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УВОДНИ ДУМИ НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ
ħĻèóĤÒ īĩèóĤÒ ųÒ ħùÖ
ĵĥĐ ĦŻùĤÒĲ ØŻāĤÒĲ īĻĩĤÓđĤÒ Ôò ų ïĩéĤÒ
īĻđĩäÈ įÖÓéĀÒ Ĳ įĤÒ ĵĥĐ Ĳ ïĩéĨ ÓĭĤĳøò
Искреността е условие за успеха на всяко дело, а може би успехът е
показател за искреността, която е съпътствала успешното дело.
Когато група хора, следвайки справедлива кауза, постигнат успех,
не може да се говори за ничия помощ, освен помощта на Аллах Теаля.
Уповаването на Аллах Теаля, освен че е ибадет и причина за успех, е и
повод за заздравяване на имана. Следователно иманът, искреността и добрите дела взаимно се допълват. В същото време завистта,
Д-Р МУСТАФА ХАДЖИ
съмненията и най-вече апатията отдалечават хората от имана и
искреността. Ето защо е необходима силна воля за преодоляване на
изкушенията и изпитанията. И след всичко казано се озоваваме пред мъдростта на Аллах Теаля
и пред необходимостта от милостта Му. Без Неговата милост и Неговата помощ, хората не
биха се справили с предизвикателствата, а без мъдростта Му, всичко би било безсмислено.
Всъщност, това е смисъла на живота. Човешкият живот има смисъл само и единствено, когато е отдаден на Аллах; има смисъл ако е съпроводен с добрини; има смисъл, ако е полезен за заобикалящата го среда…
Добрите дела преди всичко са радост и удовлетворение за този, който ги върши. Всеки е изпитал щастието, породило се от изпълнението на ибадет, от оказана помощ на нуждаещ се, или
от подобна постъпка. Защо тогава не правим повече добрини, които да радват сърцата ни?‼!
Най-малкото, което можем да направим е да се опитваме да сме полезни за хората и така да
поднасяме щастие за себе си.
Може би няма по-голямо щастие от това да видиш радостта в очите на бедния, когато му дадеш садака или изпълниш задължението си към Аллах Теаля. Става въпрос за щастието, което
човек изпитва, когато чувства милосърдието на Аллах близо до себе си, когато е поискал нещо
и Аллах му го е дал, когато е почувствал, че Аллах е чул дуата му… В такъв момент не е най-важен успехът, а усещането, че Аллах ти го е дал. Тогава човек вкусва сладостта на вярата и разбира смисъла на живота си, убеждава се за сетен път, че трябва да продължи по същия път, усеща, че съществуването му се дължи само на милостта на Всевишния.
През изминалата 2010 година, мюсюлманите в България бяха пред изпитанието, което Аллах Теаля им изпрати. Те изживяха мъдростта, която е залегнала в хадиса:
„Учудващо е състоянието на вярващия. Той винаги е печеливш. Ако сполети изпитание, вярващият търпи в името на Аллах и печели. Ако го озари щастие, вярващият благодари на Аллах и пак печели”. Мюсюлманите спечелиха задоволството на Аллах, когато защитаваха правата си и почувстваха милостта Му, когато ги споходи помощта Му.
Задълженията ни към Аллах не са свършили, така че ни предстоят нови изпитания, но и нови успехи. Трябва да се подготвим за тях, тъй като това е повелята Му:
“На Аллах да се уповават вярващите. На Аллах да се уповават уповаващите се!”
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100 ГОДИНИ ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

Събитието включваше и експозиция, която представяше личностите и дейността на изповеданието от основаването му до наши дни.
На 8 декември 2010 г. в хотел „Света София”
в столицата Главно мюфтийство на мюсюлманите в България организира тържествено
честване по случай 100 години от основаването му и избор на първия главен мюфтия и
научна конференция по този случай.
Сред официалните гости, уважили конференцията, бяха бившите главни мюфтии Селим
Мехмед и Фикри Салих, районни мюфтии, ваизи и имами. Религиозното аташе към посолството на Република Турция – Мазхар Билгин,
първият секретар на палестинското посолство – Мамдин Зайдан, съветникът към палестинското посолство – д-р Муса Амад, посланикът на кралство Оман, председателят
на Израилтянския духовен съвет – Роберт
Джераси, Рупен Крикорян – председател на
Епархийския съвет на арменската апостоли4 n ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2010

ческа църква и други високопоставени гости.
В приветственото си слово главният мюфтия
на мюсюлманите в България д-р Мустафа Хаджи каза: “Ние сме тук, за да покажем, че мюсюлманското вероизповедание в България съществува вече 100 години. Нашите предци са основали тази институция с цялата си искреност, въпреки проблемите, които са имали. Когато вероизповеданието преживява трудности, мюсюлманите показаха, че са по-сплотени от всякога и това потвърждава, че когато едно дело
се върши честно и без користни намерения, то
има успех”… За съжаление, някои хора всячески се
опитват да злепоставят мюсюлманското население в България, но ние няма да сведем глава.
Ние ще продължим в рамките на демократичността и на това, което ни позволяват българските закони и българската Конституция…”

Ректорът на Висшия ислямски институт – доц.
Ибрахим Ялъмов, д-р Исмаил Джамбазов, директорът на Междунардния център за изследване
на малцинствата и културните взаимодействия – д-р Антонина Желязкова и д-р Мюмюн Исов, изнесоха доклади по време на конференцията.

Приветствени слова бяха поднесени и от бившите главни мюфтии, които изразиха благодарност за поканата, като изтъкнаха, че
винаги ще подкрепят демократично избраното ръководство на Главно мюфтийство.

Главният мюфтия – д-р Мустафа Хаджи връчи почетни плакети на медии и интелектуалци за принос
към изповеданието. Сред наградените медии бяха и радио „Дарик”, Българска национална телевизия и др.
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ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ
ДЕЛЕГАЦИЯ НАЧЕЛО С ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ Д-Р МУСТАФА ХАДЖИ СЕ СРЕЩНА
С ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛЯМСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
На 16 октомври главният мюфтия – д-р Мустафа Хаджи, председателят на Висшия мюсюлмански съвет –
Шабанали Ахмед и народният представител от Движението за права и свободи – Ремзи Осман се срещнаха с генералния секретар на Организация ислямска
конференция – проф. Екмеледдин Ихсаноолу. На срещата главният мюфтия запозна домакините с проблемите на мюсюлманската общност в България. Екмеледдин Ихсаноолу представи заключителното комюнике от годишната среща за координация на външните министри на ОИК, състояла се в Ню Йорк на 24
септември 2010. Декларацията призовава външните министри на страните-членки на
организацията да следят отблизо проблемите на мюсюлманската общност в България
във връзка с опита за присвояване на правото им да избират своите религиозни водачи.
СРЕЩА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ
На 2 септември главният мюфтия Мустафа Хаджи се срещна с министър-председателя Бойко
Борисов по повод напрежението в мюсюлманската общност след влязлото на 12 май в сила решение на Софийския апелативен съд, потвърдено от Върховния касационен съд. С това решение
Националната мюсюлманска конференция от 2008 г. беше прогласена за нищожна, а вписването
на Мустафа Алиш Хаджи като главен мюфтия и представител на Мюсюлманското изповедание – заличено. На срещата присъстваха още директорът на дирекция „Вероизповедания” към
Министерския съвет и самопровъзгласилият се за лидер на мюсюлманската общност – Недим
Генджев, в чиято полза бе и решението на съда. Премиерът даде гаранции, че държавата няма
да се намесва в работата на съдебната система, нито ще вземе страна по казуса. Беше обсъден и въпросът за организиране на нова и легитимна Национална мюсюлманска конференция.
ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ МУСТАФА ХАДЖИ СЕ СРЕЩНА С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ РЕДЖЕП ТАЙЙИП ЕРДОГАН
На 4 октомври по време на официално посещение в България министър-председателят на Турция – Реджеп Таййип
Ердоган проведе кратка среща и с главният мюфтия Мустафа Хаджи, който го запозна с актуалния въпрос на изповеданието – легитимността на ръководството. Премиерът Ердоган изрази надежда, че в най-скоро време проблемите ще бъдат разрешени и препоръча на българските мюсюлмани да постъпват мъдро и обеща, че ще следи
отблизо развоя на събитията, касаещи религиозните права на мюсюлманите в България. Главният мюфтия бе придружен от председателя на Висшия мюсюлмански съвет
– Шабанали Ахмед и зам.-главния мюфтия – Ведат Ахмед.
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ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР НА Р. ТУРЦИЯ АХМЕД ДАВУТОГЛУ ПОСЕТИ ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО
На 19 март министърът на външните работи на Република Турция – проф. Ахмед Давутоглу посети Главно мюфтийство, като
част от програмата по време на официалното му посещение в България. На срещата
главният мюфтия на мюсюлманите в Репу-

блика България д-р Мустафа Хаджи го запозна със структурата и дейностите на изповеданието. След това проф. Ахмед Давутоглу и главният мюфтия заедно изпълниха
петъчната молитва в софийската джамия
Кадъ Сейфуллах ефенди (Баня баши джамия).

ДЪРЖАВНИЯТ МИНИСТЪРА НА ТУРЦИЯ – ФАРУК ЧЕЛИК ПОСЕТИ ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО
На 26.07.2010 г. по време на официално посещение в страната, държавният министър на Република Турция Фарук Челик включи в програмата си и Главно мюфтийство. Гостът и придружаващата го делегация, в която беше и заместник – председателя на Диянета в Република Турция, бяха посрещнати от главния мюфтия Мустафа Хаджи и председателя на Висшия
мюсюлмански съвет – Шабанали Ахмед.
ЗАМЕСТНИК-ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ БИРАЛИ МЮМЮН ПОСЕТИ ИЗРАЕЛ
И ДЪРЖАВАТА ПАЛЕСТИНА
На 11 и 12 януари 2010г. заместник-главният
мюфтия Бирали Мюмюн, заедно с официална
делегация, водена от премиера Бойко Борисов, посети Израел и държавата Палестина. В
официалната делегация бяха включени и представители на трите големи вероизповедания в България. Делегацията се срещна с гла-

вата на Йерусалимската православна патриаршия – патриарх Теофилос Трети. Президентът на Палестина – Махмуд Аббас изрази задоволството си от участието на религиозните представители, като подчерта ролята
на духовниците и мястото им в уреждане на
отношенията между народите и държавите.
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СРЕЩА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ МУСТАФА ХАДЖИ С НЕГОВО
ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ДЖЕЙМС УОРЛИК, ПОСЛАНИК НА САЩ В БЪЛГАРИЯ
На 5 февруари 2010 г. новоназначеният посланик на САЩ в България Негово превъзходителство Джеймс Уорлик посети Главно мюфтийство. Главният мюфтия Мустафа Хаджи запозна посланика с дейността на вероизповеданието. По време на срещата Негово превъзходителство Джеймс Уорлик заяви,
че мира и диалога между религиите е крайно
необходим в условията, в които живеем днес

и добави, че религиозните дейци трябва да
имат водеща роля в изграждането на добрите взаимоотношения между хората. Той добави също, че е готов на срещи не само с ръководството на мюсюлманите, но и с обикновени граждани-мюсюлмани. При посещението на г-н Уорлик, главният мюфтия подари на американския посланик българския превод на Свещения Коран в знак на уважение.

ЗАМЕСТНИК-ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ БИРАЛИ МЮМЮН СЕ СРЕЩНА
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
На 7 февруари 2010 г. заместник-главният
мюфтия Бирали Мюмюн се срещна с представители на международната организация
„Меджма-ул джахани Ехл-ил-Бейт” със седалище гр.Техеран в резиденцията на иранския
посланик в България – Негово превъзходителство Голям Риза Багери. Гости на срещата бяха Мухаммед Сала, директор на международ8 n ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2010

ния отдел и Мохаммед Хюсеин Ахтари, главен секретар на организацията. Обсъдиха се
въпроси, свързани с живота на мюсюлманите в България, състоянието и развитието
на исляма у нас. Споделиха се идеи за организиране на научни конференции, свързани с мюсюлманите и тяхното съвместно съществуване с представителите на други религии.

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ
МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ НА ТЕМА „БАЛКАНИТЕ И ИСЛЯМЪТ:
СРЕЩА, ОБРАТ, ПРЕЧУПВАНЕ И ПРИЕМСТВЕНОСТ”
На 3-5 ноември 2010 година богословският факултет на университета „18 март” в Чанаккале – Турция организира международен симпозиум на тема „Балканите и ислямът: Среща, обрат, пречупване и приемственост”. Бяха обсъдени проблемите на мюсюлманите от региона
и събитията, свързани с исляма на Балканите,
станали арена на любопитни събития през по-

следните години. В симпозиума взеха участие
учени и изледователи от балканските страни,
Азербайджан, Украйна, Великобритания и САЩ.
От българска страна присъстваха ректорът
на Висшия ислямски институт – доц.д-р Ибрахим Ялъмов, заместник-главният мюфтия – Ведат Ахмед, преподавателят по история във
Висшия ислямски институт – Айдън Юмеров.

ВТОРА СВЕТОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУРЕЛИГИОЗЕН
И МЕЖДУЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ДИАЛОГ
На 6-9 май 2010 в Охрид, Република Македония, се проведе Втора световна конференция
за междурелигиозния и междуцивилизационен
диалог, организирана от Министерството
на културата на Република Македония със съдействието на Комисията за връзки с религиозните общности в Македония и Министерството на външните работи в страната. Конференцията бе подкрепена от правителството на Република Македония, ЮНЕСКО, ООН, ПРООН и др.
Втора световна конференция за междурелигиозен и междуцивилизационен диалог се реализира по линия на „Десетилетие за диалог
между цивилизациите” и „Десетилетие за
култура на мира” на ЮНЕСКО и ООН, Международния ден на ООН за помиряване на културите и глобалната програма за диалог между
цивилизациите.
Провеждането на конференцията съвпадна
с отбелязването на годишнините на три
важни събития в страната – 100 години от
рождението на майка Тереза, 1100 години от
успението на св. Наум и 1400 години от откровението на Свещения Коран.
Гости на събитието бяха религиозни водачи,
академици, дипломати, общественици и политици от над 50 страни в света. Българската делегация включваше представител на

дирекция по вероизповеданията към Министерския съвет, евангелски деноминации, Арменската църква и изтъкнати учени от академичните среди. Мюсюлманското ни изповедание се представяше от заместник-главния мюфтия Бирали Мюмюн, главния секретар Хюсеин Хафъзов и Хайри Емин от отдела
за външни връзки на Главно мюфтийство.
Една от основните теми, които бяха обсъждани, бе ролята на религиите за изграждане
на световния мир. Конференцията завърши
с приемане на обща декларация, озаглавена
„Религии и култури – принос за мира, взаимното уважение и съжителството, Охрид 2010”.
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ПРОБЛЕМИТЕ НА ИЗПОВЕДАНИЕТО, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД
НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОССЕ ВЪВ ВАРШАВА И ВИЕНА
Изострянето на проблемите на
Мюсюлманското ни изповедание
през 2010 г. накара Главно мюфтийство да търси решение за
тях в международна платформа. На конференция по „Човешко
измерение” на Организацията
за сигурност и сътрудничество
в Европа (ОССЕ), проведена на 1
октомври в столицата на Полша – Варшава, представители
на 56 страни-членки се срещнаха, за да направят преглед на напредъка в изпълнението на ангажиментите, свързани с правата на човека и основните свободи, върховенството на закона, демокрацията и толерантността и недискриминацията.
Хайри Емин от междунардния отдел на Главно
мюфтийство информира представителите
на страните-членки на организацията за нарушените религиозни свободи на мюсюлманското вероизповедание, за несигурността по отношение на статута на Главно мюфтийство,
за нарастващите ислямофобски и ксенофобски
настроения в страната и ръста на престъпленията от омраза срещу мюсюлманите, за анти мюсюлманския публичен дискурс, както и за
безуспешните опити за възвръщане на вакъфските имоти в продължение на години. Представителят на Главно мюфтийство – Хайри Емин взе участие в заседанието по „Свобода на религията или убеждението” на ОССЕ
във Виена на 9 и 10 декември. В доклада си той
подробно запозна участниците с проблемите,
свързани с легитимността на ръководството на изповеданието и незаконните действия на Недим Генджев. Той изрази убеждението
си, че един избор за главен мюфтия под наблюдението на международни организации, които са ангажирани с човешките права, би могъл да бъде принос в решението на въпроса.
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ституции и човешки права на ОССЕ посланик
Янес Ленарчич и и специалният докладчик на
ООН по въпросите на свободата на религията
или убеждението – Хайнер Билефилд, призоваха
държавите-членки да отстранят ненужните
ограничения върху основната свобода на религията или убежденията. Посланик Ленарчич изрази своето съжаление от това, че все още индивиди и общности срещат пречки в използването на религиозните свободи или убеждения в
много страни. Той отбеляза, че някои държави са
склонни да насърчават толерантността и взаимното разбирателство между основните религиозни групи, а пренебрегват задължението
си да спазват религиозните им права. Стимулирането на толерантността и диалога между основните религии трябва да се насърчава,
но не може да се замени със защитата на религиозните свободи и убежденията на всички членове на обществото, включително по-малки и
по-малко популярни групи. Посланикът заяви, че
все още има страни в региона на ОССЕ, където
хората и групите не може свободно да изучават религията си, да я практикуват групово,
да разпространяват религиозна литература
или създават благотворителни организации.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА
НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „РАЗЛИЧЕН ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН”
От 21 до 23 януари 2010 г. в София се проведе
международен форум в рамките на проекта
„Различен по различен начин”. Събитието събра
представители на еврейската и мюсюлманската общност от Италия, Германия и България,
за да дискутират европейските измерения на
междуетническия диалог, позволяващ по-активната комуникация на младежите от двете
общности. В рамките на проекта конференции
се проведоха в Торино, Падуа, Франкфурт и София. Проектът бе по програма „Фундаментални права и гражданство” на Европейската комисия. Водещ партньор в международния консорциум по проекта бе Асоциацията за изследвания и обучение от Торино с основни предста-

вители Ибрахим Османи и проф. Дарио Падован, а организатор на събитието от българска страна бе неправителствената организация – Център за сравнителни изследвания с
председател д-р Веселин Минчев. Представителят на мюсюлманската общност в България
– Хайри Емин презентира накратко актуалното състояние на мюсюлманите в страната и
техния културно-религиозен живот. Виктор
Фачев от еврейската общност и Руслан Трад
от арабската емигрантска общност в България също представиха общностите си. Почетни гости на събитието в София бяха президента Желю Желев и председателя на Комисията
за защита от дискриминация – г-н Кемал Еюп.

В ИСТАНБУЛ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА „ОБЕДИНЕНИЕТО НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ МЮСЮЛМАНСКИЯ СВЯТ”
Десетият форум на съвета на организацията, която обединява 185 неправителствени
организации от 45 страни по света, се проведе на 9-10 октомври. На срещата участваха представители на неправителствените
организации от различни страни от Америка, Африка, Европа и Азия, представители на
ООН и дипломати. Основната точка в дневния ред беше опустошителното бедствие
в Пакистан и оказването на помощ. В дневния ред на форума бе поставен и проблемът

на българските мюсюлмани, свързан с легитимността на ръководството на изповеданието. Заместник-главният мюфтия Ведат
Ахмед от името на Главно мюфтийство,
направи кратко изложение на проблема, разглеждайки въпроса от гледна точка на установените религиозни права на мюсюлманите в България. На форума се прие декларация,
която призовава държави като България, където мюсюлманите са малцинство, да прекратят несправедливите практики към тях.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВИЕНА
Трета международна конференция на религиозни водачи и жени-проповедници в Европа се проведе в столицата на Австрия – Виена на 14-15 май 2010 г. Тя беше организирана
от официалната ислямска организация във
Виена под патронажа на президента на Австрия – г-н Хайнц Фишер. Близо петдесет
представители от повече от тридесет
държави присъстваха на форума. Представител на Главното мюфтийство в страната ни беше Мустафа Избищали, специалист
в отдел „Иршад”. Основните теми, които
се обсъдиха, бяха умереността, като една
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от основните идеи в исляма; насилието в семейството и обществото; ролята на жената в изграждането на мюсюлмански организации в европейското общество; значението на добрите отношения между мюсюлманите и немюсюлманите, диалога и мирното
съжителство. Изнесени бяха редица доклади върху тези и други теми от добре подготвени и квалифицирани специалисти. Накрая на форума участниците излязоха с обща декларация и наставления към хората,
работещи в сферата, на призива за по-добра, по-организирана и ползотворна работа.

ОБРАЗОВАНИЕ
В началото на учебната 2010/2011 година наред с ремонтни дейности в Средно общообразователно ислямско училище (СОИУ) гр. Момчилград, стартира и проекта за изграждане на
нов училищен комплекс, съответстващ на европейските стандарти, който се очаква да
отвори врати през учебната 2011-2012 година.
***
Началникът на отдел „Образование” г-н Хюсеин Карамолла през месец юни 2010 година се
срещна с наши студенти и специализанти, които се обучават във висши духовни училища в гр. Бурса и Центъра за ислямски изследвания (ИСАМ) в Истанбул.
***
Началникът на отдел „Образование” г-н Хюсеин Карамолла стана член на Комисия към Министерството на образованието, младежта и науката, която се занимава с въвеждането и изучаването на предмета „Религия” в държавните училища.
***
По предложение на отдел „Образование” Главно мюфтийство отпусна стипендии за завършилите средно общообразователни духовни училища (СОДУ) и продължаващи обучението
си във висши учебни заведения в редовна форма на обучение, както и на отличниците от
трите СОДУ и Висшия ислямски институт.
***
На 19 март 2010 г. посланикът на САЩ в България Негово превъзходителство Джеймс Уорлик посети Средното общообразователното духовно училище в гр. Русе. Домакини бяха екипът на училището заедно с учениците и районният мюфтия на Русе – Азиз Азизов. Директорът – Сюлейман Юмер запозна посланик Уорлик с обучението в училището, а районният мюфтия – Азиз Азизов представи дейността и проблемите на мюсюлманите от своя район.

СТУДЕНТИ ОТ НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПОСЕТИХА СОФИЙСКАТА ДЖАМИЯ
Поредна година студенти от Нов български университет посещават софийската джамия
като част от учебната програма. Доц. Мира Майер запозна студентите си с ислямските
молитвени домове, архитектурата и значението на джамията в исляма. Около 25 студенти имаха възможност да наблюдават обедния намаз, да чуят повече за ислямската религия от заместник – главния мюфтия Бирали Мюмюн и от специалиста в отдел „Иршад”
на Главно мюфтийство – Мустафа Избищали.

***
Както всяка година, така и през 2010 година отделът организира традиционна кампания
за набиране на средства за подпомагане на религиозното образование през последната седмица на месец рамазан,1 – 7 септември. Бяха събрани около 95 000 лева, които ще бъдат изразходвани за подпомагане на религиозното обучение в средните мюсюлманските училища, курсовете за имами, заплати за преподавателите по религия ислям, летните и целогодишни Коран курсове.
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ЛЕТНИ КУРСОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА КОРАН
В резултат на по-добре организираните курсове
за изучаване на Свещения Коран броят им се увеличава всяка година. През изминалата година курсове са проведени в 526 населени места, а през
2010 г. броят им достигна 602. Курсовете, които продължават около 2 месеца, бяха посетени
от 9030 деца и юноши между 6-18 години. Със завършването на курсовете през септември, се организираха състезания по четене на Коран и основни познания за исляма в Смолян, Рудозем и Мадан.

Графиката показва броя на курсовете
за изучаване на Коран по години.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Главно мюфтийство в България е единствената институция, която публикува само литература на ислямска тематика. Публикуваните книги са на български автори и преводи основно от арабски, турски и английски
език. С издаването на религиозна литература се цели запознаване на българските граждани с основите и принципите на ислямската религия в духа на модерното мислене и
даване на ясна и кратка информация за основите на вярата и ислямската практика и
поведение в съответствие със съвременните потребности на мюсюлманската общност в страната ни.

Освен тази литература бе издаден традиционният „Религиозен календар – Таквим” с
тираж от 55 000 и стенен календар с времето за намаз за 2011 г. с тираж от 3000. Издадени бяха и брошури на български и турски
език за седмицата „Кутлу доум”, седмицата
на ислямското образование и за курбана:

Рекламата и разпространението на изданията се извършва главно чрез районните
мюфтийства и електронната страница на
изповеданието. През 2010 г. излязоха от печат следните заглавия:

4. İslâmî Eğitim Çalışmaları Her Müslümanın
Yardımını Bekliyor

1. Управление на времето според исляма
2. Чудото на Корана
3. Тайните на абдеста
4. Образецът за младия мюсюлманин в разказа за Юсуф (алейхи-с-селям)
5. Моята прекрасна религия, първа и втора
част.
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1. Ислямското образование се нуждае от
подкрепа
2. Наръчник за курбан
3. Социалното подпомагане според исляма и
примерът на Мухаммед (с.а.с.)

5. Kurban Rehberi
6. İslâm’ın İlkeleri ve Hazreti Muhammed’in
Örnekliği Işığında Sosyal Yardımlaşma
Освен това във вид на плакат се издадоха
„Писмата на Мухаммед (с.а.с.) до управниците на съседните държави” на арабски, турски и български език.
Издава се редовно и всекимесечното издание
на Главно мюфтийство – сп. „Мюсюлмани” и
детската притурка към него „Хилял”.

ИРШАД
Една от най-важните дейности на Мюсюлманското изповедание е подготвяне и ангажиране
на религиозни кадри за просвещаване на мюсюлманското население. С общите усилия на Главно мюфтийство, районните мюфтийства, някои мюсюлмански настоятелства и благотворители през 2009 г. 250 имами редовно започнаха да получават възнаграждения, а през 2010 г.
броят им се увеличи на 560.
За първи път от шестдесет години бе изготвен проектоправилник за дейността на имамите и ваизите, след което бе представен на заседание на районните мюфтии и на срещите с
имамите и ваизите.
Районните мюфтийства започнаха да организират периодични срещи с имамите, в които се
обсъждат проблемите на изповеданието на национално, регионално и местно ниво. А през месец февруари и март Главно мюфтийство и с участието на ръководството на изповеданието организира срещи-семинари с имамите, които получават възнаграждения.
За първи път се интервюираха имамите и бяха тествани знанията и уменията им, свързани със заеманата от тях длъжност.

ТРАДИЦИОНЕН БАЛКАНСКИ СЪБОР В С. ЧЕПИНЦИ
Около 12 хил. мюсюлмани от различни области
на България, Гърция и Турция се събраха на 25
юли 2010 г. на превърналия се в традиция ежегоден курбан в с. Чепинци, община Рудозем. Този международен празник обединява мюсюлманите от трите съседни държави, които показаха че религиозните чувства и преживявания
не могат да бъдат потиснати и да бъдат издигани граници и бариери. Официални гости на
грандиозния курбан бяха главният мюфтия др Мустафа Хаджи, председателят на Висшия

мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед, районни
мюфтии, областният управител на Смолян –
Стефан Стайков, заместник-председателят
на ДПС Алиосман Имамов, народни представители от ДПС и ГЕРБ, общински кметове и др. Почетни гости бяха заместник – председателят
на „Диянет Вакфъ” на Турция – проф.д-р Мехмед Гьормез, областният управител на област
Маниса – Джеляледдин Гювенч, председателят на изселническата организация „Бал-гьоч”
– проф. д-р Емин Балкан и турски бизнесмени.
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СРЕЩИ С ВАИЗИТЕ
През 2010 г. Главно мюфтийство проведе семинари и срещи с ваизи от цялата страна. По
време на срещите се анализираха дейността на ваизите, обсъждаха се проблемите при изпълнение на задълженията им и се поставиха по-високи цели и нови идеи. Срещите се проведоха в Пловдив, с. Устина, Момчилград, София и др.
СЕМИНАРИ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
През 2010 г. Главно мюфтийство организира няколко семинара за образованието на младежта и
други актуални теми с ученици, студенти и преподаватели по религия от цялата страна. Семинарите се проведоха в София, Пловдив, Якоруда, с. Устина и други населени места. Участниците в тях имаха възможността да посетят редица забележителности и институции като
джамиите в гр. Пловдив, старата част на града, Народното събрание в столицата, гр. Банкя,
Националния дворец на културата, Висшия ислямски институт – София и Главно мюфтийство.

ДВУДНЕВНИ СЕМИНАРИ ЗА ИМАМИТЕ
В продължение на месец, през февруари и март
2010 г., Главно мюфтийство организира двудневни срещи-семинари с имамите в шест града на страната. Целта им беше да се представи функцията, значението и дейността на институцията Главно мюфтийство и мястото
на имамите в обществото. Първата среща се
осъществи на 20-21 февруари 2010 г. с имамите
от районните мюфтийства на Кърджали, Крумовград и Хасково. Сред лекторите на семинара
бяха и главният мюфтия Мустафа Хаджи, Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед, както и районни мюфтии. Има16 n ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2010

мите имаха възможност подробно да се запознаят и с актуалния проблем на изповеданието
относно регистрацията и легитимността й.
По време на семинара имамите заявиха своята подкрепа за единството на мюсюлманската
общност в страната, както и готовността
си да се противопоставят на всякакви провокации и опити за насаждане на междурелигиозна омраза. Подобни семинари се състояха и в Източна България с участието на около 50 имами
от областите Бургас, Варна и Добрич. Семинарът се проведе на 27-28 февруари в сградата на
курса (бившето медресе) в с. Люляково, Бургаско.

МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО КОРАН-И КЕРИМ
В Загреб, столицата на Хърватия, се проведе 17-тото муждународно съзтезание по рецитиране на Свещения Коран. В него взеха участие 74-ма хафъзи от различни страни. България бе
представена от трима младежи, които се състезаваха в различни категории. В категория наизустяване на половината (15 джуза) от Коран-и керим, Адем Мехмед получи сребърен медал.
***
Хафъз Сунай Кичюк от с. Борино, обл. Смолян взе участие в 14-тото международно състезание
по художествено четене на Коран-и керим в Дубай в категория до 21 годишни. През последните две седмици на август 2010 г. в Дубай представители на осемдесет държави показаха умения по рецитиране наизуст целия Коран. Българският представител Сунай Кичюк се класира
за полуфиналната фаза на съзтезанието.
***
От 13 до 17 януари 2010 г. в столицата на Судан – Хартум се проведе международно състезание по четене на Коран-и керим. В състезанието взеха участие четиридесет и двама хафъзи от
четиридесет и една държави в света.
Участник от България бе Хафъз Сунай
Кючук от с. Борино, възпитаник на курса за хафъзи в гр. Мадан благодарение на
съдействието на посолството на Судан в България. Състезанието бе организирано от Министерството на иршад и вакъфите на Судан и Организацията за Коран-и Керим под патронажа на
президента на Судан – Омер ел-Бешир.
***
От 8 до 15 юли 2010 г. в столицата на Иран – Техеран се проведе 27-то международно състезание
за хафъзи и художествено четене на Коран-и-керим. В състезанието взеха участие близо 250 души от повече от 110 държави. Главно мюфтийство изпрати двама представители. В конкурса на хафъзите участие взе хафъз Мустафа Кайлицки от с. Чепинци, обл. Смолян, а в конкурса за
художествено четене на Свещения Коран – Мехмед Терзи, имам на с. Краище, обл. Благоевград,
който бе победител в същата дисциплина на националното състезание в България през 2009 г.
***
В Москва, столицата на Русия се състезаваха Гюнер Маджир, а в Египет – Муса Мусакев.
***
От 26 до 30 август 2010 г. в столицата на Либия – Триполи, се проведе Шестото международно състезание по Коран-и керим за момичета и жени. Състезанието бе организирано от благотворителна фондация „Итесиму” под патронажа на генералния директор д-р Айше Каддафи. Участваха представители на 60 страни. Българските състезатели бяха хафъз Фатима
Ахмед Хасан от с. Аврамово, общ. Якоруда и Хюсеин Камбер.
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НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОРАН-И КЕРИМ В ГР. КЪРДЖАЛИ
На 30 и 31 юли 2010 г. в градовете Момчилград
и Кърджали се проведе Петото национално
състезание за хафъзи и художествено четене
на Коран-и керим. Първите места в различните категории заеха имамите на джамиите
в Кърджали – Ердинч Хайруллах, на джамията
в с. Чепинци – Сами Селимов, Хюсеин Халибрям, Адем Мехмед, Муса Мехмед. На второ
място се класираха Екрем Кючуков, Мустафа
Осман, Мухаммед Юсуф, Мюмюнали Сами, Сунай Кючуков. А трето място заеха Абдуллах

Афузов, Мехди Мусакев, Рифат Еминкехайов,
Нуреддин Ахмед, Мустафа Кайлицки. Победителите бяха отличени с парични и материални награди и получиха грамоти от главния мюфтия Мустафа Хаджъ, председателя на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед и от гостите на събитието. В конкурса присъстваха представители на дипломатически мисии на мюсюлманските страни в България, мюфтиите на Ксанти – Ахмед
Мете и на Комотини – Ибрахим Шериф.

ТРИМЕСЕЧЕН КУРС ЗА ИМАМИ
Районно мюфтийство София организира тримесечен курс за базисна подготовка на имами. Курсът се проведе в с. Делчево, с участието на 20 кандидат-имами за Сверозападна България.
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СРЕЩА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕ ИСЛЯМСКО ОБРАЗОВАНИЕ
На 31.07. и 01.08.2010 г. в гр. Момчилград се проведе Шестата братска среща на завършилите
висше ислямско образование в страната и чужбина. На нея присъстваха главният мюфтия д-р
Мустафа Хаджъ, председателят на Висшия мюсюлмански съвет – Шабанали Ахмед, заместникглавните мюфтии, районните мюфтии и 125 от
завършилите випускници. На срещата се обсъдиха актуалните проблеми на мюсюлманите и
въпроса за регистрацията на ръководството
на изповеданието. Участниците приеха декларация в подкрепа на легитимно избраното ръководство на изповеданието в Националната
конференция на мюсюлманите на 31.10.2009 г.

РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИТЕ НА ВАКЪФИТЕ И СЕКРЕТАРИТЕ В РАЙОННИТЕ МЮФТИЙСТВА
Главно мюфтийство организира работна среща с директорите на вакъфите и секретарите на районните мюфтийства в страната. Срещата се проведе в пловдивското село
– Устина под ръководството на Фикрет Черкезов, директор на фонд „Вакъфи” към Главно
мюфтийство и г-н Фикри Ахмед, специалист към същия фонд.

МЕРОПРИЯТИЕ ПО СЛУЧАЙ КУРБАН БАЙРАМ В С. ОСИКОВО
На 14.11.2010 г. за втора поредна година момичетата от целогодишния Коран курс в с. Осиково, обл. Благоевград, изнесоха богата програма по случай курбан байрам. В читалището
присъстваха повече от 120 души. Със стихотворения, иляхи (песнопения) и пиеси, децата
от курса забавляваха зрителите. Накрая бяха наградени от Главно мюфтийство с комплект книги от най– новите му издания.

БРАТСКА ПОДКРЕПА ЗА БЕДСТВАЩИТЕ В ПАКИСТАН
По инициатива на Главно мюфтийство в няколко централни джамии в страната се организира кампания за подпомагане на бедстащите от наводненията в Пакистан. В края на месец
юли 2010 г. Пакистан беше застигната от поройни дъждове, които причиниха катастрофални наводнения в цялата страна – най-голямото наводнение от 80 години насам. Бедствието остави след себе си пет милиона души без подслон и близо 1600 души загинаха. В кампанията най-активно участваха около 10 села от айтоското мюфтийство. Събраната сума (около 8500 лева) беше преведена в банковата сметка на посолството на Пакистан в България.
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ВАКЪФИ
На 2 август 2010 г. главният мюфтия Мустафа Хаджи и районният мюфтия на Пазарджик – Абдуллах Салих направиха първа копка на джамията в с. Исперихово, обл. Пазарджик, където мюсюлманската общност не разполагаше с
благоустроена сграда за отслужване на религиозните си обреди. Присъстваха също и кметът на селото и председателят на областното ръководство на ДПС – Юмер Хамза.
***
Във варненското село Езерово, община Белослав, продължава
изграждането на джамия. От дълги години мюсюлманите нямаха джамия, но тя е вече почти изградена и след известно
време ще започне да обслужва вярващите.
***
На мястото на старата джамия в с.Трем , общ. Хитрино беше построена нова и модерна джамия, където мюсюлманите ще изпълняват религиозните си задължения. Официалното откриване на храма съвпадна със свещения месец рамазан. Гости бяха районният мюфтия на Шумен – Месут Мехмедов, кметът на община Хитрино – Нуреддин Исмаил, народните представители – Четин Казак и Георги Колев, кметове и имами от района.
***
Построената през XIV век „Джумая джамия” в Пловдив ще бъде включена в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО.
Това е обсъдено между министър-председателя Реджеб Ердоган и премиера Бойко Борисов при посещението му в Турция.
На двустранната среща двамата министър-председатели се договориха България да предложи „Джумая джамия” пред ЮНЕСКО, а от своя страна Турция да върне жеста с българския православен храм “Свети Стефан”, по-известен като желязната черква в Истанбул. „Джумая джамия” е сред най-старите на Балканите. Тя е построена по времето на Мурад I Хюдавендигяр.
Джамията е реконструирана през 2008 г. с финансовата подкрепа на голямата община на Истанбул.
***
През месец юли бе открита новопостроената джамия в с. Долно черковище, обл. Хасково.
***
Главно мюфтийство направи дарение от 5000 лева на джамийското настоятелство в
с.Богданци, обл. Силистра за изграждането на джамия.
***
Джамията “Саид Паша”, която е исторически паметник в град Русе се ремонтира след осигуряването на финансови средства от община Русе. Причините за пропукванията по джамията са
течове от остарялата водопроводна мрежа, както и от оттичащите се отпадни води.
***
Завърши строежа на джамията в с. Гусла, Шуменска област.
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ПРОБЛЕМИ НА ИЗПОВЕДАНИЕТО

ПРОБЛЕМИТЕ С РЕГИСТРАЦИЯТА
На 12 май 2010 г. върховният касационен съд излезе с определение, което потвърди решението на Софийския апелативен съд за анулиране
на националните конференции, проведени от
1997 г. до 2009 г. Всички съдебни дела във връзка с легитимността им са заведени от Недим
Генджев. Това даде повод на неправомерно регистрирания през 1996 г. като главен мюфтия
Недим Генджев да обяви, че той е легитимният
ръководител на вероизповеданието.
Във всички населени места мюсюлманската
общност организира подписка срещу това решение на ВКС и в подкрепа на ръководството и
решенията на Националната конференция от
2009 г.. Българските мюсюлмани, живеещи в
чужбина, също подкрепиха каузата. Мюсюлманската общност настояваше ръководството
на Главно мюфтийство и районните мюфтии
да не се отказват и да не отстъпват управлението на изповеданието на хора като Недим
Генджев. Всички те и техните избраници бяха

решени да се борят докрай, да използват всички средства, за да извоюват правата си, дадени от Конституцията и международните актове. А и вярваха в демократичните ценности
на правовата държава, знаеха, че един ден справедливостта ще възтържествува. Събраните
подписи до края на 2010 г. вече бяха над 210 хиляди. Организираха се протестни митинги в
почти всички населени места в страната, където живеят мюсюлмани, без изключение. Стотици, а в по-големите населени места – хиляди се включиха в мирните протести. В София
се събраха на мирен протест около 1000 имами, а след това и членове на настоятелства,
хора от мюсюлманската общност от цялата
страна, за да изразят своя протест срещу решението на съда. Организирани бяха конференции, събрания и молебени за каузата.
Окуражен от решението на съда, в различните райони на страната групата, която
подкрепя Недим Генджев направи опити да
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нахлуе в офисите и сградите на изповеданието, районните мюфтийства и мюсюлманските настоятелства. В някои населени места като Разград, Недим Генджев се
възползваше от услугите на партия АТАКА,
както и от техните охранители, за да завземе имотите. Но навсякъде ги посрещнаха имами и хора от общността, които не
им позволиха да окупират имотите. В някои
районни мюфтийства като Пловдив извършиха физическо нападение над имами и мюфтии и влязоха по престъпен начин, разбивайки врати и прозорци.
На 2 юни хората на Недим Генджев направиха
безрезултатен опит да влязат в сградата на
Главно мюфтийство по време на петъчна молитва, когато всички са в джамията. Същото
се повтори и на 22 юли. На 2 септември се състоя среща на главния мюфтия Мустафа Хаджъ с премиера Бойко Борисов в Министерския
съвет. По време на срещата премиерът изрази безпокойството си от случващото се сред
мюсюлманската общност и изрази надежда, че
в най-скоро време въпросът ще бъде разрешен.
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Той заяви, че проблемите около мюсюлманското изповедание не се отразяват добре на мюсюлманите в страната, а и на международния ни имидж. Затова пожела в името на благото на мюсюлманите и спокойствието в обществото в най-скоро време двете страни да
се споразумеят и проблемите да се разрешат.
Заедно с това обеща ненамеса в проблемите
от страна на правителството.
На 3 септември – петък, хората на Генджев,
начело с Николай Панков и с помощта на охранителна фирма, отново атакуваха сградата. Оказа се, че Недим Генджев е прекратил
договора с охранителната фирма без знанието на мюфтийството и е сключил такъв с друга охранителна фирма, с помощта
на която успя да завземе сградата. Много
скоро цялата общественост бе информирана, включително и парламента. Разбрали
за случая, мюсюлмани от близките градове и села се стекоха на помощ и скоро пред
сградата се събраха десетки мюсюлмани.
След няколко дни обсада мюсюлманите успяха да си възвърнат централната сграда.

На 7 септември ръководството на изповеданието се срещна с главния прокурор Борис Велчев, където бяха обсъдени последните действия на Недим Генджев срещу Мюсюлманското
изповедание чрез охранителната фирма. Беше изяснено, че лицето Недим Генджев няма
право да представлява изповеданието, след
като Национална конференция на мюсюлманите, проведена на 31.10.2009 г., е избрала нови
ръководни органи, включително и главен мюфтия, който да го представлява.
Главният прокурор пое ангажимент да извърши проверка и потърси отговорност от дежурния прокурор, който не беше открит, за да
бъде подаден писмен сигнал на 3 септември.
На 27 ноември събота хората на Недим Генджев, заедно със съдия-изпълнител и с помощта на охранителна фирма, влязоха с взлом в
сградата на мюфтийството. Входната врата
бе изрязана. Хората от мюсюлманската общност се стекоха на помощ. Те изразяваха недоволството си от случващото с протест пред
зорките очи на полицията, която не позволяваше да се стигне до сбивания. На място дойде

градският прокурор Николай Кокинов. Започна
се разследване за случая, а сградата – затворена и запечатана докато завърши разследването и избирането на ново ръководство.
Междувременно Главно мюфтийство информираше държавните институции, чуждите
дипломатически мисии в страната, международните организации като Съвета на Европа,
ОССЕ, Организация ислямска конференция и други, както и цялата общественост за развитието на събитията. Представител на изповеданието от междунардния отдел информира ОССЕ по време на конференция за човешките права във Варшава и във Виена. Проблемите се обсъдиха и на конференции на мюсюлманските неправителствените организации от
различни страни в Истанбул. Ръководството
на Главно мюфтийство проведе редица официални срещи с представители на институции и
организации. По този повод делегация, начело
с главния мюфтия Мустафа Хаджъ се срещна с
генералния-секретар на Организация ислямска
конференция – Екмеледдин Ихсаноолу в Джедда.
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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИМАМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА, ЕВРОПЕЙСКИЯ, ПАРЛАМЕНТ,
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 41-ТО НС,
ПГ НА ГЕРБ, ПГ КБ, ПГ НА ДПС, ПГ НА СК,
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ние, долуподписаните имами , представляващи свободната воля на близо 1,5 млн. мюсюлмани в Република България, които чрез свои законни делегати избрахме на Национална конференция Мустафа Алиш Хаджъ за свой главен мюфтия и Висш мюсюлмански съвет, се обръщаме към
всички основни институции на Съвета на Европа, Европейския съюз и на Република България,за
да заклеймим поредното грубо вмешателство във вътрешните дела на Мюсюлманското изповедание в Република България, изразяващо се в непризнаване на резултатите от Националната конференция на мюсюлманите от 19.04.2008 г., проведена в пълно съответствие със законите на страната и Устава на изповеданието.
Обръщаме внимание на абсурдността на ситуацията, че правата на една цяла общност се оставят в ръцете на Генджев, който пряко и непосредствено е свързан с тоталитарната държавна власт преди 1989 г, и това предизвиква справедливия гняв на цялата мюсюлманска общност. Нещо повече, това е гавра със свещените чувства на мюсюлманите.
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Заявяваме:
Не приемаме и при никакви обстоятелства няма да приемем Недим Генджев и неговата клика да узурпират Главно мюфтийство и другите ръководни структури на изповеданието чрез
зачеркване на цял период от 14 години, през които мюсюлманското изповедание има своите
легитимни, признати и от българските държавни институции, от международни организации и от цялата религиозна общност, ръководни органи.
Никакви съмнителни процедури, технически и други несъстоятелни съображения не могат да
стоят по-високо, още по-малко да заместят, свободната воля на свободните български граждани, които изповядват исляма.
Към настоящия момент легитимно избран главен мюфтия е д-р Мустафа Алиш Хаджъ, избран
от Националната конференция на мюсюлманите и на 31.10.2009 г.
Решени сме с цялата си воля и вътрешна убеденост да отстояваме докрай изконните интереси и права на мюсюлманите в Република България, които включват и правото им да избират своите духовни ръководители и да отхвърлят натрапените Генджев и обкръжение, които не само, че не се ползват с каквото и да е одобрение, а предизвикват основателна и затова истинска ненавист.
Обръщаме се към европейските институции и ръководителите на българската държава и нейните институции да предприемат адекватни, решителни и бързи действия за възстановяване на изконните права на мюсюлманите в Република България.
Обръщението е подписано от имамите,
присъстващи на пресконференцията
на 3 юни 2010 г., гр. София

ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ МУСТАФА ХАДЖИ
ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
ПГ НА ГЕРБ, ПГ НА БСП, ПГ НА ДПС, ПГ СК, ПГ НА АТАКА,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВАС,
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ КОРПУС,
МЕДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На 03.09.2010г. лицето Недим Генджев за пореден път доказа, че за него не важат нито закони,
нито морал. Като не успя да се снабди с изпълнителен лист, за който говори пред медиите
от месеци насам, и като знае, че няма право и законово основание, възложи на лица от частна
охранителна фирма да блокират сградата на Главното мюфтийство, която се намира в гр.
София, на ул. „Братя Миладинови” № 27. Без да имат право и в нарушение на закона, служители на охранителната фирма забраняват достъпа до сградата на Главното мюфтийство, като по този начин възпрепятстват изпълнението на служебните задължения на работещиГЛАВНО МЮФТИЙСТВО n 25

те в Главното мюфтийство, както и забраняват достъпа на всички вярващи до сградата.
Без съдебно решение, без изпълнителен лист и без участието на съдебен изпълнител, Недим
Генджев чрез охранителната фирма се опитва да си осигури достъп до сградата, до архива и
деловодството на Главното мюфтийство, както и до всички документи, свързани с правото
на собственост на „Мюсюлманско изповедание” и този акт се случва през свещения за всички мюсюлмани месец и дни преди големия мюсюлмански празник– рамазан-байрам.
Всички членове на мюсюлманското изповедание си задаваме въпроса докога държавните институции ще оставят лицето Недим Генджев да изопачава факти, да използва документи
с невярно съдържание, да насажда омраза и да внушава неистини. Всички ние, мюсюлманите
в Република България, питаме докога ще търпим своеволията на лицето Недим Генджев. От
цялата мюсюлманска общност съм упълномощен да задам въпроса кое дава право на Недим
Генджев да претендира представителство на една общност, която на 31.10.2009г. е избрала
главен мюфтия, който да бъде неин духовен водач и неин представител.
До този момент сме показали своя респект пред закона и решенията на компетентните органи, в този момент ние твърдо заявяваме, че не искаме да търпим повече своеволията на
Недим Генджев. Искаме по всички наши сигнали прокуратурата да образува проверки, да провери съставените от него документи, да изисква справки относно ползването на документи и включително печат на „Мюсюлманското изповедание”, при положение, че е проведена
Национална конференция, която единствено има право да определя правилата и своите ръководители.
Създаването на чувство за безнаказаност, толерирането на нихилистично отношение към
закона нанася най-голямото поражение на демокрацията в съвремието. Необходимо е всички органи, институции да накарат Недим Генджев да се съобразява със закона и с решенията
на мюсюлманската общност, към която има претенции да се числи и той.
С това писмо изпълнявам задължението си като духовен водач на мюсюлманите за пореден
път да сезирам всички държавни органи и институции в Република България, както и представителите на дипломатически и консулски представителства в страната за действията на Недим Генджев, с които основно подкопава устоите на държавността, правовия ред
и върховенството на закона.
3 септември 2010 г.

ГЛАВЕН МЮФТИЯ
Д-Р МУСТАФА ХАДЖИ
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ПРОЯВИ НА ИСЛЯМОФОБИЯ
През 2010 г. се наблюдаваше нарастване на крайно-националистическите и ксенофобски нагласи в българското общество. Според проучванията те са породени от крайно
десните партии и формации, които открито изразяват
мнение, че мюсюлманите и техните дейности трябва
стриктно да бъдат контролирани и ограничавани.
На Мюсюлманското изповедание са известни следните
нападения и прояви на ислямофобия спрямо мюсюмани и
мюсюлмански религиозни обекти :
1. На 17 април джамията „Ялъ” в гр. Карлово беше изпепелена от пожар, възникнал посред нощ. Пожарът унищожи конструкцията на целия покрив на джамията,
останаха само четири стени и минаре;
2. Пияни нападат богомолци пред джамията в София на
сутрешна молитва на 6 ноември и използват обидни
за мюсюлманите изрази.
3. По стените на „Томбул джамия” и джамията „Кълляк”
в гр. Шумен бяха надраскани на 26 август и изрисувани свастики, осквернени с обидни и вулгарни изрази за
исляма и мюсюлманите, както и протобългарски символи.
4. В продължение на 10 дни прозорците на джамията в
гр. Благоевград бяха чупени два пъти.
5. Прозорците на джамийското настоятелство в гр. Русе бяха счупени, когато председателят на настоятелството отишъл на работа сутринта на 23 август;
6. На 28 март стените на джамията „Азизийе” във Варна бяха надраскани с блажна боя, а шкафовете – съборени;
7. През месец рамазан по време на нощна молитва скинари нахлуха в джамията „Азизийе” във Варна, тропаха по вратата и крещяха обидни думи;
8. Надгробни плочи на мюсюлманските гробища в гр. Левски бяха осквернени, изтръгнати и счупени на 10 септември. Актът е извършен по време на свещения месец рамазан;
9. На 14 ноември стените на джамията „Ахмет бей” в
Разград бяха надраскани с вулгарни и обидни за мюсюлманите изрази.
За всички престъпления от омраза – ислямофобски, расистки и ксенофобски актове, известни на Мюсюлманско изповедание, са подадени сигнали в полицията. Но
досега не е открит и осъден нито един извършител.
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