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Аллах Теаля е сътворил човека с превъзходен облик и е направил неприкосновен живота му, но той е смислен само тогава, когато е изпълнен с
дела, от които Всевишният е доволен. Всеки човек, а и всяко творение
на Аллах, има определена функция във вселената. Някой от тях функционират механично, без да имат право на избор – какво да правят и
какво не, а други каквито са хората, например, са носители на свободна воля и могат да избират.
Благочестивите дела са най-добрия начин човекът да достигне до милостта на Аллах Теаля. Поради това всеки уважаващ себе си човек се
стреми да не пропилява времето си на този преходен свят и да използва всеки момент в своя полза. Да, животът на този свят е кратък, но
достатъчен всички ние да заслужим благодатта на Всевишния. Ако изтървем тази възможност, втора такава няма. Следователно, не ни
остава нищо друго, освен да работим и се опитваме да не пропускаме
нито една възможност.
Неоспорим факт е, че много хора в нашето съвремие търсят изход
от духовната депресия и празнота, в която са изпаднали. След като
не са намерили друг начин, за да я запълнят, те се обръщат към религията и в частност към исляма. За да открият смисъла на съществуването си. Ние имаме задължение към тези хора, независимо кои и какви са те, поради което се стремим да ги подкрепяме, а също да помогнем и на себе си. Задълженията на всеки са право-пропорционални на
възможностите, които Аллах е дал. Ние вярваме, че Създателят ни е
предоставил много повече добрини, отколкото заслужаваме, и единствения начин да Му се отблагодарим е да се придържаме към праведноста, която е Негова повеля, а също така да свършим работата по
начин, от който Той ще бъде доволен.
Главно мюфтийство в края на всяка календарна година прави равносметка на постигнатото, за да се види какво сме реализирали и какво
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не. Споделяйки нашите виждания с всички мюсюлмани, очакваме препоръките им, за да сме по-експедитивни и ефективни в дейността си. Нямаме претенции да сме безгрешни, но подкрепата, която получаваме от тях ни дава увереност, че сме на прав
път, а това ни прави щастливи. Критиката, отправена от нашите братя и сестри, ни помага да отчетем недостатъците и да сме по-конструктивни в
дейността си, която да бъде в услуга на всички мюсюлмани в страната, а и на целия български народ.
Успехът или неуспехът на всяко начинание е резултат от искреността и усърдията ни. Искреността
е и една от основните причини делата ни да бъдат
оценени от Аллах Теаля. Затова всичко постигнато
има смисъл само, когато е в името на Всевишния. Ако
към искреността прибавим и постоянството в работата, резултатите ще са положителни, защото
са израз на Неговата воля, а Той знае кое е най-доброто за Своите раби.
Бюлетина, който екипът на Главно мюфтийство
представя на Вашето внимание има за цел не толкова да покаже какво сме направили, а да повдигне духа и самоувереността на мюсюлманите, които са
пълноправни членове на обществото. Искаме да покажем, че изповядването на исляма е достойнство
и чест, и че работата в сферата на изповеданието е висока отговорност, която трябва да се пое-

4 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÅÍ ÁÞËÅÒÈÍ 2012

ме от някого, независимо колко е трудно и какво ще
струва. Затрудненията в религиозната сфера са породени най-вече от неразбирането на нашите цели от страна на вярващите и различното мислене
на самите мюсюлмани, с които работим. Упреците, които понякога получаваме са само стимул за поусърдна работа, защото целта не е благодарността на хората, а задоволството на Аллах Теаля. Затова сме длъжни да изпълним дълга си и да направим всичко, което е по силите ни, да изведем изповеданието напред, за да нямат нашите наследници проблемит ни.
Искам да изразя дълбоката си почит и благодарност
към всички онези, които са се отдали на идеала да
работят за просперитета на ислямската религия,
независимо дали техните дела са записани в този
бюлетин или не. Всъщност неизвестните са по-известни при Аллах. Съдбата ни е в ръцете Му и само
Той може да ни избави от заблудата и тъмнината,
от което има потребност общество ни. Нека Той
субханеху ве теаля да приеме делата на всички, и да
ни награди за тях. Неговата Справедливост и Щедрост са безмерни.
Д-р Мустафа Хаджи
Главен мюфтия

ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
В ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

Д-р Мустафа Хаджи подари на своя гост декоративно
ръчно изографисано блюдо.

“Наличието на такъв център ще ни даде повече възможности за толерантност”, заяви президентът Росен Плевнелиев по време на визитата си в Главно мюфтиство на
17 декември 2012 г., която е първата по рода си посещение
на институцията в нейната история и е част от редовния му диалог с представителите на различните вероизповедания в България. Той беше посрещнат от главния
мюфтия д-р Мустафа Хаджи и ръководния екип на изповеданието. На срещата бяха обсъдени въпроси за изграждането на културно-образователния ислямски център в София, проектът, който чака своята реализация повече от
10 години, както и за удължаване крайния срок за възстановяване на вакъфските имоти, който беше до края на
2012 г. „Високо оценяваме честта, оказана ни от държавния глава и се надяваме да развием конструктивния диалог между нас”, заяви от своя страна главният мюфтия.
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ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА В ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

Президентът Росен Плевнелиев
беше посрещнат от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и ръководния екип на изповеданието.
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ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ
ВЕЖДИ РАШИДОВ И ЕРТУГРУЛ ГЮНАЙ ПОСЕТИХА
СОФИЙСКАТА ДЖАМИЯ „БАНЯ БАШЪ”

СРЕЩА НА МЕСТНИ РЕЛИГИОЗНИ ВОДАЧИ
ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ

Министрите на културата на България и Турция,
Вежди Рашидов и Ертугрул Гюнай посетиха софийската джамия на 7 ноември 2012 г. Те бяха посрещнати
от главния мюфтия Мустафа Хаджи, Мустафа Избищали, районен мюфтия на София и имамите на джамията Шенол Исмаил и Айхан Мустафа. Те се запознаха с историята и ремонтните дейности в нея.

Както по време на всеки религиозен празник,
местните мюсюлмански лидери в Кърджали се
срещат, за да си честитят, така и тази година по време на рамазан байрам отец Петър посети районния мюфтия Бейхан Мехмед, за да
го поздрави със светлия мюсюлмански празник.
Мюфтията почерпи с турско кафе и традиционна баклава съседа си. Така двамата религиозни лидери още веднъж бяха пример за религиозна толерантност и разбирателство.

ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ ПРИЕ МИНИСТЪРА
НА ОТБРАНАТА НА ТУРЦИЯ ИСМЕТ ЙЪЛМАЗ
Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи прие министъра на отбраната на Република Турция Исмет Йълмаз, който бе на официално посещение в страната.
След срещата министърът посети и софийската
джамия „Баня Башъ”.

ПОСЕЩЕНИЕ В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
През месец юни делегация, водена от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и Емил Велинов, директор
на дирекция „Вероизповедания” към Министерски
съвет посетиха Република Турция. Делегацията се
срещна с председателя на председателството по
религиозните въпроси на Република Турция проф. д-р
Мехмед Гьормез, областният мюфтия на Истанбул,
ръководството на теологическия факултет на Анкарския университет, както и с представители на
фондацията „Диянет вакфъ”. Гостите бяха посрещнати от посланика ни в Анкара – Негово превъзходителство Красимир Тулечки. Целта на срещите бяха
взаимното опознаване и сътрудничеството в областта на религиозните въпроси.

МИНИСТЪРЪТ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
НА ТУРЦИЯ В РАЙОННО МЮФТИЙСТВО –
КЪРДЖАЛИ
На 29 юни 2012 година делегация, водена от министъра по европейските въпроси на Република Турция
Егемен Баъш посети Районно мюфтийство Кърджали. Те бяха приети от районния мюфтия Бейхан Мехмед и председателя на Висшия мюсюлмански съвет
Шабанали Ахмед. На срещата присъстваха и посланика на Република Турция в България Исмаил Арамаз, кметовете на общините Кърджали и Джебел.

СРЕЩА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОИС
Високопоставени представители на Организацията за ислямско сътрудничество (OИС) бяха на официално посещение в България на 8-9
ноември. Гостите, начело с посланик Талял Даус, директор на дирекцията за мюсюлманските малцинства и общности към Организацията за ислямско сътрудничество и д-р Халит
Ерен, директор на Центъра за изследване на ислямската история, изкуство и култура (ИРСИКА) в Истанбул, бяха приети от главния мюфтия Мустафа Хаджи. По време на визитата
си се срещнаха с представители на президентската институция и с представители на правителството, за заздравяване на отношенията между българските институции и Организацията за ислямско сътрудничество.
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ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ
НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЧЕТИН КАЗАК
ПОСЕТИ ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО
Заместник-главният мюфтия Ведат Ахмед прие народния представител Четин Казак – член на Комисията по правни въпроси към Народното събрание, и
бившият народен представител и съветник от ДПС
Ахмед Хюсеин. На срещата присъстваха и заместник-главният мюфтия Мурат Пингов и началник отдел „Вакъфи” Осман Ибрахимов. Обсъдени бяха вакъфските имоти на изповеданието и необходимостта
от мюсюлманско гробище в София.

ТУРСКИЯТ ДЕПУТАТ МУСТАФА ЙОЗТЮРК ПОСЕТИ
ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО
Турският депутат Мустафа Йозтюрк, председател
на парламентарната група за турско-българско приятелство посети на 10 май 2012 година Главно мюфтийство. Народният представител, който е родом
от град Джебел, се срещна с главния мюфтия Мустафа Хаджи.

ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ СЕ СРЕЩНА
С МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА
НА ДЪРЖАВАТА ПАЛЕСТИНА
На 16 февруари 2012 г. гл. мюфтия д-р Мустафа
Хаджи прие министъра на туризма и античните ценности на Палестина г-жа Хулуд Дайбес Ебу
Даях, придружена от Негово превъзходителство Ахмед ел Мадбух, посланик на държавата
Палестина в България. Посещението на министъра е част от програмата, предвидена у нас.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ПАРЛАМЕНТА НА ИНДОНЕЗИЯ
На 1 октомври 2012 г. делегация от парламента на
Индонезия посети изложбата на Главно мюфтийство „Ключ към сърцето” в Националния археологически институт с музей при Българската академия
на науките. Групата бе посрещната от заместникглавния мюфтия Бирали Мюмюн и посланика на Индонезия в България Негово превъзходителство Бунян Саптомо. Гостите посетиха и софийската джамия „Кадъ Сейфуллах Ефенди” (Баня Башъ).

ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ ПРИЕ ПОСЛАНИКА
НА НЕЙНО БРИТАНСКО ВЕЛИЧЕСТВО
На 12 ноември 2012 година главният мюфтия д-р
Мустафа Хаджи прие посланика на Нейно Британско
Величество Негово превъзходителство г-н Джонатън Алън и Негово преподобие отец Патрик Ървин,
свещеник за англиканските църкви в Букурещ и София.
Главният мюфтия запозна гостите с дейността на
изповеданието, живота на мюсюлманите в България
и отношенията с другите религиозни общности.
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ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ ПРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МХП ДЕВЛЕТ БАХЧЕЛИ
На 1 юли 2012 г. гл. мюфтия Мустафа Хаджи прие
председателя на опозиционната партия на националистическото движение (МХП) в турския
парламент Девлет Бахчели. Посещението му е в
рамките на неговата балканска обиколка по повод 100-годишнината от балканските войни.

НСРОБ СЕ СРЕЩНА С КМЕТА НА СОФИЯ
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
На 13 януари 2012 г. представители на Националният
съвет на религиозните общности в България (НСРОБ),
чийто член е Мюсюлманското изповедание, се срещнаха с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова. Те
я запознаха с дейността и целите на съвета като
изразиха подкрепа си София да се превърне в културна столица на Европа, където съжителстват мирно
религиозните общности. Главно мюфтийство беше
представено от заместник-главния мюфтия Бирали
Мюмюн и главния секретар Хюсеин Хафъзов. Националният съвет постави за обсъждане общите проблеми и искания, които засягат интересите и очакванията на общностите, като начисления висок данък смет за храмовете и липсата на гробищен парк,
съобразен с каноничните изисквания на религиите. Гжа Фандъкова изрази готовност за намиране на оптимална възможност, която да удовлетвори интересите на общината и същевременно очакванията
на деноминациите да реши проблемите, които са в
компетенцията на администрацията й.

ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ ПРИЕ ПОСЛАНИКА
НА ФРАНЦИЯ У НАС
Гл. мюфтия д-р Мустафа Хаджи прие посланика на
Франция в България, Н. пр. Филип Отие. Главният
мюфтия го запозна с дейността на изповеданието, живота на мюсюлманите в България и отношенията с другите религиозни общности. Посланик Отие отправи благодарности към главния мюфтия за изразеното становище по повод
трагичното събитие в град Тулуза през 2012 г.

ПОСЛАНИК ИСМАИЛ АРАМАЗ ПОСЕТИ РАЙОННО
МЮФТИЙСТВО ШУМЕН
На 23 февруари 2012 г. посланикът на Република Турция
у нас Негово превъзходителство Исмаил Арамаз и консулът на Турция в Бургас посетиха джамията „Шериф
Халил Паша” (Томбул джамия). Районният мюфтия на
Шумен Месут Мехмедов и посланик Арамаз обсъдиха
въпроса за реставрацията й. След Шумен Негово превъзходителство, заедно с генералния консул в Бургас гн Джем Улусой посетиха Русе и Варна, където се срещнаха и с районния мюфтия на Варна – Танер Вели и с районния мюфтия на Русе – Азиз Азизов.

ПОСЛАНИКА НА ИРАН В БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИ ГМ
СРЕЩА С КМЕТА НА БЕЛОГРАДЧИК
На 5 юни 2012 г. районният мюфтия Неджати Али беше поканен от кмета на гр. Белоградчик Борис Николов. На срещата бяха обсъдени въпросите за състоянието на имотите на изповеданието в района и реставрацията им. Градоначалникът изказа готовност
за сътрудничество за реставриране на джамията
в Белоградчик – важен туристически център заради историята си и прочутите белоградчишки скали.

На 25 януари 2012 година главният мюфтия Мустафа Хаджи прие Негово превъзходителство Голамриза Багери, посланик на Ислямска Република
Иран в България. Целта на срещата бе осъществяване на сътрудничество на българските мюсюлмани с иранските им братя в областта на
религията и науката. Обсъдиха се възможностите за съвместни научни конференции и обмяна
на опит. Посланикът бе придружен от културното аташе на посолството г-н Мохсен Панаханде.
ÃËÀÂÍÎ ÌÞÔÒÈÉÑÒÂÎ
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ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ

ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ НА ПРОЩАЛЕН
ПРИЕМ НА ПОСЛАНИКА НА САЩ
Американският посланик в България Негово превъзходителство Джеймс Уорлик организира прощален прием по повод края
на мандата. Сред официално поканените
гости бе и главният мюфтия д-р Мустафа
Хаджи, който подари на посланик Уорлик
декоративно ръчно изографисано блюдо.
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Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи
подари на посланик Джеймс Уорлик декоративно ръчно изографисано блюдо.

КМЕТЪТ НА ИСТАНБУЛ ПОСЕТИ
СОФИЙСКАТА ДЖАМИЯ
На 5 март 2012 г. Кадир Топбаш, кмет на голямата община на Истанбул по време на визитата си
в България посети и софийската джамия „Баня Башъ”. Топбаш беше посрещнат от главния мюфтия
Мустафа Хаджи, председателя на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед и районния мюфтия
на София Мурат Пингов.

РАЙОННИЯТ МЮФТИЯ НА ПАЗАРДЖИК
ПОСРЕЩНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА ПОСОЛСТВОТО НА САЩ
На 26 март районният мюфтия на Пазарджик Абдуллах Салих се срещна с представителите на посолството на САЩ у нас. Гостите – г-н Бил Соли и гн Евгений Тодоров, както и г-н Хюсеин Хафъзов, главен секретар на Главно мюфтийство, бяха посрещнати във Велинград, където посетиха учебната база на Главното мюфтийство, както и учебния център в село Сърница. Гостите имаха възможност да
се срещнат с местни имами и хора от общността. По-късно мюфтията и дипломатите бяха поканени на обяд от кмета на града.

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ АФЬОН НА ПОСЕЩЕНИЕ
В КЪРДЖАЛИ
На 15 юни 2012 г. районният мюфтия на Кърджали
посрещна делегация от Турция, начело с кмета на
Афьон. Гостите отслужиха петъчната молитва в
кърджалийската джамия.

СРЕЩА С БИЗНЕСМЕНИ ОТ ДУБАЙ
ЗА ХЕЛАЛ СЕРТИФИЦИРАНЕ
На 15 юни 2012 г. бизнесмени от Дубай посетиха
Главно мюфтийство. Те се срещнаха с членовете
на комисията по издаване на хелал-сертификат за
производители, запознаха се с условията и процедурите за издаване на хелал сертификати на българските производители.

БИЗНЕСМЕНИ ОТ КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ
ПОСЕТИХА РАЙОННО МЮФТИЙСТВО ШУМЕН
На 30 януари 2012 година група бизнесмени от

Кралство Йордания, водени от почетния консул
в София г-н Хасан ел-Бармави, посетиха историческия паметник на културата джамията „Шериф
Халил Паша” (Томбул джамия) в град Шумен. Гостите бяха посрещнати от председателя на мюсюлманското настоятелство и служители на районно мюфтийство Шумен.

ПОСЕЩЕНИЕ НА МОНАСИ
В „ДЖУМАЯ ДЖАМИЯ”
По време на месец рамазан Районният мюфтия на
Пловдив Осман Хилми посрещна представители
на католическата църква от Ордена на успенците в „Джумая джамия”. Целта на посещението бе
развитието на диалога между религиозните водачи и общности.

РАЙОННО МЮФТИЙСТВО СИЛИСТРА
ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ИСТАНБУЛ
На 31 юли 2012 г. районният мюфтия на Силистра посрещна гости от Истанбул. Метин Каракаш,
председател на партията за справедливостта и
развитието в Силиври даде вечеря-ифтар по повод свещения месец рамазан в гр. Главиница и гр.
Дулово за няколко стотин души.

СРЕЩА С ПАСТОРА НА ГЕРМАНСКАТА ЦЪРКВА
На 9 януари 2012 г. заместник-главният мюфтия
Бирали Мюмюн прие пастор Мартин Цамел, свещеник в немскоезичната лутеранска община към немското посолство в гр.София и пастор на евангелската германска църква. Повод на срещата бе съвместното сътрудничество за изграждане на човешките добродетели в обществото и семинарът на тема „За бъдеще на солидарност и справедливост”, който се проведе на 24-26 февруари 2012
г. в Централ парк хотел-София.

УЧЕНИЧЕСКА ГРУПА ОТ РУСИЯ ПОСЕТИХА
ДЖАМИЯТА ВЪВ ВАРНА
Група ученици от Руската федерация посетиха централната джамия ”Азизие” в гр. Варна на 20 февруари. Районният мюфтия Танер Вели ги запозна с историята и забележителностите на храма.
ÃËÀÂÍÎ ÌÞÔÒÈÉÑÒÂÎ
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ОФИЦИАЛНИ СРЕЩИ
НСРОБ НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ
В АРМЕНИЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АДАНА ПОСЕТИХА
РАЙОННО МЮФТИЙСТВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО

По покана на Негово Светейшество Католикос на
Арменската апостолическа църква „Карекин II”, на
5-10 ноември 2012 г. членовете на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ)
бяха на официално посещение в Армения. Делегацията се водеше от председателя й проф. д-р Рупен Крикорян, придружаван от Варненския и Великопреславски митрополит Кирил, председателя на Централния израилтянски религиозен съвет Роберт Джераси, заместник-главния мюфтия Бирали Бирали, Ахмед
Ахмедов, главен секретар на Главно мюфтийство,
президентът на Обединените евангелски църкви
пастор Николай Неделчев, отец Петко, представител на католическата църква в България и адвокат
Чернев. Негово Светейшество прие гостите в Светия престол на арменската апостолическа църква
„Ечмиадзим”. Религиозните лидери се обединиха около идеята да работят за световния мир и разбирателството, въпреки политическата конюнктура, и
утвърждаването на нравствените ценности, както и възпитанието на младото поколение.

Преподаватели от гр. Адана, Турция, посетиха
районно мюфтийство Велико Търново. Районният мюфтия ги запозна с историята и настоящето на мюсюлманската общност в страната
и областта. Чрез тази среща се поставиха основите за по-нататъшно сътрудничество.

НСРОБ ПОСЕТИ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
По покана на евродепутата Антония Първанова на
26-27 ноември 2012г. членове на Националния съвет
на религиозните общности посети Европейския парламент. Делегацията на НСРОБ с представители на
различните религиозни общности бяха посрещнати от евродепутата Антония Първанова. От мюсюлманското изповедание бяха заместник-главният
мюфтия Бирали Мюмюн, Ахмед Ахмедов, главен секретар и бившият главен секретар на Главно мюфтийство Хюсеин Хафъзов.

ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ВИДИНСКАТА ДЖАМИЯ
На 30 март 2012 година районното мюфтийство в
Монтана посрещна представителя на посолството на Турция в София доц. д-р Фикрет Караман и заместник-ректора на Висшия ислямски институт
в град София д-р Мустафа Келебек във видинската
джамия „Осман Пазвантоглу”. На срещата присъстваха и Негово преосвещенство епископ Сионий и районният мюфтия на Плевен Неджати Мустафа.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО
И НСРОБ ПОСЕТИХА ИСТАНБУЛ
Между 11 и 13 декември 2012 г. представители на
Националния съвет на религиозните общности
в България (НСРОБ) бяха на посещение в Истанбул, организирано от Главното мюфтийство на
мюсюлманите в Република България, и Председателството на религиозните въпроси на Турция.
Домакин на срещата беше областният мюфтия
на Истанбул доц. д-р Рахми Яран, който приветства благородната идея за диалог на религиозните лидери. Председателят на Националния съвет на религиозните общности в България проф.
д-р Рупен Крикорян подари на истанбулския мюфтия плакет със символа на съвета, а мюфтията на Истанбул – керамична чиния с калиграфия
на първата сура от Корана. В програмата на визитата бяха посетени главния равин на еврейската общност в Истанбул, арменския патриарх на Арменската апостолическа църква и Българската екзархия. В делегацията от България бяха членовете на НСРОБ, представители на дирекция „Вероизповедания” на Министерски съвет.

ПОСЕЩЕНИЯ НА ОБЛАСТНИЯ
УПРАВИТЕЛ НА ЕДИРНЕ
На 29 септември 2012 г. районният мюфтия на Разград Мехмет Аля прие областният управител на
Едирне (Одрин) Хасан Дуруер, придружаван от 30членна делегация. Районният мюфтия запозна гостите с дейността на мюфтийството и живота на
мюсюлманите в региона. Гостите посетиха и джамията в града. В Кърджали областният управител
Хасан Дуруер беше посрещнат от председателя на
Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед. По време на визитата си Дуруер посети и джамията “Ебу
Бекир” в гр. Ямбол. Гостите бяха посрещнати от районния мюфтия на Сливен Акиф Акифов. Джамията
в града е исторически паметник, заедно с безистена, който се намира до нея в центъра на града. В момента джамията има потребност от реставрация.

КОНСУЛЪТ НА ТУРЦИЯ В ПЛОВДИВ НА
ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ В. ТЪРНОВО И КЪРДЖАЛИ
На 2 октомври 2012 година районният мюфтия на
Велико Търново Турхан Мехмед посрещна генералния
консул на Република Турция в Пловдив Шенер Джебеджи. Целта на срещата бе опознавателна. А на на
6 декември 2012 г. г-н Джебеджи се срещна с районния мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед, както и с
председателя на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед. Шенер Джебеджи бе на посещение в града по покана на кмета на общината инж. Хасан Азиз.

СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МРЕЖАТА
„HUMANITY IN ACTION”
На 15 май 2012 представители на културната фондация „А25” и на мрежата „Humanity in
Action” посетиха Главно мюфтийство, за да се
запознаят с живота на мюсюлманите в периода
на прехода след демократичните промени. Групата бе посрещната от заместник-главния мюфтия Бирали Мюмюн, който представи събитията около мюсюлманската общност в страната, както и предизвикателствата, свързани с
преодоляване на стереотипите и предразсъдъците в отношението към мюсюлманите.

ПОСЕЩЕНИЕ В АРЧАР
На 2 ноември 2012 г. районният мюфтия на Монтана Неджати Али присъства на честването на 180-годишния юбилей от основаването на училище „Христо
Ботев“ в село Арчар. Районният мюфтия поздрави директора Ширин Шахин и екипа му по повод празника.

КОМШУЛУК МЕЖДУ РЕЛИГИОЗНИТЕ ЛИДЕРИ
Съвместното празнуване на свещените празници е
добра традиция, която се практикува от дълго време в България. Такъв пример дават религиозните водачи, които се събират по време на големите религиозни празници. Районният мюфтия на Монтана Неджати Али, видинският митрополит Дометиан и
епископ Сионий често се срещат и празнуват заедно.

ГОСТИ ОТ ТУРЦИЯ ПОСЕТИХА РАЙОННО
МЮФТИЙСТВО КЪРДЖАЛИ
Представители на сдруженията “Толерантност” и „Мармара” посетиха районно мюфтийство Кърджали. Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед и наместникът на районния мюфтия Ерхан Реджеб
приеха гостите на 16 ноември 2012 година. На
срещата бяха и кметовете на общините Кърджали и Ардино Хасан Азиз и Ресми Мурад.
ÃËÀÂÍÎ ÌÞÔÒÈÉÑÒÂÎ
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МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ
ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ Д-Р МУСТАФА ХАДЖИ –
ГОСТ НА „ШЕБ-И АРУС”
Всяка година през месец декември с различни мероприятия в различни страни се отбелязва годишнината от смъртта на великия мюсюлмански учен, мъдрец и поет Мевляна Джеляледдин Руми. 839-годишнината от неговата смърт, наречена „шеб-и арус” или „брачна нощ”, се отбеляза и
от областната управа на Чанаккале, Турция. Във
връзка с това на 21-23 декември 2012 г. бяха организирани няколко мероприятия – научна конференция, откриване на изложба и посещения на исторически места. А най-важната част от програмата бе изпълнението на сема, т.нар. танц
на дервишите в един от най-големите центрове на учението на Мевляна – мевлевихане, намиращо се в гр. Гелиболу (Галиполи), обл. Чанаккале.
Тази година честванията в Гелиболу бяха под наслов
„Балканската география се среща в Чанаккале”. По
този повод сред специално поканените гости на
тържеството бе и главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, придружен от заместника си – Ведат С.
Ахмед. Сред гостите бяха и главният мюфтия на
Косово Наим Търнава, избраните мюфтии на Гърция Ибрахим Шериф и Ахмед Мете, мюфтията на
гр. Мостар Сейид Смайкич, държавният министър
на Сърбия Сюлейман Углянин, заместник-председателят на ДПС Рушен Риза, народният представител от ДПС Четин Казак, народни представители и интелектуалци от Гърция, Македония, Косово,
Босна и Херцеговина, Черна гора и др. Сред гостите
бе и заместник-председателят на турския Диянет
проф. Х. Кямил Йълмаз, който изнесе кратко слово за
ролята на суфизма и Мевляна в социалния и духов-

ния живот. Кратка реч държа и най-важният гост
на мероприятието – вицепремиерът на Република
Турция Бюлент Арънч, който обърна внимание на
универсалните принципи, утвърдени от Мевляна
за спокойното, братското и толерантно съществуване в света. Вълнуващата част на програмата беше изпълнението на сема от специално обучените дервиши от Коня, които над половин час
изпълниха ритуала на мевлевиите и танца на дервишите, изразяващ любовта им към Всевишния.

ВЪЗПОМЕНАТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ В БОЕВЕТЕ ПРИ ЧАНАККАЛЕ
На 17 март 2012 година читалище „Юмер Лютви” в Кърджали, съвместно с фондацията „TURKSAD” организираха възпоменателно тържество в памет на загиналите войници в боевете при Чанаккале, на което присъстваха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед и районният мюфтия на
Кърджали Бейхан Мехмед, историци и писатели от Гърция и над 100 души от различни градове и села др. На
откриването районния мюфтия прочете цитати от Корана и направи молитва в памет на мъчениците.
Събитието продължи с лекции, изнесени от гости и академици.

ЕКСКУРЗИЯ НА ИМАМИТЕ ОТ РУСЕ
Група от имами от районно мюфтийство Русе бяха на екскурзия в Турция, организирана от районния мюфтия
Азиз Азизов. Имамите посетиха духовни и културни средища в Истанбул и Одрин.
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ВАКЪФИТЕ НА БАЛКАНИТЕ
На 11 май 2012 г. в гр. Едирне, Турция се проведе научна конференция на тема „Вакъфите на Балканите”,
организирана от фондация „Мимар Синан”. Участваха представители на мюсюлманската общност
от Западна Тракия, България и Турция. Главно мюфтийство беше представено от началник фонд “Вакъфи” Осман Ибрахимов.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА ХАДЖ
По инициатива на фондация „Крал Абдулазиз” в
Саудитска Арабия на 6-7 октомври 2012 гoодина. в Сараево, столицата на Босна и Херцеговина,
се проведе международна научна конференция на
тема „Хаджът и хаджиите в балканските държави”, която е част от проекта „Енциклопедия за
хадж”. На форума участваха посланикът на Саудитска Арабия в Босна и Херцеговина Негово превъзходителство Мухаммед ес-Секафи, директорът на проекта „Енциклопедия за хадж” проф. д-р
Абдуллах Рукайбе, секретарят на проекта Абдуррахман ес-Седхан, изследователи от балканските
страни. От мюсюлманското изповедание в България бяха заместник-главният мюфтия, отговарящ за хаджа – Ведат С. Ахмед и д-р Сефер Хасанов,
преподавател във Висшия ислямски институт.
Те представиха доклад на тема „Хаджът и хаджиите в България – минало и настояще”. В конференцията се дискутираха въпроси на поклонението хадж от религиозен, исторически, етнографски, културен, икономически и социален аспект.

СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВАКЪФИТЕ
В САРАЕВО
Представители на Главно мюфтийство взеха
участие в 4-дневния учебен семинар с работно
заглавие „Управление на вакъфите и инвестиране в тях”, който се проведе през първата седмица на месец април в столицата на Босна и Херцеговина – Сараево. Сред лекторите бяха и специалисти от Ислямска банка за развитие и „Обществена фондация за вакъфи Кувейт”, работещи в сферата на вакъфите и безлихвеното финансиране.
Посолството на Република България в Босна и Херцеговина организира посещение на исторически-

те забележителности на град Мостар.

ОТКРИВАНЕ НА „КУТЛУ ДОУМ” В ИСТАНБУЛ
Главният мюфтия Мустафа Хаджи беше поканен
на форум по случай откриването на рождената
седмица на Пророка Мухаммед (а.с.) „Кутлу догум”
на 14 април 2012 в Истанбул, организиран от председателството по религиозните въпроси „Дияанет”. Присъстваха министър-председателят на
Република Турция Реджеп Тайип Ердоган, политици и
държавници. Участваха и мюфтиите на Черна Гора
и Ксанти – Гърция. По време на тържеството ученици от 35 страни, включително и от африканските и арабските страни, изнесоха концерт от религиозни песни (иляхи).

РАЙОННИЯТ МЮФТИЯ НА СОФИЯ
НА ПОСЕЩЕНИЕ В ТУРЦИЯ
През месец октомври районният мюфтия на София Мустафа Избищали беше на посещение в съседна Турция. Той посети Коня, Бурса и Истанбул. Избищали се срещна и с районния мюфтия на град Коня Шюкрю Йозбудай, професори от университета
„Неджметтин Ербакан” в Коня, изселници от България и представители на редица неправителствени организации.

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЕТЕНЕ
НА КОРАН
Представител от България взе участие в 29-тото международно състезание на 17-22 юни в Техеран, което Ислямска Република Иран организира
всяка година. В него участваха над 100 състезатели от 68 държави. Сред първите места бяха представителите от Иран, Египет, Бахрейн, Индонезия, Бангладеш. България бе представена от Ерхан
Сали, имам на село Тъкач, област Шумен.

EКСКУРЗИЯ В ТУРЦИЯ
Районно мюфтийство Плевен организира посещение в Истанбул и Одрин по повод една от свещените нощи регаиб и настъпването на трите свещени месеца. В групата участваха мюсюлмани от различни краища на Ловешко и Плевенско.
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МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЯВИ

МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ
НА КОНФЕРЕНЦИИ НА ОССЕ
Мюсюлманското изповедание в България активно
участва в конференциите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от няколко години. През 2012 година секретарят по външните
въпроси на изповеданието Хайри Емин взе участие
в редица конференции, включително и в тази по човешкото измерение на офиса за демократични институции и човешки права на ОССЕ. На 19-20 април 2012 г. ирландското председателство и Офиса за демократични институции и човешки права
на ОССЕ организира допълнителна конференция по
човешкото измерение във Виена на тема: „Борба с
расизма, нетолерантността и дискриминацията
в обществото чрез спорта”. Срещата събра представители от 56 страни-членки на организацията, граждански и не правителствени организации,
организации, работещи срещу дискриминацията
и нетолерантността, партньори за сигурност и
сътрудничество и др. Група от представители на
около 20 неправителствени организации от цял
свят организираха кръгла маса, на която обсъдиха
въпросите за събиране, наблюдение и докладване на
данните за престъпленията от омраза от страна на правителствата и неправителствените организации в различните страни. Представителят
на международния отдел на Главно мюфтийство
Хайри Емин също взе участие. Гражданските организации подготвиха набор от препоръки, които се
прочетоха на конференцията.
Главно мюфтийство взе участие и в кръглата маса, организирана от ОССЕ във Виена на 6 септември, на тема: „Противопоставяне на нетолерантността срещу мюсюлманите чрез образование в обществата в преход”. Беше представено и подчертано значението на „Ръководство за
педагози по противопоставяне на нетолерантността и дискриминацията срещу мюсюлманите чрез образование – отговор на ислямофобията чрез образование”, съвместно издание на ОССЕ, Съвета на Европа и ЮНЕСКО, предназначено за
педагогическите и образователни институции
на държавите-участнички в ОССЕ.
На конференцията на върха по изпълнение на човешкото измерение (HDIM) на 24 септември-5 октомври 2012 г. във Варшава секретарят по външните въпроси на Главно мюфтийство взе активно
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участие. Той изложи основните проблеми на изповеданието, които изискват спешната и адекватна
намеса на съответните органи и институции.
Това са въпроси като съдебният процес срещу 13те души с мюсюлманско вероизповедание в Пазарджик; трудностите по изграждането на молитвни храмове в София, Бургас, Самоков, Стара Загора
и други населени места в страната; акредитацията на Висшия ислямски институт и проектът
за културно-образователния и административен
център на изповеданието в София; престъпленията от предразсъдъци и омраза срещу мюсюлманите и ислямофобските прояви на крайните националистически формации и др.
Наред с 56-те страни-членки на организацията, на
конференцията участваха десетки неправителствени и международни организации от региона на
ОССЕ. Организациите поставиха на дневен ред множество проблеми, които се отнасят до сигурността на държавите и гражданите. Главните въпроси, обсъдени в сесиите на двуседмичната конференция бяха в областта на основните права и свободи, свобода на словото и медиите, малцинствените
въпроси, проблемите на ромите, ролята на неправителствените организации в процеса на демократизацията, демокрацията, правните процеси и др.

КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
КРЪГЛА МАСА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА
Подкрепяйки идеята за междурелигиозен диалог и мирно разрешаване на съвременните конфликти, сдружение „Мостове” и „Академия толерантност” организираха на 3 февруари кръгла маса, посветена на толерантността между различните вероизповедания в
България. Целта на организацията беше да се координират и обединят силите на всички религиозни групи,
за да работят по конкретна тема веднъж годишно, за
да се увеличи колективния им импулс и се избягва многословието. На форума представителите на различни религиозни деноминации споделиха своята гледна
точка за толерантността. Сред тях д-р Сефер Хасанов, преподавател във Висшия ислямски институт, др Клара Стаматова от богословския факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”, други богослови и академици.

СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА МЮФТИЙСТВАТА
Традиционно два пъти годишно Главно мюфтийство провежда семинари за работещите
в районните мюфтийства с участието на висшето ръководство на институцията. Тази
година семинари се проведоха в град Хисар и в
град Етрополе. Обикновено участниците в тях
са ръководството на ГМ, районните мюфтии,
вакъфските директори и секретарите на районните мюфтийства. На срещите се дискутират предизвикателствата пред изповеданието и мюсюлманите в страната, както и се
поставят основите на бъдещите планове.

ГЛАВНИЯТ МЮФТИЯ УДОСТОЕН С ПРИЗ ПО
СЛУЧАЙ 20-ГОДИШНИНАТА НА В-К „ЗАМАН”
Гл. мюфтия д-р Мустафа Хаджи бе удостоен с приз по
случай 20 години от издаването на в-к „Заман” в България. Редакцията на турско-българското издание на
вестника организира официално честване, на което
награди видни личности за особени заслуги в живота
на българското издание. Сред наградените бяха посланикът на Република Турция Н. пр. Исмаил Арамаз, съветникът на президента Желю Желев, ген. Стоян Андреев, собственикът на „Етап-Адрес” Зеки Байрам и др.

ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН МИТИНГ-КУРБАН В БАРУТИН
На 17 март 2012 г. в с. Барутин, общ. Доспат се проведе митинг-курбан по повод 40-годишнината от трагичните събития през март 1972 г., организиран от
народния представител от област Смолян – Ариф
Агуш. Повече от 2000 гости от цялата страна и чужбина почетоха годишнината и паметта на жертвите и пострадалите по време на възродителния процес. Главният мюфтия Мустафа Хаджи беше сред официалните гости. В своето слово той спомена, че трагичните събития от преди 40 год. трябва да се знаят
и помнят, за да не се допуска повтарянето им в бъдеще. Мюсюлманите трябва да са с необходимото достойнство и самочувствие, защото тяхната набожност носи единствено сигурност и доверие в българското общество. Митингът завърши с молитви за опрощение и милост на пострадалите и загиналите преди 40 год. в отстояването на религиозните им права.

МЕЖДУРЕЛИГИОЗНИ СРЕЩИ
През последните години срещите и взаимната
работа на различните вероизповедания се превърна в традиция. Главно мюфтийство, съвместно с християни и евреи периодично организират дискусии и конференции. Част от тяхната дейност е и поредицата от разисквания, провеждани от студентския съюз на Висшия ислямски институт в София, заедно с Централния израелтянски духовен съвет и богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Често в тях
участват преподаватели от ВИИ, богословския
факултет на софийския университет и служители на софийската синагога. Според студентите от ислямския институт там се научават на
разбиране, толерантност, комуникация с представителите на другите религии, възпитават
се на търпение срещу изкушението на всеки да
обяви себе си за прав, а другите за грешни. Подобни срещи се провеждат почти всеки месец.
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА ИЗПОВЕДАНИЕТО

300 ГОДИНИ ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО
НА ДЖАМИЯТА “АХМЕД БЕШЕ”

На 12 септември 2012 година Главно мюфтийство съвместно с Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа организира учебен семинар за служителите на мюфтийствата и имамите от цялата страна на тема: „Антимюсюлмански прояви – престъпления, мотивирани от предразсъдъци и омраза срещу мюсюлманите”. Целта
му беше да се създаде чувствителност към този
проблем сред обществото. През последните години се забелязва значителен ръст на престъпленията от предразсъдъци и омраза в България, което
поражда загриженост в правозащитните организации и институции, както и сред уязвимите групи. По време на обучението участниците се запознаха с видовете престъпления от предразсъдъци и омраза, ефективните превенции и по-добрата подготовка за гражданска защита от подобни прояви. Процесът на идентифициране, събирането на данни, докладването и мониторингът на подобни престъпления предизвика интереса на участниците чрез теоретични лекции, дискусии, практически занятия и симулации. В семинара участваха 30 души от районните мюфтийства и местните мюсюлмански общности от
цялата страна, както и представители на Главно мюфтийство. Следващите проекти на Главно
мюфтийство, съвместно с ОССЕ ще бъдат свързани с дискриминацията и ислямофобията.

На 24 август 2012 год. мюсюлманското настоятелство в Цар Калоян организира честване по случай 300 години от построяването на джамията
„Ахмед беше”. Гости бяха мюфтията на Русе Азиз
Азизов, мюфтията на Разград Мехмед Аля, православният свещеник на града, кметът на община
Цар Калоян Ахмед Ахмедов, народни представители, стотици мюсюлмани от града и околните села. Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи изпрати поздравителен адрес.

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Последната седмица на септември и първата седмица на октомври джамиите в цялата страна обявиха дни на отворените врати под наслов “Седмицата на джамиите“. Събитието се организира от
Главното мюфтийство, за да може българската общественост да се запознае отблизо с дейността
на мюсюлманските храмове. Целта е да се възпитава в обществото дух на разбирателство, толерантност и уважение към различията във вярата. Мюсюлманските храмове са и предмет на прослава в детското творчество. В много краища на
страната деца участваха в конкурсите за рисунка
и есе на тема „Джамията в моя живот“. Силистра
е едно от тях. В гр. Видин ученици от Професионалната гимназия “Асен Златаров” посетиха джамията „Осман Пазвантоглу” и останаха възхитени.
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ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО И БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
ОБСЪДИХА ПАЗАРА ЗА “ХЕЛЯЛ” ПРОДУКТИ
На 11 юли 2012 г. ГМ, съвместно с „Хелял карго” в
България организира среща с представители на
български фирми, на която обсъдиха тенденциите
в световния пазар на хелял продуктите. Лекция
изнесе почетният консул на Унгария в Бахрейн гн Балаж Грамоволги, който запозна фирмите с мащаба и търсенето им в света. Д-р Сефер Хасанов,
преподавател във Висшия ислямски институт се
спря на понятието и разбирането за хелял в исляма. Председателят на Комисията по „хелял” към
Главно мюфтийство Халил Ходжов запозна фирмите с начина за издаването на хелял сертификатите и процедурите. Слово изнесе и директорът
на „Хелял карго”. Това е първата по рода си среща в
България, която има за цел да популяризира търговията с български хелял продукти на световния и
вътрешния пазар. В нея взеха участие над 40 български фирми, които проявяват интерес да произвеждат и търгуват с хелял продукти както за
външния пазар, така и за вътрешния пазар.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ:
ТРАДИЦИИТЕ НА КУРБАНА В РАЗЛИЧНИТЕ
РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ
На 29 септември 2012 година. в салона на народно
читалище „Развитие 1869” гр. Разград се проведе
научна конференция с партньор сдружение „Джем”
на тема: „Традициите на курбана в различните религиозни общности. Гост-лектори бяха Димитър
Петров, Рефик Енгин, Дурсун Гюмюшоглу, проф.
д-р Ахмед Гюншен и г-жа Невена Граматикова.

МАКЕТИ НА РЕЛИГИОЗНИ ХРАМОВЕ
СЕ ПРЕВЪРНАХА В ПОСЛАНИЦИ НА
ТОЛЕРАНТНОСТТА

ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ДОБРИЧ И
72-АТА ГОДИШНИНА ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО
НА ЮЖНА ДОБРУДЖА КЪМ БЪЛГАРИЯ

На 10 януари 2012 година в археологическия музей
в София се организира изложба на тема „Толерантността: пътеводна светлина във вярата и живота”, състояща се от макети на храмове. Италианският посланик у нас Стефано Бенацо, заедно с Пламен Игнатов, Вихрен Михайлов и Тодор Нанчев, са
обединили вярата и архитектурата, за да създадат макетите на софийската синагога, Томбул джамия в Шумен, храма “Света Петка” в София, базиликата “Свети Петър” в Рим и още много синагоги, джамии и сгради от цял свят – шедьоври на архитектурата. Автор на част от моделите е италианският посланик у нас Стефано Бенацо. Изложбата има за цел да представи толерантността
като висша ценност в съвременното общество.
Тя е уникална и с това, че събира в един свещените храмове на основните религии – Бююк джамия,
днешния Национален археологически чузей. Експозицията се осъществи под патронажа на министъра на външните работи Николай Младенов, със
специалната подкрепа на кмета на София Йорданка
Фъндъкова със съдействието на Главно мюфтийство и другите основни вероизповедания в страната. Мини макети на църкви, джамии, синагоги и
възрожденски къщи се превърнаха в посланици на
толерантността в центъра на София. Поздравителни адреси за културното мероприятие бяха изпратени от италианския президент, покойния патриарх Максим, главния мюфтия Мустафа Хаджи,
епископ Христо Пройков – апостолически екзарх,
равин Бехор Калон – главен равин на България.

На 25 септември 2012 година районият мюфтия
Билял Дарджан участва в тържествените прояви в Добрич по повод Деня на града и 72-ата годишнина от присъединяването на Южна Добруджа към България. На общоградското поклонение на Военното гробище беше отслужена панихида и тържествена церемония в памет на загиналите. Председателят на парламента Цецка Цачева, министри и народни представители, делегации от побратимените общини на Добрич от Македония, Русия, Турция, Украйна, Унгария и Шафхаузен също участваха. Районният мюфтия отслужи молитва в памет на загиналите
турски войници, погребани във военните гробища в гр. Добрич. В поклонението участва и посланикът на Турция в България Н. пр. Исмаил Арамаз
и консула на Турция в Бургас Джем Улусой.

РЕЛИГИОЗЕН СЪБОР В С. РЯХОВЦИТЕ
Както всяка година и тази година на 2 септември
2012 година в село Ряховците се проведе религиозен събор, на който около гроба на Гази Баба се събират християни и мюсюлмани, където извършват
своите молитви и пренасят в жертва животни в
името на Всевишния за мир,благоденствие и берекет на всички, независимо от религията и етноса. На събитието присъстваха районният мюфтия на Велико Търново Турхан Мехмед, имами и
ваизи от околността и граждани.Събитието бе
почетено и от народния представител Ердоан
Ахмедов и представители на местната власт.

ЗАМЕСТНИК-ПОСЛАНИКЪТ НА САЩ У НАС
ПОСЕТИ СОФИЙСКАТА ДЖАМИЯ
През дните на отворените врати заместник-посланикът на САЩ у нас Негово превъзходителство
Брайън Далтън и секретарят по политическите
въпроси г-жа Кристин Столт посетиха централната софийска джамия. Гостите бяха посрещнати
от заместник-главния мюфтия г-н Бирали Мюмюн.
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

„КЛЮЧ КЪМ СЪРЦЕТО”

Експозицията от 30 фотоса на
различни джамии в България привлече вниманието на дипломатите, хората на изкуството, на обществениците и политиците.
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В рамките на „Седмицата на джамиите” Главно мюфтийство организира фотоизложба на тема „Ключ към
сърцето” с любезното съдействие на Националния археологически институт с музей към БАН. Изложбата бе
открита на 1 октомври в Националния археологически
музей в София. В речта си главният мюфтия Мустафа
Хаджи подчерта, че храмът служи и за възвръщане доверието на човека във вярата и връзката му със Създателя, че функцията на храма е да помага за духовното възпитание и развитие на хората. Религията не може да
е пречка за съвместното съжителство, а точно обратното – за добро съжителство, както религиите в България успешно доказват взаимното си уважение и разбирателство години наред. Заместник-директорът на
НАИМ – БАН доц. д-р Бони Петрунова в речта си сподели пред гостите, че изкуството е една възможност за
любов, мир и толерантност между хората. Експозицията от 30 фотоса на различни джамии в България привлече вниманието на дипломатите, хората на изкуството, на обществениците и политиците. Гостите
бяха посрещнати от автора на изложбата – Антони
Георгиев и заместник-главния мюфтия Бирали Мюмюн.

ОБРАЗОВАНИЕ
Религиозното обучение е един от основните приоритети на Главно мюфтийство. През изтеклата 2012 г. са реализирани редица дейности в тази насока.
***
Започна шестмесечен специализиран курс за имами в град Момчилград. Курсът е за художествено
четене на Корана. В него участват 15 имами от
различни райони.
***
През 2012 г. десетки имами и свещенослужители
участваха в курса по пчеларство на доц. Боян Първулов. Курсистите получиха сертификати за пчелари, валидни в Европейския съюз.

Главно мюфтийство организира семинар за учителите по
„Религия-ислям“ в Истанбул, Турция на 1-6 юли 2012 год.

***
Мюсюлманската школа в с. Устина отвори врати
за образователна дейност. От началото на 2012 г.
в училището се провеждат курсове за имами.
***
През летния сезон отдел „Образование” на Главно
мюфтийство организира едномесечна образователна екскурзия за ученици в Бурса, Турция. Децата имаха възможност да се запознаят с религиозните и културните ценности на града.
***
Главно мюфтийство посрещна група от 100-тина учители, които бяха на обиколка в балканските
страни. На 16 юли 2012 година те посетиха Пловдив и София и се запознаха с историята и културата
им. В София гостите бяха настанени в хижа „Алеко”
на Витоша. Екскурзията се организира от сдружение „ИГЕДЕР” на учителите доброволци в Истанбул.
***
На 14 юни 2012 г. в Средно общообразователно училище в Момчилград се проведе състезание по четене на Коран, изпълнение на езан и наизустяване на
хадиси. Състезаваха се учениците от трите средни духовни училища – Момчилград, Русе и Шумен.

Учениците от Средно общообразователно училище в
Момчилград от 16-20 май 2012 година участваха в състезание по арабски език в град Бурса, Турция.

КОРАН КУРСОВЕ
През 2012 г. Главно мюфтийство организира около 650 курса в различни региони на страната.
Броят на курсистите, заявили желание да научат повече за своята религия, свещената книга и ислямския морал, са около 9000. Курсовете се
водят от квалифицирани преподаватели, които
са завършили Висшия ислямски институт, средните духовни общообразователни училища, както и действащи имами-свещенослужители.
ÃËÀÂÍÎ ÌÞÔÒÈÉÑÒÂÎ
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ОБРАЗОВАНИЕ

На 10-12 април 2012 г. се проведе семинар за ученици в гр. София за обогатяване на общата култура и запознаване с културните и ръководни
институции на страната. Участваха ученици
от средните духовни училища в страната.
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ИРШАД (РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ)
КАМПАНИЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
Християни и мюсюлмани съвместно инициираха
благотворителен базар на площада зад джамията
“Баня Башъ” в София и пред храма „Света Неделя”
през юни и септември тази година, където изложиха своите артикули като кърпи, чанти, детски играчки, икони, броеници, тамян и др. Благотворителният базар беше организиран с подкрепата на църковното настоятелство на „Света Неделя” и районното мюфтийство София, за събиране на средства за деца от домове с ментални увреждания. Бяха закупени лекарства и медицински помощни средства за домовете в село Петрово, област Благоевград, село Зглавево, област Плевен и село Александрово, Гоце Делчевско. В кампанията се включиха хора от различни вероизповедания. Пастор Мартин
Цамел от лутеранската църква в София е един от
тях. Вдъхновителите на инициативата – д-р Анна Маринова и Ханифе Муса обещаха, че тази кампания ще продължи.

СЪСТРАДАНИЕТО И ДОБРОТВОРСТВОТО
СА ЧОВЕШКА ЦЕННОСТ
Районното мюфтийство гр. Хасково подпомогна бедстващите хора след потопа в с. Бисер с
одеяла. Даренията бяха предадени на директора на дирекция „Социално подпомагане” в гр. Хасково, а събраните средства от мюфтийството в Кърджали се предадоха на областния червен кръст. Представители на мюсюлманското
изповедание посетиха бедстващите райони в
община Харманли и село Бисер. Районните мюфтии и районния мюфтия на Благоевград също посетиха село Бисер, за да предадат на пострадалите средствата, събрани от мюсюлманите в кампанията за събиране на средства
в двете районни мюфтийства, които бяха дадени на обществения кризисен щаб.

 По повод „Седмицата на джамиите” благотворителни базари се организираха в цялата страна.
Събраните средства ще се изразходват от фонд
“Джамии” на Главно мюфтийство.
 Районно мюфтийство Благоевград организира
кампания за набиране на помощи за пострадалите от наводненията в Югоизточна България. Денят 10 февруари 2012 г. бе обявен за ден за солидарност и взаимопомощ. Имамите в петъчните
проповеди призоваха мюсюлманите за солидарност с пострадалите съграждани.
 През лятото на 2012 г. се организираха благотворителни кампании за раздаване на храна на социално слабите семейства. Помощи получиха повече от хиляда семейства. Главно мюфтийство подпомогна сираци в затруднено положение.

ИФТАР НА ТУРСКА ОБЩИНА В КЪРДЖАЛИ
На 4 август 2012 година община Османгази в Бурса, Република Турция даде празнична вечеря-ифтар в
град Кърджали, която се организира със съдействието на местната община. Ифтарът събра повече от
600 души в ресторант „Русалка” в града. Сред поканените бяха районният мюфтия Бейхан Мехмед и
председателят на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед. Присъстваха и представители на другите религиозни общности.

РАМАЗАНЪТ – МЕСЕЦА НА ВЗАИМОПОМОЩТА
През месец рамазан мюфтийствата в страната традиционно организираха вечери-ифтари
за населението и се раздаваха храна на бедните.
В повечето районни мюфтийство това се прави всекидневно през свещения месец. Благотворителността е благодарение на дарители-доброволци. Рамазанът е месец на молитвите и
взаимопомощта, в който мюсюлманите зачестяват своите религиозни служби и помагат на
всеки, без значение каква религия изповядва. По
повод свещения месец рамазан Главно мюфтийство и районно мюфтийство София направиха дарение на дома на отец Иван в Нови хан във
вид на хуманитарни пакети. Отец Иван и хората от дома изказаха своите благодарности
на дарителите и Главно мюфтийство чрез заместник-главния мюфтия Мурат Пингов.
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ИРШАД (РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ)
ИФТАР НА АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО У НАС

СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ

Посолството на САЩ у нас организира вечеря-ифтар
в град Доспат по повод свещения мюсюлмански месец
рамазан. Американското правителство има дългогодишна традиция при даването на благотворителни
вечери – ифтар. Домакини на вечерята бяха г-жа Ребека Дънам, политически съветник в посолството. Събитието бе финансирано от американското посолство със съдействието на районния мюфтия на Смолян Неджми Дъбов. Сред поканените бяха главният
секретар на Главно мюфтийство Ахмед Ахмедов, районните мюфтии на Пазарджик и Благоевград, посетителите на доспатската джамия и представителите на мюсюлманската общност на Доспат.

Главно мюфтийство проведе учебен семинар
за студенти на 17–19 февруари 2012 година.
Участваха студенти от различни учебни заведения от страната.

ЛАГЕР ЗА ХАФЪЗИ
Главно мюфтийство организира лагер за хафъзи в село Устина, област Пловдив. Участниците бяха предимно бивши и настоящи ученици
на курса в Мадан.

КАМПАНИЯ ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ
Мюсюлманската общност в София се включи в кампанията за кръводаряване след призива на Министерството на здравеопазването от 14 септември.
На 2 ноември 2012 година районното мюфтийство –
София и студентския съвет на Висшия ислямски институт инициираха повторно кръводаряване под
мотото „Най-добрите сред хората са най-полезните за тях“. Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) осигури свой екип в офиса на
районното мюфтийство. В кампанията се участваха много граждани, студенти от Република Турция и
от арабските страни.
***
Утвърдена практика е мюфтийствата в страната
често да предприемат благотворителни кампании.
Районното мюфтийство в Крумовград дари на бедстващите жители на село Пелин на 12 юни 2012 година и тези на село Вранско през март дрехи и други
необходими неща.

ПОМОЩ ЗА БЕЗДОМНИТЕ ВЪВ ВАРНА
Районно мюфтийство Варна оказа съдействие на
кризисния щаб на община Варна при осигуряването
на подслон, чай и храна на бездомните жители на
града в студените дни.

ДАРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙСТВО КЬОСОВИ
Главно мюфтийство подпомогна семейството на
българската жертва от атентата на летище Сарафово Мустафа Кьосов.
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КУРБАН 2012
В почти цялата страна мюсюлманите празнуваха курбан байрам в мюфтийствата и джамиите. Организираха се благотворителни трапези
и подпомогнаха по-бедните. Тази година в кампанията се включиха около 20 неправителствени
организации и частни лица. Дариха се около 1000
курбана, от които се облагодетелстваха повече от 10000 семейства. Месото е раздадено на
социално слаби семейства, инвалиди, сираци и
др. Главно мюфтийство направи дарение на дома за деца „П. Р. Славейков”, общинско предприятие „Социален патронаж” – проект „Обществени трапезарии” – трапезария „Сердика”, училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”, софийския затвор и дома за сираци „Св. Николай”
в Нови хан – по известен, като домът на отец
Иван, както на болници и затвори. Средствата за закупуване на жертвените животни бяха
набрани чрез дарителска кампания, обявена от
Главно мюфтийство преди празниците.

СЕДМИЦАТА НА СВЯТОТО РОЖДЕНИЕ
НА ПРОРОКА МУХАММЕД (С.А.С)
На 23 април 2012 г. в гр. София в Дом на киното,
се състоя официалното откриване на седмицата
на святото рождение на Пророка Мухаммед (с.а.с)
под наслов „Приносът на Пратеника Мухаммед
(с.а.с) за братството и мира”. Програмата се реализира под патронажа на главния мюфтия Мустафа Хаджи и със съдействието на студентите от
Висшя ислямски институт в София. Гости на събитието бяха главният мюфтия на мюсюлманите
в Република България д-р Мустафа Хаджи, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед, доц. д-р Фикрет Караман – аташе по социалните въпроси към Република Турция, гости от
Република Турция, посланици, акредитирани в България, представители на вероизповеданията и др.
ÃËÀÂÍÎ ÌÞÔÒÈÉÑÒÂÎ
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ИРШАД (РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ)
БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА РАЙОННО
МЮФТИЙСТВО СМОЛЯН
По инициатива на районно мюфтийство град Смолян в началото на годината стартира кампания за
събиране на хранителни продукти в областта. Над
25 населени места се включиха активно в благородната кауза, която приключи на 15 март. Бяха събрани над 10 тона картофи и други хранителни продукти от първа необходимост. Събраните помощи се дариха на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров” АД в гр. Смолян,
„Центъра за психично здраве – Смолян-ЕООД”, Съюза на слепите в България – регионална организация в Смолян, Средното духовно училище в Момчилград, курса за хафъзи в гр. Мадан, курса за имами в
с. Устина, болни и бездомни. Районно мюфтийство
Смолян възнамерява да организира подобни кампании и в бъдеще, които да станат традиционни.

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН
През месец май по инициатива на районните мюфтийства в страната мюсюлманските деца също се
включиха в кампанията „Да изчистим България за
един ден”. Особено активни бяха децата и младежите от района на плевенското мюфтийство. Тази акция е част от световната инициатива “Let’s Do It”,
която се ражда в Естония през есента на 2007 г. Мечтата на организаторите е да вдъхновят хората от
целия свят да се присъединят към нея.

СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ ЗА СЕМЕЙСТВО КЬОСОВИ
Главният мюфтия и представители на мюфтийството поднесоха най-искрени съболезнования на семейството на българската жертва от
атентата на летище Сарафово Мустафа Кьосов. Гл. мюфтия лично отслужи погребението му.

РАЙОННО МЮФТИЙСТВО ПЛЕВЕН
ОРГАНИЗИРА СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОРАНА
Плевенското мюфтийство организира състезание за четене и разбиране на Коран-и Керим
със съдействието на студентите по медицина в Плевен, което се проведе на 29 септември
2012 година в градския театър. На състезанието присъстваха повече от 300 души.

СЮННЕТИ
През месеците септември и октомври ГМ организира кампания за сюннети (обрязване) в цялата страна на повече от 1500 деца на различна
възраст. Организираните сюннети на мюсюлманските деца са традиция в България от началото на демократичните промени.

КАМПАНИЯ „ДА ЗАСАДИМ ДРЪВЧЕ”
На 20 март 2012 година районно мюфтийство
град Видин организира благотворителна кампания
в двора на джамията за засаждане на овощни дръвчета. Посадени бяха десетки, както и храсти, цветя и лози. Рюйонният мюфтия Неджати Али покани на благотворителното мероприятие кмета на
град Видин г-н Герго Гергов, видинския митрополит
Дометиан, отец Поликарп, епископ Сионий и граждани. Подобна инициатива се проведе и в джамиите и месджидите в района на Монтана и община Оряхово, както и в училището „Нювваб” в град
Шумен. Районният мюфтия Неджати Али беше награден с почетния знак на община Оряхово. С тази инициатива за пореден път беше демонстрирана толерантността и доброто съжителство
между християните и мюсюлманите в страната.
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СРЕЩА НА ИСЛЯМСКИТЕ ТЕОЛОЗИ
Годишната среща на ислямските теолози в България се състоя на 6-8 юли 2012 г. в Момчилград.
На нея присъстваха около 150 души, завършили
висше ислямско образование в страната и чужбина. Бяха поканени пиар експертът Максим Бехар, журналистът Бойко Василев, д-р Михаил
Груев – историк, Али Ибрахим Ходжа, Гюлгюн Гайгаджова и Ханифе Муса, които изнесоха лекции.

ШЕСТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОСНОВИТЕ НА ИСЛЯМСКАТА РЕЛИГИЯ
На 9 септември 2012 година в зала 11 на Националния дворец на културата в столицата се проведе Шестото
национално състезание по основите на ислямската религия. В него участваха победителите от регионалните
състезания във всички районни мюфтийства от курсовете по изучаване на свещения Коран. Първенци станаха представителите на районно мюфтийство Хасково. Поканени бяха държавници, общественици и дипломати. Министърът на културата Вежди Рашидов изпрати поздравителен адрес.

В град Велинград
се проведе Седмото национално
състезание за хафъзи и художествено четене на Коран-и Керим.
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ИРШАД (РЕЛИГИОЗНА ДЕЙНОСТ)

РЕЛИГИОЗНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ТУРЦИЯ И ЕГИПЕТ
ЗА МЕСЕЦ РАМАЗАН

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОСНОВИТЕ НА ИСЛЯМСКАТА
РЕЛИГИЯ В АРДИНО

Всяка година по време на месец рамазан Главно мюфтийство кани гости проповедници и четци от Турция и Египет. Тази година мюсюлманите в България посрещнаха 25 гости проповедници от Турция
и трима четци на Корана от Египет. Имамите са
ангажирани от председателството по религиозните въпроси на Турция и Министерството на вакъфите на Египет. Те се разпределят по районните
мюфтийства в страната и през целия месец изпълняват религиозните задължения и четат Корана.

Състезание по основите на ислямската религия
се проведе за първи път в в Ардино. Почетни гости бяха кметът на общината Ресми Мурад и заместниците му Неджми Ходжов и Иззет Шабан.

ХАДЖ
През 2012 година 360 души от България получиха званието хаджия, след като изпълниха ритуалите в свещените места Мекка и Медина. Освен задължителните ритуали, българските хаджии участваха и в
други мероприятия, като мевлидът, който се проведе на 21 октомври в хотела им. Имаха възможността да слушат лекции, свещения Коран и иляхита от
изтъкнати четци и лектори, запознаха се с групите
от другите страни и обмениха опит.

ХАТИМ В РУДОЗЕМ
На 16 септември в Рудозем се проведе тържество по повод хатим в централната джамия
на Рудозем. Двадесет и седемте деца, които
участваха като четци, демонстрираха своите познания за религията, рецитираха цитати от свещената книга, четоха хадиси и пяха
иляхи (песнопения). Официалните гости на събитието бяха главният мюфтия Мустафа Хаджи, кметът на община Рудозем Румен Пехливанов, заместник-кметът Недко Кулевски, районните мюфтии на Смолян и София, имамите
и председателите на настоятелствата. Присъстваха стотици други граждани.

На 7 ноември нашите поклонници приключиха със задълженията си в Мекка, след което посетиха Медина,
където изпълниха останалата част от службата.
По време на поклонението Председателството на
религиозните въпроси на Турция организира прием
за ръководителите на хаджиите от различните
държави в гр. Мекка. На поканата на председателя
проф. д-р Мехмед Гьормез се отзоваха над 100 представители от десетки страни, между които бяха
делегациите на България, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Гърция, Палестина, Индонезия, Индия, Кашмир, Пакистан, Бангладеш, Иран, Ирак, Судан, Китай, Сомалия и др. Българската делегация се
водеше от главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, заместник-главния мюфтия Ведат С. Ахмед, районния
мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмедов и и.д. началник отдел „Хадж” Орхан Осман.

СРЕЩИ С ИМАМИТЕ

За по-добро организиране и изпълнение на една от
основите на исляма през 2012 година, сформира се
нова петчленна комисия по хадж към висшия мюсюлмански съвет. Бяха организирани учебни семинари за новия екип, както и за кандидат-хаджиите. По
този начин дейността по хаджа става по-прозрачна, а хаджиите получават по-качествени услуги.

Главно мюфтийство периодично провежда
срещи с имамите, които служат в джамиите
в страната за актуализиране знанията и компетентността им. За курсистите беше уредена екскурзия до Истанбул. Подобни срещи
се проведоха в над 15 места в цялата страна,
както и краткосрочни и средносрочни курсове.
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО НА МЮСЮЛМАНИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

BULGARİSTAN
MÜSLÜMANLARI
BAŞMÜFTÜLÜĞÜ

ПРИКЛЮЧЕНСКИ РОМАН

НАПЪТСТВИЕ ЗА РЪКОВОДНИ КАДРИ

“Човекът, който търси себе си” е новото издание
на Главно мюфтийство. Авторът на романа Халит
Ертугрул разказва за приключенското пътешествие на един върл комунист, отдал живота си за разпространяването на комунистическата идея.

В края на 2012 година излезе от печат изданието „Наръчник за ръководните кадри в религиозната сфера”, предназначено за ръководните кадри в
религиозните институции. Автор на безценното ръководството е американският учен Яхя Хишам ет-Талиб.

„ПОСЛЕДНИЯТ ДЪХ”
Една от книгите, издадени от Главно мюфтийство е „Последният дъх” на Осман Нури Топбаш. Тя
е като кристално огледало. Всеки човек вижда в него целия си живот, който оставя след себе си с хубавото и лошото, както и участта, която сам си
е подготвил…

ИЗДАНИЕ НА ВИСШИЯ ИСЛЯМСКИ ИНСТИТУТ
Висшият ислямски институт в София публикува научен труд „Ислямът в литературата, издадена в
България до 2010 г.” – библиографично изследване, което може да послужи като ръководство за теолозите и изследователите на ислямската религия. Авторите на изданието са Ефросина Ангелова-Пенкова и Илона Калоянова от Националната библиотека
„Св.св. Кирил и Методий”. Книгата включва над 800
заглавия на публикации, книги, научни изследвания и
публицистични статии. Издаването е осъществено с финансовата подкрепа на Главно мюфтийство.

ЗА ЖИВОТА НА СПОДВИЖНИЦИТЕ
НА МУХАММЕД (С.А.С.)
Излезе от печат вторият том на поредицата „Животът на сподвижниците на Мухаммед (с.а.с.)”.

ПОДАРЪК ЗА ВСЕКИ ДЕН
В летния сезон Главно мюфтийство направи ценен
подарък за децата, но и за по-възрастните – книжка с разкази на Исмаил Чаушев, писател, поет, дългогодишен журналист и главен редактор на официалния печатен орган на Главно мюфтийство сп. „Мюсюлмани”. Книгата „HER GÜN BİR HEDİYE” (Всеки ден
един подарък) съдържа 25 увлекателни разказа, написани на турски език. Тя донякъде е и плод на осемгодишното двуезично издание на „Хилял” – притурка към сп. „Мюсюлмани”. Читателите ще имат възможност да се докоснат до мюсюлманската и турската душевност и култура, отразени през призмата на дългогодишния житейски опит на автора.
ÃËÀÂÍÎ ÌÞÔÒÈÉÑÒÂÎ
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ВАКЪФИ
НОВА ДЖАМИЯ В КРУМОВГРАД

НОВА ДЖАМИЯ В СЕЛО ПАШОВО

На 14 август 2012 г. в квартал „Запад” на Крумовград беше тържествено открита новопостроената джамия. Присъстваха стотици гости от района и чужбина.

В пазарджишкото село Пашово започна строежа на
нова джамия.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА ДЖАМИЯ
В С. ЯСЕНОВО
На 6 октомври 2012 г. се откри новата джамия в с.
Ясеново, община Руен. На тържеството присъстваха над 1500 души от страната и чужбина. Сред
официалните гости бяха консулът на Република
Турция в Бургас Джем Улусой, аташето по културните и социални въпроси към посолството на Турция в София Фикрет Караман, народният представител Джевдет Чакъров, общинският кмет Исмаил Осман, областният председател на ДПС Февзи
Хасан, районните мюфтии на Айтос, Разград и Добрич, представители от побратименото мюфтийство в град Къркларели, Турция и др.

СТАРАТИРА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВАТА БАЗА
ЗА НЮВВАБ
Положиха се основите на новото духовно училище „Нювваб” в град Шумен. Главно мюфтийство и
училищното ръководство организираха кампания
за набиране на средства за изграждането на нова
модерна база, която ще отговаря на европейските изисквания.

НОВА ДЖАМИЯ В ЗЛАТОГРАД
Започна строежа на нова джамия в Златоград . В началото на годината районно мюфтийство Смолян
организира кампания за набиране на средства, която ще продължи до приключването на строителните работи.

НОВА ДЖАМИЯ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА
На 31 август 2012 година се направи първата копка за нова джамия в град Горна Оряховица. Официални гости на откриването бяха Хасан Аръкан,
кмет на истанбулската община Бююк Чекмедже,
кметът на община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и районният мюфтия на Велико Търново Турхан Мехмед.
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НОВА ДЖАМИЯ ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
В квартал Кирково на град Велики Преслав, област
Шумен продължава строежа на нова джамия

РЕМОНТИРА СЕ ДЖАМИЯТА В СОФИЯ
Главно мюфтийство започна ремонта на софийската джамия „Молла Ефенди Кадъ Сейфуллах” („Банябашъ”). По време на земетресението в София на
22 май 2012 г. са образували пукнатини по стените
и купола й. Някои от тях са по-стари – от строежа
на метрото, което понастоящем минава под нея.
Министърът на културата Вежди Рашидов и главният архитект Петър Диков бяха на оглед. Според
министър Рашидов са необходими спешни мерки,
тъй като джамията е национален паметник на културата. За последно козметичен ремонт й е направен през 70-те години на миналия век.

РЕМОНТ НА ДЖАМИЯТА “АХМЕД БЕЙ”
В РАЗГРАД
Тя е единствената функционираща джамия в Разград. Построена е през 1542-1543 г. Покривната
конструкция на предверието й, чиято разгъната
площ е 185 кв.м., е ремонтирана за последно през
1974 г. На 3 октомври 2012 г. започна подмяна на
цялата покривна конструкция.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ДЖАМИЯ В
РУДОЗЕМ
По инициатива на мюсюлманското настоятелство се ремонтира на покрива на централната
джамия в Рудозем, благодарение на набраните средства от мюсюлманската общност в града.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР КЪМ ДЖАМИЯТА
В РУДОЗЕМ
През 2012 г. се направи преустройство на джамията в Рудозем, след което стана възможно и изграждането на нов учебен център към нея. Капацитетът на образователния център е около 25 места.

НОВА СГРАДА НА ДУХОВНОТО
УЧИЛИЩЕ В МОМЧИЛГРАД
Средното общообразователно духовно училище в Момчилград се премести в нова сграда на 07 юли 2012
година. На откриването присъстваха официални гости от страната и чужбина. Сред тях беше главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи, делегация, водена от Мехмед
Гьормез, председател на Диянета на
Турция, г-н Емил Велинов, директор
на дирекция „Вероизповедания” в
Министерския съвет, мюфтии, общественици и бизнесмени.
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ВАКЪФИ
ДЖАМИЯТА В САМОКОВ ОТВОРИ ВРАТИ

ОБНОВЯВАНЕ НА ДЖАМИЯТА В ИСПЕРИХ

През изминалата година празникът рамазан
байрам за мюсюлманите от гр. Самоков беше
двоен. В продължение на пет десетилетия те
пътуваха до София за байрамските молитви.
Според спомените на местните вярващи, в града за последно подобен намаз е бил отслужен в
началото на 60-те години. След това джамията
била затворена. Мюсюлманската общност в гр.
Самоков се надява, че джамията ще се отвори и
за петкратните молитви.

Мюсюлманското настоятелство в град Исперих,
започна оформяне на вътрешния интериор на
джамията “Хаджи Рюстемлер” в града. Необходимите материали за вътрешния декор са поръчани от Турция, както и майсторът.

РЕМОНТ В С. ГОРСКО СЛИВОВО
В село Горско Сливово, Ловешко се ремонтира
сградата, където се провеждат курсове за изучаване на свещения Коран.

РЕМОНТ В С. УСТИНА
В мюсюлманската школа в с. Устина се извърши
ремонт и преустройство. Това ще повиши качеството на обучението и ще подобри условията в заведението.

ОБНОВЕНА ДЖАМИЯ В ТЕРВЕЛСКО
На 23 септември 2012 година беше тържествено
открита обновената джамия на село Божан, община Тервел.
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СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ КЪМ ДЖАМИЯТА
В КУБРАТ
По инициатива на мюсюлманското настоятелство
в Кубрат започна изграждането на допълнителна
сграда към джамията, която ще включва гостна
стая, склад, кухня за приготвяне на храна по време на месец рамазан и други. Мюсюлманското настоятелство в града обяви кампания за набиране
на финансови средства и строителни материали
за изграждането й до завършването на ремонта.
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