи по програми, които предполагат дейности, касаещи например 

едновременно младежта и средното поколение, или младежта и "златната възраст". 

Организират се например лекции, на които лектори от средното поколение или 

"златната възраст" говорят пред младежка аудитория или пък младежи говорят пред 

аудитория от средното поколение или "златната възраст". Това се посочва от повечето 

респонденти  като един от най-ефективните начини за поддържане на добри 

взаимоотношения в рамките на общността - разработване на съвместни програми и 

организиране на съвместни мероприятия, които са интересни за повече от едно 

поколение, обмен на идеи и дискусии между отделните групи. 

На формално ниво обаче се забелязва наличието на известно съперничество 

между различните организации. Еврейската общност се очертава като едно умалено 
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копие на българското общество с всичките му плюсове и минуси, с политическото му 

разединение, със смесването на политиката със социалните дейности. Почти всички 

респонденти отбелязват наличието на идеологически плурализъм в рамките на 

еврейската общност, съществуването на привърженици както на по-леви, така и на по-

десни идеи. Особено силно е съперничеството между Ашумер Ацаир, която е с по-лява 

ориентация и младежката секция на Бней Брит, които са с по-десни разбирания. Има 

полемика вътре в общността и по някои религиозни въпроси. Така например 

религиозната организация Хабат, която е едно по-различно течение в еврейската 

религия, не е много добре приета. Ето защо, когато има молитва в Синагогата, равинът 

на Хабат няма право да води молитвата. Всичко това показва, че има какво още да се 

желае за повишаване на духа на сплотеност в общността. Решението, което 

респондентите предлагат е еврейската общност да се обърне повече към себе си, 

да потърси собствената си идентичност, да се организира по-добре, за да може да се 

превърне в активна, действена сила и да преодолее възникващите на този етап спорове. 

А за да се постигне това, е необходим обмен на мнения и компромиси от страна на 

всички. 

Представителен орган на еврейската общност в България на национално ниво е 

организацията Шалом - официалната еврейска организация, която има свое 

представителство не само в София, но и в Русе, Варна и Пловдив. Тя има изпълнителен 

директор и йерархична структура. Изпълнителният директор на Шалом е този, който 

представлява организацията и взема участие във всички обществени прояви, при които 

се иска мнението и позицията на еврейската общност в България. Шалом се управлява 

от Управителен  борд (Консистория). Изборът на Управителния борд на Шалом се 

осъществява чрез демократични избори измежду членовете на организацията, които са 

около 4000 души. Това става на Общо събрание на Шалом, в което участват всички 

членове на еврейската общност, които са платили членския си внос. По принцип всеки, 

който членува в Шалом има право да се кандидатира. От предложените кандидатури се 

избира Управителният борд чрез един много прозрачен демократичен процес, като сред 

избраните членове на Управителния борд задължително трябва да има един, който е 

представител на младежта и е издигнат като кандидатура от младежката група. Това се 

налага поради специфичните нужди на младежката група, която се нуждае от свой 

представител да защитава интересите й.  

Младежта е тази част от еврейската общност в България, която е най-цялостно 

организационно обхваната. Съществуват множество еврейски младежки организации. 



 4 

На първо място е младежката организация на Шалом, която е под общата шапка на 

Шалом и спазва общите  принципи на организацията. Тя работи изключително активно. 

В рамките на тази младежка организация в Еврейския дом функционира Младежки 

център за еврейско неформално образование. В него работят доброволци, които се 

занимават с изготвянето на най-разнообразни образователни програми за деца и 

младежи. Към Еврейския дом има и Неделно училище, което е пак за младежи и е също 

към младежката програма на Шалом. Отново в рамките на Шалом функционира т.нар 

Адраха колеж, който е  за деца до 18 години и е място, където се изучава юдеизъм с цел 

формиране на лидерски качества у младите хора. Важно място в живота на еврейската 

общност и по-специално на младите хора заема и младежката организация Ашумер 

Ацаир. Тя организира специални образователни програми, с които може да бъде 

ангажирано времето на един млад човек през цялата седмица, ако той проявява интерес 

към тези неща. Например, в понеделник има кръжок по фотография. Във вторник - 

кинопрожекция по някаква тема. В сряда - готварство и т.н. В края на всеки месец 

освен това се организират различни състезания, семинари, екскурзии. Международната 

еврейска организация Бней Брит, която е с изцяло младежка насоченост, също е 

представена в България. Българският клон на Бней Брит поддържа много тесни 

отношения с американската Бней Брит, а целите на дейността на тази организация са 

обикновено образователни и са насочени към това да обединят евреите по света. Те се 

занимават с провеждането на международни семинари и обучения. В България има и 

представителства и клонове и на Европейската организация на еврейските студенти и 

на Световната организация на еврейската младеж. Тази година дори за вицепрезидент 

на Европейската организация на еврейските студенти е избран представител на 

българската еврейска общност, което е повод за изключителна гордост от нейна страна. 

Преобладаващата част от програмите, които се изпълняват в рамките на 

еврейската общност в България, са насочени към младежта, защото се осъзнава ясно, че 

тя е бъдещето на общността. Независимо от това обаче мненията на респондентите 

относно мястото и ролята на младежта в еврейската общност не са еднопосочни. Една 

част от респондентите смятат, че младежките организации започват да играят все по-

нарастваща роля в общността и това се дължи на засилващия се процес на завръщане в 

България (по икономически причини) на все повече младежи-евреи, заминали в 

началото на 90-те години за Израел, които търсят отново своето място в обществото. 

Друга част от респондентите (и то по-голямата) обаче смята, че младежта няма почти 

никаква тежест в общността. Причината е, от една страна, че самите млади хора не са 
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никак активни и не им се занимава с обществена дейност. А от друга страна лидерите 

на общността не проявяват особен интерес към младите и техните проблеми, защото не 

са те тези, които ги избират в Управителния борд. Тази част от респондентите смята, че 

на събранията, на които се избира Управителния борд на Шалом например ходят само 

пенсионерите, затова и лидерите на общността се стремят да удовлетворяват техните 

интереси, защото от тях зависи избора им. Изобщо картината в еврейската общност в 

България е точно копие на българската действителност и на проблемите в българското 

общество, но в много по-умален вариант, поради което минусите изпъкват с по-голяма 

сила. 

В съответствие с наличието на две противоположни мнения за мястото и ролята 

на младежта в еврейската общност, на две се разделят и мненията на респондентите 

относно възможностите на младежта да играе иновативна роля в общността и да бъде 

носител на иновативна култура. Една част от респондентите смятат, че младежта 

действително внася иновативна култура в общността, тъй като тя има свое 

представителство в Управителния борд на Шалом и има възможност да внася идеи, 

които са изцяло нейн плод, а от друга страна самата тя като младеж е носител на новото 

и позитивизма. Това мнение се допълва и от схващането, че иновативната роля на 

младежта в рамките на общността се засилва и от възможността на младите да 

задълбочават плурализма в общността като изразяват мнение различно от това на по-

възрастното поколение. Засилването на плурализма се свързва с внасянето на нови 

идеологически доктрини от страна на младежта в противовес на доминиращата в 

продължение на години единна идеологическа доктрина, свързана с факта, че през 1948 

година по-голямата част от еврейската общност в България се преселва в Израел, а тук 

остават само около 10% от хората по идеологически причини, което съчетано с 45 

години социализъм не е допринесло никак за развитието на плурализъм на идеите у по-

старото поколение. На противоположния полюс е мнението на другата част от 

респондентите, които смятат, че младежта не е в състояние да играе иновативна роля в 

общността, от една страна, защото самата младеж е много пасивна, а от друга страна, 

защото в общността няма необходимото вслушване в младежта, за да може младежкият 

порив да промени нещата. Тази част от респондентите смятат, че за да може младежта 

да започне да играе действително иновативна роля е необходимо самата тя да стане по-

активна, а общността да прояви по-голяма готовност да приеме нейните идеи и да 

откликне на нуждите й, т.е. необходим е по-активен диалог вътре в общността, какъвто 

според тях липсва. 
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ІІ. Отношения с други религиозни общности и с държавата/местната власт 

Отношенията, които еврейската общност в България поддържа с други 

етнически и религиозни общности у нас са много спорадични и кратковременни. 

Липсват постоянни отношения. По-скоро става дума за работа по съвместни проекти, с 

приключването на които приключват и взаимоотношенията. Еднократни съвместни 

проекти са били осъществени с арменската, турската и ромската общности. За 

спорадичността и кратковременността на контактите свидетелства и фактът, че липсва 

създаден постоянен междуетнически координационен орган, който да координира и 

подпомага междуетническите контакти и взаимоотношения. Някои от респондентите 

дори определят контактите като по-скоро базиращи се на неформална основа, 

отколкото като институционални взаимодействия. 

Основните теми, които са били обсъждани в рамките на работата по съвместните 

проекти с други етнически общности са свързани с: отношението към малцинствата в 

България, засилването на национализма и проблемите, с които се сблъскват 

малцинствените общности на тази основа (съвместният проект с турската малцинствена 

общност); запознаване с традициите, обичаите и празниците на различните етноси и 

обмен на опит по младежки скаутски програми (съвместният проект с арменската 

етническа общност); запознаване с организационния модел на функциониране на 

еврейската общност като образец за организационна структура, развитие на 

организационна култура (съвместният проект с ромска студентска организация). 

Що се отнася до отношенията на еврейската общност с българската държава, 

респондентите са на мнение, че доколкото Шалом е официалната организация на 

евреите в България, това е и организацията, натоварена да поддържа отношенията с 

българската държава посредством изпълнителния си директор Емил Кало. 

Изпълнителният директор и членовете на Консисторията са тези, които винаги, когато е 

било необходимо да се изрази мнение на еврейската общност в национален мащаб, са 

се нагърбвали с тази отговорност. Прави впечатление, че това, което всички 

респонденти подчертават е, че отношенията на еврейската общност с българската 

държава са добри и макар евреите в България да са малцинство, те не са 

дискриминирани, поради което не се нуждаят от специално политическо 

представителство на национално ниво, което да защитава интересите им. Сравнявайки 

положението в България с положението в други европейски страни, всички 

респонденти изтъкват, че в България липсва проява на антисемитизъм. Тъй като в 

България дълго време религията е била забранена (времето на социализма), днес 
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българите не са така религиозни както хората в други страни, поради което религията 

тук не е повод за разграничаване и противопоставяне. Отношенията между евреите и 

българската държава се разглеждат от респондентите като пример за това какви трябва 

да бъдат отношенията между евреите и неевреите по света. Еврейската общност в 

България се възприема като абсолютно интегрална част от българската държава. Няма 

разделение в съзнанието на българските евреи и противопоставяне на българин и 

евреин. Това, върху което респондентите акцентират е, че повечето от евреите в 

България се чувстват на първо място българи и едва след това евреи. 

ІІІ. Взаимодействия със социалния контекст 

Проведените интервюта очертават различни проблеми, пред които е изправена 

еврейската общност днес като следствие на социално-икономическата и политическа 

ситуация в българското общество, от което еврейската общност е неделима част. На 

първо място това е проблемът със запазването на идентичността, доколкото евреите са 

малцинство в България, а запазването на идентичността, изрично се подчертава от 

респондентите, е първостепенна задача и цел на всички малцинства. Във връзка с това 

основната задача, която според респондентите стои пред еврейската общност в 

България, е общността да се обърне към себе си, да се организира по-добре, да потърси 

смисъла на съществуването си и да се превърне от пасивен рецепиент на донорски 

средства по различни програми в активна, действена сила, способна да бъде фактор в 

обществото и самата тя да стане донор за социално слаби и бедни. Като следствие на 

това е и задачата, която респондентите поставят за преодоляване на вътрешните, 

организационни проблеми, които съществуват в общността, породени от сблъсък на 

идеологически позиции и различни мнения по въпроса за структурата и функциите на 

основната организация на евреите в България - Шалом. И макар да се изтъква, че в 

последно време еврейската общност в България е станала много по-сплотена, изрично 

се подчертава, че продължава да стои въпросът за привличане на евреи, живеещи в 

България, които странят от общността и никога не са стъпвали в никоя от 

организациите на  евреите в България. Един друг много съществен проблем, с който все 

по-често започва да се сблъсква еврейската общност в България днес, това са проявите 

на антисемитизъм. И въпреки че всички респонденти изрично подчертават, че 

антисемизмът в България не е вкоренен, не е част от българския манталитет и 

народопсихология, те в същото време отбелязват, че в последно време зачестяват 

подобни прояви от страна най-често на различни младежки националистически 
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групировки, по-скоро като някаква форма на плагиатство, на подражание на различни 

чужди организации. 

Във връзка с това и като стремеж за преодоляване на изтъкнатите проблеми 

респондентите акцентират върху различни действия, акции, кампании предприети от 

еврейската общност в България на национално ниво и целящи да насочат общественото 

внимание към проблемите на тази общност, като същевременно я покажат като 

активна, действена сила, способна да се бори и отстоява мястото си в обществото. Сред 

кампаниите, за които респондентите споменават могат да бъдат посочени следните: 

демонстрация пред Венецуелското посолство срещу подтисничеството на евреите във 

Венецуела и в подкрепа на еврейската общност там; декларация на Шалом срещу 

антисемизма в България, изразяващ се в поругаване на еврейските гробища, 

антисемитски надписи и рисунки на пречупени кръстове по улиците, уебсайтове с 

антисемитско съдържание и др.; раздаване на цветя по улиците от еврейски младежи в 

деня на Холокоста, като концепцията е: по едно цвете за всеки загинал евреин; 

организиране на изложба на Пикасо в София, като начин за популяризиране на 

неговото творчество, а чрез него и на еврейската култура; поставяне на театрални 

постановки на сцената в Еврейския дом, като входът е свободен, отново с цел 

популяризиране на еврейската култура; национална кампания за компютърно обучение 

на учители от цялата страна (не само евреи), организирана от Еврейския дом и др. 

Специфичните особености и конкретните характеристики на българското 

общество, от което еврейската общност е част, безспорно оказват влияние и върху 

нейния облик. Всички интервюирани респонденти категорично подчертават, че 

еврейската общност в България демонстрира изключително много черти, свързани с 

българския национален контекст. Някои от тях дори твърдят, че е почти обречен на 

провал опитът на еврейската общност тук да запази своята етническа идентичност, тъй 

като твърде много се е размила в българското общество и традиции. Еврейската 

общност в България е съставена от хора, които от поколения живеят в българското 

общество и поради това няма как да не са повлияни от българския начин на живот и да 

са много по-различни от българите. Те безспорно носят в себе си своята еврейска 

идентичност, но в значителна степен носят и черти и характеристики, които са 

привнесени от българското общество и особено много от смесените бракове, които са 

доста в България. Почти няма, според респондентите, евреи, които да не са повлияни от 

българския начин на живот и да се стараят да водят животът, който е подходящ 

изключително за Израел. По-скоро се наблюдават обратните случаи - има евреи, които 
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отказват да стъпят в Синагога и спазват някакви си свои христианско-еврейски 

традиции. Това, което всички респонденти изтъкват като отличителна особеност на 

еврейската общност в България, са добрите й взаимоотношения с българите. И това е 

валидно не само за днешните взаимоотношения, но и в исторически план - известно е 

спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Изобщо 

еврейската общност в България възприема себе си като една свободна общност, която 

разполага с най-голямата синагога на Балканския полуостров, и в същото време като 

една доста отворена общност, която поддържа приятелски отношения с българите. Това 

прави положението на евреите в България доста по-различно от положението на 

евреите в други страни в Европа, където хората са по-затворени, поради което евреите 

остават изолирани. Това води до непознаване на еврейската общност и поражда 

предразсъдъци за нея.  

Обществено мнение и предразсъдъци 

Всички интервюирани респонденти се обединяват около мнението, че 

дискриминацията и расизмът спрямо етническите и религиозни малцинства в световен 

мащаб нарастват. Отношението спрямо евреите също се оценява като влошаващо се, 

особено в последните години заради арабско-израелския конфликт. Като причина за 

това влошаващо се отношение към евреите респондентите изтъкват преди всичко 

интерпретацията на събитията от страна на медиите по повод на арабско-израелските 

отношения. Всички интервюирани респонденти подчертават, че в световните новини по 

радиото и телевизията Израел и евреите винаги се представят като стоящи в дъното на 

всички проблеми. И много рядко се пояснява, че израелските действия са били в 

отговор  на извършени преди това палестински нападения. В основата на това 

изкривено представяне на фактите респондентите виждат интереси на различни частни 

капитали. Всички те обаче изрично отбелязват, че положението във всяка държава е 

различно и няма нищо общо между новините по телевизията например в Испания и в 

България. За Испания е характерна една невероятна манипулация на общественото 

мнение до степен, никой да не може да разбере каква е истината. 

Що се отнася до положението в България, тук мненията на респондентите се 

разделят. Една част от тях смятат, че в България няма етническа дискриминация спрямо 

евреите. Обяснението те свързват с доста сериозното присъствие на израелски 

предприемачи в България, което позволява на хората да се запознаят с еврейския 

манталитет и начин на живот и да си формират мнение за евреите на база лични 
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контакти и впечатления, което трудно се влияе от написаното в медиите. Другата част 

от респондентите обаче смята, че напоследък има влошаване на отношението към 

етническите малцинства в България, до голяма степен изкуствено създадено, но все пак 

го има. То се дължи на политически внушения от страна на партии като Атака и нейния 

лидер Волен Сидеров, на които се дава гласност чрез медиите. Това, че могат да 

говорят от екрана на телевизора засилва негативните настроения спрямо етническите 

малцинства. От друга страна хората започват все повече да не знаят какво се е случило 

по време на Втората световна война с евреите, защото старите умират, а младите 

изобщо не са запознати, което ги прави още по-податливи на внушения. Тази част от 

респондентите, които смятат, че в България има някаква форма на дискриминация 

спрямо евреите виждат нейната проява най-вече вербално - като използване на някакви 

класификации, определения, като говорене против евреите. Макар че и според тях 

използването на ксенофобска реторика от някои крайни националисти е по-скоро 

показно, като проява на някаква наложила се в момента мода да бъдеш националист и 

изразяваща се в идолопоклонничество пред знамена и свастики на Втория райх от 

страна на определени младежи. И въпреки че понякога тази реторика се материализира 

и външно чрез изрисуването на Синагогата или на еврейското училище "Димчо 

Дебелянов" със свастики по случай рождения ден на Хитлер например, всички 

респонденти признават, че това са до голяма степен показни акции, а самите те в 

ежедневието си никога не са се почувствали заплашени или дискриминирани. 

Причината те виждат в това, че българското общество по принцип трудно се мотивира 

от нещо, независимо дали добро или лошо, за да повярва лесно в ксенофобската 

реторика на отделни хора. Проява на дискриминация спрямо евреите в България една 

част от респондентите виждат и в съществуването на определени предубедени мнения 

за евреите, например, че всички евреи са богати и поради това им е много лесно или, че 

поради религията си се мислят за богоизбрани и се отнасят с  превъзходство към 

другите. Същевременно респондентите подчертават, че едно такова мнение е изцяло 

погрешно и че много еврейски семейства всъщност са на ръба на оцеляването и изобщо 

не си и помислят да се смятат за богоизбрани. 

По отношение ролята на медиите за формиране на определено обществено 

мнение за евреите, становищата на респондентите са много различни - от крайно 

негативно - до крайно позитивно, като се мине и през липсата на отношение 

изобщо.Така например една част от респондентите смятат, че медиите представят 

силно изкривено фактите и способстват за засилване на негативното отношение към 
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евреите. Според тях новините по радиото и телевизията винаги започват със 

съобщението: „Израел нанесе удар и уби 10 невинни човека.", без да се спомене,  че 

преди това палестинци са убили примерно 10 израелци и че ударът на Израел е бил в 

отговор на палестинското нападение. Друг пример са статии във вестниците, където се 

акцентира, че евреите са най-богатите хора в света и управляват целия свят. И когато 

хората не са запознати с фактите, те приемат това за чиста монета и си създават 

негативно отношение към евреите, дори нищо от това, което се пише и говори да не е 

истина. Медиите в България например с кампаниите си по отразяване на изборите, със 

съобщенията за купуване на гласове и за насаждане на ислям в малките населени места 

способстват за настройване на общественото мнение срещу турците и срещу 

малцинствата изобщо. От друга страна често пъти медиите са много неточни в 

изразите, които използват, когато коментират дадено събитие и по този начин също 

наливат масло в огъня на антисемитизма. Например, в новините много често 

журналистите след като употребят два пъти думата Израел, на третия път казват 

Ционистката държава. При тях това се дължи на желанието им да избегнат 

повторението, да звучат по-оригинално, но всъщност по този начин работят в услуга на 

антисемитизма, защото, който има предубедено негативно отношение към Израел 

веднага ще реши: „Това е ционистка държава.". Друга част от респондентите смятат, че 

в медиите изобщо липсват каквито и да е целенасочени кампании в защита или против 

евреите. Медиите в България изобщо не се интересуват от евреите. Според тази част от 

респондентите еврейската общност в България не играе някаква особено съществена 

роля и не е в състояние да влияе активно върху процесите в българското общество, 

поради  което не е предмет на интерес за медиите. Те смятат, че поради тази причина и 

отношението към еврейската общност в България е традиционно добро, в смисъл че 

българите живеят добре с евреите, защото са далеч от тях, не ги познават и не им 

създават проблеми. Има и една група респонденти, които смятат, че медиите помагат и 

работят специално за добрите отношения между българи и евреи. Те дават за пример 

факта, че по БНТ се излъчват всички еврейски чествания и празници, а на най-големия 

еврейски празник изпълнителният директор на Шалом - Емил Кало поздравява всички 

евреи от екрана на телевизията, както българският президент поздравява всички 

българи за Нова година. 

Интервюираните респонденти акцентират и върху ролята на определени 

институции, политически сили и отделни политически лидери за формирането на 

определено обществено мнение за евреите. Една част от тези политически сили и 
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лидери способстват за изграждането на позитивни нагласи и мнение за еврейската 

общност в България. Като пример могат да бъдат посочени две политически сили в 

България - БСП и РЗС, които според респондентите винаги са изразявали ясно 

положително отношение към еврейската общност. Отделни изявени представители на 

еврейската общност също допринасят с дейността си за формирането на положително 

отношение към евреите - такива са например актьорът Ицко Финци, диригентът 

Максим Ешкенази. Респондентите обаче са единодушни в мнението си, че много често 

лидери на политически партии или други политически структури често пъти играят и 

негативна роля и с изявленията си засилват негативните нагласи и предубежденията 

спрямо етническите малцинства и в частност спрямо евреите в България. Като такива 

най-често са сочени Волен Сидеров и Боян Расате. Институции от типа на btv също се 

разглеждат като институции формиращи мнение. Най-често това се случва, когато 

съобщават за някакъв вандализъм или кражба и уточняват, че човекът, който го е 

извършил е от ромски произход, например. И макар в случая да е по-важно деянието, 

или простъпката, акцентирането върху ромския произход на извършителя насочва 

общественото мнение и настройва хората още повече срещу ромите и срещу 

малцинствата изобщо. 

По-голямата част от интервюираните респонденти смятат, че за формирането на 

определено обществено мнение за еврейската общност в България значителен принос 

има и самата еврейска общност. Всеки един представител на общността създава и 

променя представи и нагласи чрез своя  най-близък приятелски, съседски и колегиален 

кръг. В тази връзка засилването на позитивния образ на еврейската общност в 

бълагрското общество може да се постигне чрез все по-голямо отваряне на общността 

към по-широкото общество. Като цяло респондентите смятат, че отвореността на 

българската еврейска общност и интеграцията й в българското общество е една от 

причините традиционно в България да няма антисемитизъм. За постигане на по-голяма 

отвореност от съществено значение според респондентите е работата по съвместни 

образователни програми, запознаващи българското общество с еврейския начин на 

живот. Друг начин за формиране на позитивен образ на еврейската общност е 

активната социална и културна дейност на общността. 

Има една част от респондентите (по-малката), които обаче смятат, че еврейската 

общност в България е твърде малка и слаба, поради което по-скоро не може да влияе 

върху общественото мнение. Стратегията, която еврейската общност трябва да следва 

според тях, за да постигне позитивен образ и място на евреите в българското общество 
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е стратегията на подготовка на кадри, които да бъдат интегрирани след това в 

управлението на страната. Тази част от респондентите също така смята, че в основата 

на неприемането на другата общност е нейното непознаване. Затова те подчертават, че 

другата стратегия, която общността трябва да следва е стратегията на разпространяване 

на еврейската култура и бит и запознаване на останалите хора с нея. От друга страна те 

акцентират и върху това, че за да започне общността да оказва влияние и да има тежест 

в обществото е необходимо да се обърне към самата себе си, да идентифицира 

собствените си проблеми и да осъзнае собствените си интереси. Само тогава, когато 

общността бъде наясно със себе си, тя ще започне да влияе и върху обществения живот. 
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Обобщение за мюсюлманската общност в България 

І. Основни организации на мюсюлманската общност в България 

Когато говорим за мюсюлманската общност в България, трябва да отчитаме 

факта, че тя е съставена от различни “подгрупи”. Това са традиционно живеещите
1
 на 

територията на страната етнически турци, помаци, роми с мюсюлманско 

вероизповедание, както и представители на арабските страни и страните от Северна 

Африка
2
. Независимо че изповядват една и съща религия, тези „подгрупи” се 

                                                
1
 Традиционни (формирани до 1878 г.) етнически малцинства в България: 

Турци 
Отделни тюркски племена (юруци) от селджукските турци се заселват по българските земи през ХІV век, 

а по време на османското присъствие на Балканите градските центрове постепенно са колониализирани 

от турци, преминали от Анадола. След възстановяването на българската държава голяма част от турците 

се изселват от днешната територия на България на няколко вълни.  

По време на преброяването на населението от 2001 г. числеността на определилите се като турци е 746 

664 души.  

Според експертни оценки, сред самоопределилите се като турци има значителен брой роми, говорещи на 

турски език, и българи мюсюлмани, които не използват в домашна среда турския език.  

Турците населяват компактно основно четири географски области – Източните Родопи, Източна Стара 

планина с Предбалкана, Лудогорието и Добруджа. Техни общности има и в големите градски центрове 

(София, Русе, Варна, Шумен, Хасково, Кърджали и пр.), както и в някои по-малки градове (напр. 
Никопол). Преобладаващата част от тях изповядват исляма (713 024 души), но има и християни 

(източноправославни – 5425, католици – 2561, протестанти – 2066 души). Майчиният им език е турски 

(720 136), български (26 147 души).  

Роми 
Първите сведения за поява на по-значителни групи на Балканите са от ХІІІ – ХІV век, като впоследствие 

се заселват в българските земи на няколко вълни. Те се подразделят на множество общности и групи, 

според страната, която са населявали преди идването си, според религията и езика им, занаятите, с които 

се занимават и др. По преброяването от 2001 г. числеността им е 370 908 души, вероятно приблизително 

още толкова са се определили като турци, българи или не са се самоопределили. Например, сред 

самоопределилите се като българи по народност има 7016 души с ромски майчин език. В преброяването 

62 108 души не са се самоопределили, а за 24 807 души не е показана народността. Твърде възможно е 

голям дял от тях да е с ромски етнически характеристики и самосъзнание. Сред ромите с ромски майчин 

език са 319 821 души, с български 26 147 и с турски език 24 214 души. Те са се разпръснали из цялата 

страна (само в Родопите тяхното присъствие е по-ограничено), като в повечето райони са най-

многобройното етническо малцинство. Изповядват исляма (103 436) и източноправославното 
християнство (180 326), а напоследък сред тях се увеличават и последователите на протестантските 

деноминации (24 651 души).  

Татари 

Преселени са в българските земи през ХІХ век от района на Кримското ханство. Много от тях имат 
смесени бракове с турци и се определят като такива, поради което за един век намаляват десет пъти - от 

17 942 души през 1905 г. до 1803 души през 2001 г. Изповядват исляма. Ползват татарски и турски език.  

 

2
 Имигрантски общности, формирани след 1878 г.: араби – 2328 и др. 
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различават по редица съществени характеристики. Става дума преди всичко за 

различни форми на участие в политическия, социалния, икономическия и културния 

живот на страната, различна степен на публично афиширане на изповядваната от тях 

религия, различно отношение и очаквания към българската държавност. Различен е и 

статутът им. Етническите турци, помаците и ромите - мюсюлмани са граждани на 

РБългария, докато повечето представители на арабските страни имат статут на 

постоянно или временно пребиваващи или на бежанци. 

В съзнанието на българите, мюсюлманската общност в България се асоциира 

най-вече с етническите турци. Помаците традиционно се разглеждат като специфична 

група от населението, поради особеностите в конституирането на техния религиозен и 

езиков профил (говорят български език, но изповядват мюсюлманска религия). Твърде 

често извън полезрението остават имигрантите от арабските страни и Северна Африка, 

които също са мюсюлмани и макар и малобройни, формират свои сдружения и имат 

различни форми на общностен живот. 

През най-новата история на България (от 1944 насам), формирането облика на 

мюсюлманската общност преминава през три отчетливи етапа. Първият етап обхваща 

периода до началото на 80-те години, когато в условията на държавно организиран 

социален и икономически режим мюсюлманите са третирани като едно от живеещите в 

страната малцинства, с равни права и възможности за волеизявление, равен достъп до 

медицинско обслужване, социално осигуряване, образование и труд. Основният акцент 

обаче се поставя върху етническите турци. Полагат се целенасочени грижи за тяхната 

интеграция в българското общество, като специално внимание се обръща на т. нар. 

райони със смесено население. За този етап е характерно провеждането на държавна 

политика за насърчаване на етническите турци към получаване на по-високо 

образование и насочването им към професионална реализация в строително-

инженерните и някои хуманитарни области. 

Този етап е сравнително спокоен и етническите турци са възприемани като едно 

от малцинствата, което се вписва без проблеми в рамките на българската държавност. 

Преобладаващите обществени нагласи сред българите по отношение на етническите 

турци са, че това са миролюбиви, трудолюбиви, изпълнителни хора, кооперативни и 

добросъседски настроени. Прави се разлика за помаците, които се възприемат като по-

затворена (в сравнение с етническите турци) общност, следваща много стриктно 
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нормите на мюсюлманската религия и водеща относително по-капсулиран социален 

живот. Що се отнася до другите мюсюлмани (най-вече студенти и имигранти от 

арабските страни) те са разглеждани като временно пребиваващи лица и поради това 

очакванията за тяхната интегрираност в българското общество са сведени до 

спазването на законодателството и основните норми на обществения живот. 

Първият етап се съпровожда с по-слабо развитие на организационен живот 

сред мюсюлманите в България. На практика, етническите турци са по-скоро част от 

културния и социален живот на българския етнос – българският език е водещият за тях, 

децата се обучават в училища на български език, активно се привличат към формите за 

културна и читалищна дейност. Някои респонденти споменават за съществуването на 

различни форми на културен живот, но като цяло през този период етническите турци 

се придържат към „деликатно”, ненатрапчиво експониране на собствената си 

религиозна идентичност. Запазването на културните традиции и предаването на 

религиозните ритуали от поколение на поколение става без много шум, в рамките на 

семействата и родовете. Българите от районите със смесено население проявяват 

умерен интерес към ритуалите на мюсюлманите и в сравнение с българите от другите 

райони на страната са по-добре запознати с мюсюлманската символика. 

Рязка промяна в позиционирането на мюсюлманската общност в българския 

контекст настъпва в края на 70-те и началото на 80-те години, с провеждането на т. нар. 

възродителен процес. По мнението на изследваните лица, това е периодът на раждането 

на нелегални формирования, които постепенно изкристализират под формата на 

движение на турците и мюсюлманите за възстановяване на техните права. За този 

период респондентите говорят внимателно, като не крият своето дълбоко 

разочарование от упражненото върху тях насилие, разказват за неизбежните промени в 

начина на мислене на етническите турци, които в отговор на отнетите им права избират 

пътя на изселването в Р.Турция. През този втори етап диаметрално „се обръщат” 

обществените нагласи към мюсюлманската общност в България, постепенно се 

генерира етническа нетолерантност и враждебно отношение – еднакво силни и в двете 

посоки (българи-мюсюлмани и обратното). Годините на т. нар. възродителен процес са 

сериозно изпитание за българското общество: разбити са съществуващите миролюбиви 

междуетнически нагласи, отправени са редица предизвикателства към социалния мир, а 

в районите със смесено население се стига и до конфликти. В тази ситуация се ражда 

Движението за права и свободи (ДПС), което приема като своя първостепенна задача 
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борбата за възстановяване и защита на правата на етническите турци и мюсюлманите в 

България. 

След 10 ноември 1989 година мюсюлманската общност в България получава 

своя нов шанс. Формално погледнато, това е третият етап в развитието на 

етническите турци, които окончателно се оформят като основен структороопределящ 

елемент на мюсюлманската общност в България. Коренните промени в политическите 

и социално-икономическите условия в страната отварят пътя на политическия 

плурализъм и тази нова възможност е уловена перфектно от лидерите на ДПС, които 

участват активно в плуралистичния политически живот. В реториката на ДПС активно 

се застъпва защитата на правата на турците и мюсюлманите в България. С времето 

ДПС се самоопределя като изразител на интересите и гарант за правата на всички 

мюсюлмани, живеещи в България. 

Намерението ни бе да избегнем политическия дискурс, но в хода на интервютата 

стана ясно, че това не е възможно. Ако при другите общности преобладават 

организации и сдружения, провеждащи дейности от културен, религиозен и социален 

характер, то при етническите турци е налице сериозна политическа мобилизация. Те 

считат, че запазването на идентичността им е възможно почти единствено чрез 

провеждане на активна политическа дейност, която да гарантира реални механизми за 

защита на универсалните права. Ето защо, респондентите сочат ДПС като единствената 

организация, която изразява интересите им. Така че, де факто, въпреки 

многобройността си, етническите турци нямат други легитимни за тях самите 

организации. Изследването показа също така, че основният фокус на дейността им е 

отстояването на техните граждански и човешки права, което е свързано с провеждането 

на определени политики и активното включване в политическия живот на страната. 

Интервютата показват, че тази теза най-горещо се застъпва от представителите 

на етническите турци. Те посочват ДПС като основната институционална форма за 

организиране дейностите на мюсюлманската общност в България. Освен 

съществуващите национални органи, ДПС има отлично функционираща мрежа от 

регионални и локални структури (организационни единици). В тях са обхванати 

местните активисти на ДПС, които, от своя страна, работят с определени части от 

местното население. В контекста на целите, които ДПС си поставя, логично звучи 

тактиката за провеждане на активни политически и предизборни кампании. ДПС е част 

от националния парламент, присъства активно и в местните общински съвети, в някои 

от случаите правителствата на страната са формирани с мандата и в коалиция с ДПС. В 
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последните три-четири години ДПС отбелязва постепенно разширяване на своя 

електорат, най-вече чрез привличане на ромите, изповядващи мюсюлманска религия, 

както и чрез привличане на представители на българския етнос. Лидерите на ДПС 

налагат образа на движението като балансьор в политическия живот на страната. 

Другата важна институция, поддържаща общностната идентичност на 

мюсюлманите е Главното мюфтийство. Според респондентите, най-точното 

определение за Главното мюфтийство е религиозен институт за мюсюлманите в 

България, който организира техния религиозен живот. Мюфтийството организира 

религиозно обучение. Това са основно Коран-курсове и обучение, помагащо на хората 

от всички поколения да се запознаят с мюсюлманската религия. Специално внимание 

се отделя на включването на младите в Коран-курсовете и на запознаването им с 

основните етични и морални норми, свързани с почитането на религията. Запазването 

на мюсюлманските традиции и предаването на нагласата за усвояване на 

мюсюлманската религия е грижа на по-възрастните поколения. Родителите и 

възрастните хора са активната страна, която мотивира децата и младите хора за 

получаване на религиозно образование. В българската училищна система, религиозното 

образование е свободно избираема дисциплина. Част от родителите насочват децата си 

към този вид подготовка още от най-ранна възраст. Малка част от родителите оставят 

този избор на децата си. В най-либералните случаи, децата се насочват към специално 

провежданите летни школи за религиозно обучение. 

Представителите на Главно мюфтийство виждат своите функции преди всичко 

като институт, който показва пътя за духовното просветление, но без да има претенции 

да контролира или коригира поведението на хората. Желанието на Мюфтийството е да 

оказва духовна помощ на мюсюлманите в България. Според респондентите, смисълът 

на религиозното образование е да обучат хората в основни познания и умения за 

духовно опознаване на другите, защото „само чрез опознаването на другите е 

възможно да опознаеш себе си”. 

В тази връзка само ще скицираме съществуването на сериозни комуникативни 

стереотипи по линия на вътрешните религиозни различия между подгрупите в 

мюсюлманската общност
3
. Разделението върви по линията „сунити-шиити” и то 

присъства дори и при вазимоотношенията на младите хора. Ако да речем девойка-

сунитка реши да сключи брак с представител на шиитите, това не се приема добре от 

                                                
3 Мюсюлманите в България (по данни от 2001 г.) са 966 978 души, от тях повечето са сунити – 913 957, а 

алиани (шиити), наричани още казълбаши, са 53 021 души. 
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по-възрастните поколения и е необходимо време самите родители на момичето да 

признаят този факт. Стига се до скъсването на роднинските връзки и създаването на 

личностни напрежения. Преодоляването на този тип вътрешнообщностни конфликти на 

религиозен принцип е много трудно. Но фактът че все повече млади хора дръзват да 

тръгнат по този път, говори за появата на нов тип междуличностни нагласи и желание 

за надмогване на съществуващите стереотипи. 

Според респондентите, при тоталитарния режим е имало известно отдалечаване 

от религията. Това се обяснява от една страна с желанието на мюсюлманите да 

избегнат конфронтиране с другите общности, а от друга страна с желанието на 

етническите турци по-успешно да се интегрират в българското общество. 

„Възродителният” процес се възприема като повратна точка, след която мюсюлманите 

отново се обръщат към религията. Сравнението показва, че в днешно време 

етническите турци и помаците са много по-ревностни последователи на своята религия 

отколкото техните родители. За пример - някои от най-младите ни респонденти 

посочват, че с интерес са посещавали курсовете по изучаване на Корана, че за тях това 

не е било задължение, а любопитно преживяване, което им е помогнало да открият 

собствената си уникалност. 

Младежите от мюсюлманската общност са организационно обхванати от 

младежката организация на ДПС. Тя се ражда като следствие от съществуващите до 

средата на 90-те години младежки клубове и младежки женски дружества. През 1997 г. 

се стига до формирането на младежка организация в национален мащаб, а съгласно 

последните промени в Правилника за функциониране на ДПС, младежкото ДПС 

получава самостоятелен статут в рамките на партията ДПС. Членството в младежката 

организация е по желание. Тя  има структури в цялата страната, във всички области, 

общо в над 180 общини. Етническият и религиозният състав на членуващите е 

различен, което се определя от спецификата на съответния регион. Например, в 

Северозападна и Западна България има структури изградени предимно от етнически 

българи и роми. В Родопите, Гоце Делчев, Благоевград структурите на организацията 

са от българи мюсюлмани (помаци). В други региони, като в Кърджали, например, 

преобладават етническите турци. Към момента членовете на младежката ДПС са около 

18-19 хиляди, на възраст от 18 до 35 години. 

Младежите от ДПС участват активно във вътрешнопартийния политически 

живот, в това число и в органите на управление. По думите на респондентите, едно от 

основните направления в работата им е участие в подготовката на предизборните 
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кампании. Младежите работят с много желание и възприемат поставяните им задачи 

като възможност да докажат своята лоялност и принос за укрепването на общността. 

Младежката ДПС има свои представители в Националния младежки съюз, което им 

осигурява допълнителна публичност на национално ниво. 

За младежите се организират разнообразни форми на обучение. Провеждат се 

семинари и кратковременни школи за подготовка на проекти по структурните фондове 

на ЕС. Специално внимание се обръща на придобиването на умения за стартиране на 

собствен бизнес, за развитието на заетост на местно ниво. По-амбициозните млади хора 

се насочват към стажуване в информационните офиси на народните представители в 

Европейския парламент. 

Немалка част от семинарите са посветени на развитието на междуетническа 

толерантност и успешен междуетнически диалог. Този тип обучителни модули са 

подготвени основно за младите хора, но освен тях в семинарите вземат участие и хора 

от средната възраст. На регионално ниво се реализират проекти за предоставяне на 

услуги за социално слаби хора. Най-търсените услуги са социалните кухни за 

възрастни. 

Не малка част от тези инициативи са насочени към удовлетворяване на 

конкретни потребности на младите хора. Реализирани се множество локални проекти за 

изграждане на информационни центрове, интернет-центрове, центрове за обучение по 

компютърни умения. Включените в тях младежи са доволни, защото по този начин 

получават необходимите им знания и умения, повишават своите компетентности и 

стават социално по-адаптивни. 

Важен компонент от работата на младежката ДПС е селекцията на млади хора с 

потенциал и качества за участие в управленските структури. Те се наблюдават от ранна 

възраст и постепенно се обхващат в различни форми на обучение. В по-зряла възраст, 

те биват включвани в семинари за развиване на политически умения, умения за работа 

с медиите, умения за представяне на интересите на общността пред широката 

общественост. Най-добре представилите се младежи се спонсорират и получават 

образование в Турция, след което се завръщат и участват в различните сфери на 

социалния и стопанския живот. Всяка година между 50 и 80 младежи заминават за 

Турция, за обучение по различни бакалавърски и магистърски програми. Казахстан е 

друга възможна дестинация за получаване на образование. Макар и по-малко на брой, 

отделни младежи се изпращат и в западно-европейски университети (напр. депутатите 

Четин и Метин Казак – завършили право във Франция). 
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Това показва, че младежката ДПС участва реално в процеса по създаване и 

номиниране на млади хора за управленски позиции. В момента младежкото ДПС има 

свои представители в Европейския парламент, немалко кметове, общински съветници. 

По времето на кабинета на Сергей Станишев в редица министерства са ангажирани 

немалък брой хора, свързани с Младежкото ДПС. 

И макар че политическата дейност е основният фокус в работата на младежката 

ДПС, полагат се и усилия за поддържане на културни дружества, танцови групи, 

издаване на вестници, списания. За целта се промотират неправителствени 

организации, които функционират самостоятелно и имат ясно дефинирани задачи за 

развитието на мюсюлманската общност. Други инциативи са изградени като форми на 

самодейност към местните читалища. 

Младежката ДПС отделя много сериозно внимание на международната си 

дейност. Тя се организира посредством членство в международни младежки либерални 

организации на световно и европейско ниво, а също и на Балканите. Тук се цитират две 

организации – «Ифлари», която организира мюсюлманската дейност в световен мащаб, 

и организацията «Лаймек», която е насочена към младежите в Европа. Етническите 

турци от България подчертават, че като членска маса те са най-голямата младежка 

либерална структура - член на «Лаймек». Участието им в тази европейска общност им 

дава ресурс и идейни възможности за провеждане на обмен, разнообразни семинари, 

обучения, различни социални младежки дейности, спортни и културни събития. Има 

добри традиции на обмен с младежки групи от Италия и Румъния. 

ІІ. Отношения с други религиозни общности и с държавата/местната власт 

Съществуват различия в рамките на самата мюсюлманска общност, без да има 

явно изразени конфликти – както на личностно, така и на ниво - институции и 

организации. Поддържа се социално приемливо поведение на толерантност и взаимно 

зачитане интересите на другите. Трудно може да се говори за кохерентност и общи 

интереси между отделните подгрупи. По-скоро, отделните групи поддържат свои 

организации, провеждат свои политики, към които привличат представители на 

различни етноси, разработват свои специфични проекти. 

Като цяло, липсват стабилни и постоянни отношения с други религиозни 

общности в България. Правят се определени организационни стъпки, но те имат 

спорадичен характер и поради това резултатите са все още твърде скромни. 
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През последните две години младежката ДПС е предприела стъпки за съвместна 

дейност с еврейската общност. Развиват се контакти с Бней Брит, която - като по-дясно 

ориентирана организация, в по-голяма степен съответства на политическите възгледи 

на младежите от ДПС. До този момент са организирани три срещи между 

представителите на двете общности, няколко обучителни семинара, спонсорирани от 

Фондация „Фридрих Науман”. Целта е взаимно опознаване, обсъждане на спецификите 

в религиозните предпочитания, дискусия върху общите проблеми за двете общности и 

търсене на допирни точки за провеждане на съвместни действия, в рамките на 

българското законодателство и общоприетите норми за публично говорене. 

От ДПС подчертават, че търсят контакти и с други религиозни общности, като 

се ориентират към младежките политически партии или ако няма такива, търсят се 

младежките политически крила. Например, правени са опити за установяване на 

отношения с арменската общност, но засега не е постигнат особен успех. 

Прави впечатление, че на този етап се предпочита работата по конкретни 

проекти. Това дава по-сигурна основа за сътрудничество и общи цели за постигане. За 

пример, с еврейската общност са реализирани няколко конкретни проекта за 

културното многообразие и етническия диалог. 

През 2008 година е създаден Съвет на религиозни общности в България4, който 

съвет включва представители на основните вероизпоедания в страната. Самото 

създаване на такъв съвет се разглежда като добра предпоставка за развитието на между-

религиозния и между-етническия диалог. На този етап не е постигнато много, но 

самият факт, че представители на различните религиозни общности сядат на една маса 

и разговарят, вече се смята за сериозен напредък. Според респондентите, рано е да се 

говори за организиране на по-значими съвместни кампании. Необходими са усилия, за 

да се изчистят натрупаните недоразумения между някои от общностите и едва тогава 

може да се говори за общи действия. 

                                                

4
 Бившият депутат от НДСВ Рупен Крикорян е първият председател на новосъздадения Национален 

съвет на религиозните общности в България.Съветът е създаден по инициатива на Дирекцията по 

вероизповеданията към Министерския съвет.В него участват представители на Православната църква, 

Католическата църква, Обединените евангелистки църкви, Мюсюлманското вероизповедание, 

Арменската апостолическа православна църква и Еврейското вероизповедание.Идеята за съвета е 

заимствана от аналогичната организация в Европейския съюз, която се нарича "Религиите за мир". Нейна 

цел е опазването на мира в Европа и света. Крикорян е председател на Eпархийския съвет на Арменската 

апостолическа православна църква. 
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Все пак, и на този етап младежите от мюсюлманската и еврейската общности 

биха могли да потърсят общи допирни точки за действие. Такива са например 

решаването на някои общи жизнени проблеми, околната среда, социални проблеми, 

бедността. Успешно биха могли да се развиват гражданска активност за религиозното 

образование в училищата, кампании за преодоляване на негативната атмосфера от 

рецидиви на антисемитизъм и ислямофобия. 

Що се отнася до връзките на мюсюлманската общност с държавата и местната 

власт, то без да повтаряме вече казаното до тук, ще резюмираме основния извод. 

Двете основни институции – ДПС и Главно Мюфтийство провеждат 

целенасочена, ефективна работа сред мюсюлманите в България и благодарение на 

тези усилия днес мюсюлманската общност е сред най-добре интегрираните 

малцинства в страната. Тези две институции осъществяват връзките на 

общността с държавата и нейните институции. 

При последните правителства представителите на мюсюлманската общност 

получават реален шанс и са включени активно със свои кадри в управлението на 

страната – както на национално ниво, така и на местно ниво. Младежите отчитат като 

свое безспорно постижение участието си в администрацията на различни министерства. 

 

ІІІ. Взаимодействия със социалния контекст 

Поради своята нееднородност, мюсюлманската общност има специфични 

взаимодействия със социалния контекст. С най-сериозни проблеми се сблъскват 

етническите турци, помаците и ромите с мюсюлманско вероизповедание. 

Независимо от високата степен на интегрираност, мюсюлманската общност 

(предимно етническите турци) е изправена пред остри проблеми и предизвикателства. 

Основният източник на тези проблеми, според интервюираните лица, е 

противопоставянето на етнически, на религиозен принцип, на опитите за политическа 

изолация на представителите на етническите турци и недопускането им в 

управленските структури на определени министерства. 

Респондентите се изказват сравнително внимателно, но все пак декларират 

своето усещане за засилваща се несигурност и дискомфорт. Наясно са, че в сравнение с 

другите европейски страни в България им се предоставят далеч по-добри общи 

условия, но въпреки това заявяват, че в проследно време не се чувстват сигурни и 

спокойни. Респондентите посочват, че са зачестили случаите на разследване от 
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икономическата полиция на бизнесмени, даряващи по байрам и по празници. Счита се 

също така, че в момента има по-рязък и строг контрол на имами. 

Причините за това са новото преразпределение във властовите центрове и 

преминаването на ДПС в опозиция. Според лидерите на младежкото ДПС, напоследък 

се забелязва отчетлива тенденция на освобождаване на техни кадри не само на 

национално ниво, но и от т. нар. среден управленски ешалон, а това се възприема от 

някои от респондентите като директна заплаха. 

Проблемите на етническите турци имат ясно очертано икономическо лице. 

Респондентите визират бедността и ниските доходи като един от най-сериозните 

мотиви за създаване на негативни настроения сред етническите турци и помаците. След 

като не могат да намерят постоянни източници на доходи, немалка част от тях се 

обръщат към Турция и макар да чувстват България като своя родина, предпочитат да 

работят в Турция, за да бъдат по-добре осигурени в материално отношение. С този 

проблем се сблъскват най-силно младежите от по-малките населени места. Това са 

икономически неразвити градчета и села, в които няма възможности за получаване на 

добро образование и работа. «Не могат да продължат нататък развитието си и 

отпадат или си остават на село. Много заминават в чужбина, в чужбина работят 

сезонна работа и невинаги легална работа. В Турция заминават при роднини да 

търсят работа. Тези, които са в големите градове, където имат възможност за 

образование, там няма проблем. Учат, говорят добре езика.» 

В тази светлина не бива да ни учудва фактът, че по наблюденията на 

респондентите все повече етнически турци от най-младите поколения заминават в 

други държави в Западна Европа, в Америка и т.н. „Младите хора припознават 

родината си там, където се чувстват добре и имат добри доходи”. За мюсюлманите 

се приема, че са сред най-мобилните работници. Интервютата потвърждават тази теза, 

както и че основната причина за високата мобилност сред етническите турци е 

търсенето на препитание и по-високи доходи. 

В същото време, младежите от ДПС са носители на нова култура и определено 

вярват, че една от важните предпоставки за успешната интеграция в българското 

общество е научаването/говоренето на български език. Те защитават позицията, че 

образованието на децата-мюсюлмани трябва да се провежда на български език: 

«Според нас е по-правилно да бъде на български, трябва да е на български, за да могат 

да се интегрират, после да имат възможност да си намерят хубава работа, езици да 
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учат и така. По принцип има голям интерес и при турците е така, че те винаги са 

стимулирали децата си да учат висше образование.» 

Сред младите мюсюлмани е силно развита нагласата, че владеенето на 

български език им дава равен шанс за получаване на добро образование и доходна 

работа в рамките на българското общество. Затова те се стремят към получаване на 

образование в рамките на българската образователна система. Но също така са силно 

отворени към света и използват предоставяните им възможности за качествено 

образование в други европейски и азиатски страни. 

ІV. Обществено мнение и предразсъдъци 

Нагласите и настроенията към мюсюлманската общност в България са твърде 

разнопосочни и динамични. 

Според респондентите, през последните няколко години се наблюдава засилване 

на ксенофобските прояви, а демонстрациите на антиислямизъм стават все по-дръзки. 

Първообразът на говоренето се дава от „Атака”, които са основният разпространител на 

антиислямистки шаблони на мислене. Нов „принос” в утвърждаването на тази реторика 

има РЗС (Ред, законност, справедливост), които дори се налагат като още по-ревностни 

опоненти, по мнението на респондентите, на етническия мир в страната. 

Един от директните резултати от това говорене е създаването на все по-силни 

нагласи сред българите против говоренето на турски език на обществени места. 

Респондентите споделят, че са обект на груби коментари и забележки, дори и прояви на 

агресивност. „Имала съм примерно гости от Турция, те не могат да говорят на 

български, това е нормално, забравили са го с течение на годините. Сядаме на кафе, 

обществено място е, разбирам, че трябва да се говори на български, обаче когато 

няма начин - как да го направиш? Другите хора ни правят забележка. Правят се 

обидни коментари и така.” ... „Случвало се е на мен да ми кажат „Иди да си сложиш 

забрадката или булото”. Това го казват млади хора, повечето са млади. Това е 

стряскащото.” 

Пак поради гореспоменатите причини, стават възможни действията на различни 

неофашистки формирования и младежки групи (като скинарите например), които 

оскверняват религиозните символи на евреите и мюсюлманите. «Ние имаме и районни 

поделения, които ни докладват за различни случаи на  вандализъм -  драскане по стени 

на джамии, нарисувани свастики, обидни думи и т.н. Това показва, че тези неща не са 
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отминали.”.... «Има сума ти набези, атаки срещу джамии, палежи в това число, и 

нито един случай не е разкрит.» 

Логично, тези прояви се приемат еднакво тревожно както на неформално ниво 

(от обикновените мюсюлмани), така и от институциите, които представят ДПС. 

Според респондентите, допускането на агресивна политическа антиислямистка 

реторика е доста опасно, защото в съзнанието на хората все още са живи спомените от 

„възродителния” процес: „Възродителният процес остави трайни следи в съзнанието 

на хората. Младото поколение като че ли се опитва да преодолява това нещо, също 

така не се отнасят и реваншистки. Но рецидивите продължават. Сега има 

определена страхова психоза у хората. Особено когато определени политически 

кръгове поставят на дневен ред ислямофобията, турцизация и т.н., това са „Атака”, 

„Ред, законност и справедливост” и т.н. Това поддържа тази страхова психоза у 

хората.” 

Протичащите процеси на засилен антиизслямизъм са видими на всички нива. На 

ниво формални организации – това е явната публична реторика от страна на някои 

политически партии. На ниво администрация проявите на дискриминация се свеждат 

до тихия, но твърд отказ при назначаването на етнически турци на позиции, имащи 

властови и друг ресурс. Сред работодателите се забелязва тенденция да отхвърлят 

кандидатстващите за работа етнически турци, което е сериозна проява на 

дискриминиране на етнически принцип. „Относно кандидатстване за работа - също, 

Някои определени хора като видят в автобиографията ти, че пише турско име, 

просто въобще забрави.” Проблемът е най-силно изразен, когато се кандидатства за 

работа в структурите на някои министерства. «Сега ако отидем да видим структурите 

на Министерство на отбраната, МВР, службите и други важни министерства, там 

все още върлуват едни стереотипи и на тази част (има предвид етническите турци) 

от населението се гледа като на неблагонадеждни.» 

Тези явления дават основание на респондентите да прогнозират, че интеграцията 

ще отстъпи място на нови дезинтеграционните процеси. Един от най-скорошните 

резултати вероятно ще бъде засиленото желание на младите хора да напускат страната 

и да търсят препитание другаде, където са по-добре приети: «И в момента мисля, че ще 

има един период на дезинтеграция. Много млади хора ще напуснат страната или пък 

няма да се чувстват комфортно в собствената си държав» 

По-същественият проблем, според респондентите, е слабата чувствителност на 

обществеността спрямо проявите на дискриминиране на етническите турци. «Виждате 



 27 

как дискриминационният, обидният език е нещо нормално и няма чувствителност 

според мен по него в медиите, в печатните медии.» Такава чувствителност липсва на 

всички нива – както на ниво институции, така и на ниво неформално общуване. 

Етническите турци имат силно политическо представителство, но през цялото време се 

борят с проявите на неуважение – дори и от страна на народните представители, от 

определени политически кръгове. Сякаш се говори на различни съдържателни езици, 

често има директен сблъсък на ценности и култури, гласът на разума не се чува. 

По отношение на ролята на медиите за създаване на обществено мнение за 

мюсюлманите, интервюираните лица се обединяват около мнението, че има медии, 

които активно допринасят за създаването на антиислямистки нагласи. Като пример се 

посочва телевизия СКАТ и предаванията на Волен Сидеров. Според респондентите, 

това са силно дискриминационни предавания, с много обидна реторика и 

непростително груб език. Допускането на такива предавания в ефир има двояк 

негативен ефект. От една страна, води до засилване на антиислямистките настроения 

сред обществото. От друга страна, създава у мюсюлманите усещането за заплаха, 

несигурност и социален дискомфорт. 

Представителите на етническите турци апелират към държавата за по-активна 

намеса, за да бъде обуздана съществуващата обидна политическа реторика. Но също 

така считат, че в основата на мултиетническата толерантност и разбиране стои 

взаимното опознаване на различните етноси. Както малцинствата, така и мнозинството 

би следвало да проявят повече желание за образованост по въпросите на етническия 

мир и за опознаване принципите на успешен етнически диалог. Както посочват 

респондентите, България има чудесно наследство от исторически успешен мирен модел 

на етническо съжителство. Въпросът е този модел да се въпроизвежда внимателно и да 

не бъде нарушаван под влиянието на някои световни тенденции и дискриминационни 

настроения към мюсюлманската общност. 

В това отношение младежите могат да играят съществена роля, защото са 

относително най-отворени към търсенето на взаимни допирни точки. Естествените им 

нагласи за сближаване са добра основа за развитието на междуетнически диалог. 

 

 

 

 

 


