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ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ 

МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Висшият мюсюлмански съвет е централен колективен ръководен орган на 

Мюсюлманското изповедание в Република България, чийто състав включва до 31 членове. 

 

Чл. 2. (1) Седалището на Висшия мюсюлмански съвет е в гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 

27. 

(2) Висшият мюсюлмански съвет заседава в гр. София, освен когато поради изключителни обстоятелства 

реши да заседава на друго място. 

 

  Чл. 3. (1) Висшият мюсюлмански съвет създава вътрешната си организация и осъществява 

дейността си въз основа на Устава на Мюсюлманското изповедание в Р. България, приет на Извънредна 

национална мюсюлманска конференция проведена на 12.02.2011 г. в гр.София, и разпоредбите на този 

правилник.  

(2) При осъществяване на дейността си Висшият мюсюлмански съвет ползва кръгъл печат с надпис по 

овала “Мюсюлманско изповедание”, а в средата “Висш мюсюлмански съвет”. 

 

 

Глава втора 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ 

 

Чл. 4. Висшият мюсюлмански съвет се председателства и ръководи от Председателя на Висшия 

мюсюлмански съвет. В негово отсъствие Висшият мюсюлмански съвет избира един от своите членове за 

председателстващ заседанието. 

 

Чл. 5. Председателя на Висшия мюсюлмански съвет се избира пряко от Национална 

мюсюлманска конференция за срок от пет години и трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Да бъде български гражданин. 

2. Да притежава високи нравствени качества; 

3. Да не е осъждан за престъпление от общ характер;  

4. Да има висше религиозно образование; 

5. Да притежава необходимата религиозна подготовка; 

 

Чл. 6. Председателят на Висшия мюсюлмански съвет: 

1. Представлява ВМС пред държавни и обществени органи и организации в страната и чужбина; 

2. Ръководи подготовката за заседанията на ВМС; 

3. Осигурява реда по време на заседанията и налага предвидените в този правилник дисциплинарни 

мерки; 

4. Ръководи заседанията на ВМС съгласно настоящия правилник; 

5. Следи за законосъобразността на решенията на ВМС и за тяхното изпълнение; 

6. Подготвя и представя в писмен вид взетите решения на членовете на ВМС; 

7. Следи за присъствието на членовете на ВМС; 

8. Приема жалби от структурите на изповеданието; 

9. Следи за спазването на настоящия правилник; 

 

Чл. 7. Предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Висшия мюсюлмански съвет се 

допуска с решение на Висшия мюсюлмански съвет при: 

1. нарушаване на Устава и на други актове на Мюсюлманското изповедание, констатирано с решение на 

Централната контролно-ревизионна комисия; 
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2. осъждане за престъпление от общ характер;  

3. извършване на финансови злоупотреби с имущество на Изповеданието, констатирано с решение на 

Централната контролно-ревизионна комисия; 

4. невъзможност по обективни причини да изпълнява за повече от три месеца функциите си; 

5. смърт или запретяване; 

6. писмена оставка, подадена до Висшия мюсюлмански съвет; 

7. неспазване на ислямските морални норми; 

 

Чл. 8. (1) Председателят на Висшия мюсюлмански съвет прави предложение за вида, броя и 

състава на комисиите на Съвета назначени по чл. 10, ал. 1 от настоящия правилник.  

 

Глава трета 

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ 

СЪВЕТ 

Раздел I 

Общи положения 

Чл. 9. Висшият мюсюлмански съвет се състои от Председателя, Главния мюфтия и 29 (двадесет 

и девет) члена, избрани от Национална мюсюлманска шура. 

 

Чл. 10. (1) За подпомагане на дейността си, Висшият мюсюлмански съвет създава и назначава 

комисии, председател на които е Председателя на Съвета. 

(2) При необходимост за председател на комисия може да бъде избрано трето лице, член на Висшия 

мюсюлмански съвет. 

 

Раздел II 

 

Функции на Висшия мюсюлмански съвет 

 

Чл. 11. Висшият мюсюлмански съвет: 

1.избира районни мюфтии за срок от пет години; 

2.избира Шериатски съд за срок от пет години; 

3.избира Бюджетно-ревизионна комисия; 

4. приема, изменя и допълва: 

а) правилник за организацията и дейността на Висшия мюсюлмански съвет; 

б) правилник за организацията на дейността на Главно мюфтийство; 

в) правилник за дейността на фонд „Вакъфи”; 

г) наредба за вида, формата и начина на водене на книгите за отчетност на структурите на 

Изповеданието; 

д) наредба за процедурата по провеждане на изпит, подбор и ред за назначаване на имам-хатиби 

и ваизи; 

5. изготвя план-програма за основните насоки в дейността на Главно мюфтийство и структурите на 

Изповеданието; 

6. утвърждава и контролира изпълнението на бюджетите на структурите на Изповеданието; 

7. утвърждава щатно разписание на служителите на религиозната институция на местно и регионално 

ниво; 

8. определя броя на заместник-главните мюфтии и ги избира; 

9. определя заместник-главен мюфтия, който да изпълнява функциите на Главния мюфтия в негово 

отсъствие или при предсрочно прекратяване на мандата му; 

10. определя временно изпълняващ дейността председател на Съвета при предсрочно прекратяване на 

мандата му; 

11. взема решения за замяна и учредяване на ограничени вещни права върху вакъфи; 

12. одобрява предложенията на директора на Фонд „Вакъфи” за сключване на договори за ползване, 

отдаване под наем или за съвместна дейност; 
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13. одобрява поименния състав на Мюсюлманските настоятелства, назначаеми по чл. 24, ал. 2 от Устава 

на изповеданието, като определя председателите и секретар-касиерите им; 

14. определя възнаграждения на членове на мюсюлманските настоятелства; 

15. назначава временно изпълняващи длъжността районни мюфтии и членове на мюсюлманските 

настоятелства при възникване на основание за предсрочно прекратяване на мандата им; 

16. учредява и закрива училища, школи, курсове и юридически лица с нестопанска цел, лечебни и 

социални заведения; 

17. взема решения за организиране на курсове по изучаване на Свещенния Коран, курсове по религия, 

подготовка и квалификация на имамите; 

18. взема решения за издаване на религиозна литература; 

19. приема отчетите на Бюджетно-ревизионната комисия; 

20. приема становищата на Бюджетно-ревизионната комисия по чл. 110 от Устава; 

21. създава и назначава комисиите по чл. 10 от този Правилник; 

22. организира и свиква провеждане на Национална мюсюлманска шура, включително – определя броя и 

поименния състав на временните комисии, председателстващия, секретаря и преброителите; 

23. взема решения по въпроси, които не са от изключителна компетентност на органите на 

Изповеданието. 

 

 

Раздел III 

 

Организация на работата на Висшия мюсюлмански съвет 

 

Чл. 12. (1) Висшия мюсюлмански съвет провежда заседанията си най-малко веднъж на три 

месеца. 

(2) Висшия мюсюлмански съвет се свиква на заседание от Председателя на Съвета. Свикването на 

заседание на Висшия мюсюлмански съвет може да стане и по писмено искане на 2/3 от състава му. 

(3) Съобщението за свикване на Висшия мюсюлмански съвет се изпраща до всички членове в 

седемдневен срок преди заседанието му, като се посочва дневен ред, час, дата и място на провеждането 

му. 

(4) Съобщението по ал. 3 може да се отправи в писмен вид, по факс, по електронна поща или по 

телефона. 

(5) На заседанията освен членовете на Съвета могат да присъстват представители на Мюсюлмански 

настоятелства и други заинтересовани лица и организации, определени от Председателя. 

 

Чл. 13. (1) Заседанията на Висшия мюсюлмански съвет са редовни, ако присъстват 2/3 от 

членовете му. 

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Гласуването е явно. 

  

Чл. 14. (1) Заседанията на Висшия мюсюлмански съвет се откриват от неговия председател, ако 

присъстват 2/3 от членовете му. 

(2) Председателят прекратява или прекъсва заседанието, когато в залата няма необходимия кворум. В 

случаите на прекъсване Председателят може да възобнови заседанието не по-късно от тридесет минути, в 

рамките на работното време, ако при новата проверка е налице необходимият кворум. 

Чл. 15. Председателят на заседанието: 

1. открива, ръководи и закрива заседанието съгласно настоящия правилник; 

2. предлага и подлага на обсъждане и гласуване дневния ред; 

3. предоставя думата за изказване само по въпроси включени в дневния ред; 

4. въдворява ред и следи за кворум по всяко време на заседанието, по своя инициятива може да прекъсне 

заседанието за определено време и да дава почивки за не повече от двадесет минути; 

5. ръководи гласуването по време на заседанието на Висшия мюсюлмански съвет; 

6. подписва протокола от заседанието след изготвянето му в окончателен вид; 

 

Чл. 16. По процедурни въпроси Председателят дава думата веднага, ако те са свързани с: 

1. приемане и допълнение на дневния ред; 

2. отлагане на разискванията или прекратяването им; 

3. прекратяване на заседанието; 
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4. неспазване разпоредбите на този правилник; 

 

Чл. 17. Процедурни въпроси се поставят в рамките на една минута. 

Чл. 18. Думата за изказване се дава от Председателя. Никой не може да се изказва без да е 

получил думата от Председателя. 

 

Чл. 19. Изказващия има право на изказване до три минути. Ако не спазва приетия регламент 

Председателят му отнема думата. 

 

Чл. 20. Отношение по поставени въпроси за обсъждане и решение може да вземе всеки един 

член на съвета след предоставената му от председателя възможност в рамките на три минути. 

 

Чл. 21. Членовете на Висшия мюсюлмански съвет нямат право да прекъсват изказващия се, да 

отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било от 

присъстващите на заседанието или да извършват постъпки, които нарушават реда на заседанието. 

 

Чл. 22. За нарушения и за недобросъвестно отношение към заседанието Председателят налага 

следните дисциплинарни мерки: 

1. напомняне; 

2. забележка; 

3. порицание; 

4. отнемане на думата; 

5. отстраняване от заседанието; 

 

Чл. 23. Напомняне се прави от Председателя на член на Съвета, който се отклони от предмета на 

разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин. 

 

Чл. 24. (1) Забележка се прави от Председателя към член на Съвета, на когото е направено вече 

напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда. 

(2) Забележка се прави и на член на Съвета, който се е обърнал към свой колега или колеги с 

оскърбителни думи, жестове или със заплаха. 

 

Чл. 25. Порицание се налага от Председателя на член на съвета, който въпреки напомнянето или 

забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие в залата. 

 

Чл. 26. Председателят отнема думата на член на Съвета, който: 

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 22, т. 1, 2 и 3 дисциплинарни 

мерки; 

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си въпреки поканата на Председателя 

да го прекрати; 

 

Чл. 27. Председателят може да отстрани от едно заседание член на ВМС, който: 

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин; 

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в заседателната зала. 

 

Чл. 28. (1) Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но 

не повече от две заседания, член на ВМС, който: 

1. оскърбява ВМС, Председателя, Главния мюфтия или членовете на ВМС; 

2. призовава към насилие в залата; 

 (2) на отстраненият от заседанието член на ВМС по ал. 1 и по чл. 27 не се 

заплащат командировачните за заседанията, от които е бил отстранен. 

 (3) членът на ВМС има право да оспорва наложената дисциплинарна  

мярка пред Председателя, който може да я потвърди, отмени или промени. 

 

Чл. 29. На заседанието на ВМС под контрола на председателя се води протокол. След 

изготвянето му в окончателен вид той се подписва от председателя и протоколчика (секретаря). 
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Чл. 30. Окончателният текст на протокола, заедно с проектите за актове и решения, мотивите 

към тях и окончателната им редакция се съхраняват в архива на ВМС. 

 

Чл. 31. Решенията на ВМС влизат в сила веднага след гласуването им. 

Раздел IV 

Внасяне, разглеждане и приемане на проектите 

Чл. 32. Председателят на Висшия мюсюлмански съвет, Главният мюфтия, директорът на фонд 

„Вакъфи”, членове на Висшия мюсюлмански съвет, районни мюфтии и председатели на мюсюлмански 

настоятелства, както и всеки един мюсюлманин могат да внасят проекти и материали за решение, като с 

писмени мотиви ги отправят до председателя на Висшия мюсюлмански съвет, който ги регистрира. 

 

Чл. 33. Проектите и материалите за разглеждане по предходния член се отправят до 

Председателя на Висшия мюсюлмански съвет преди обявяване деня за заседание. Постъпилите след това 

материали остават за следващото заседание. 

 

Чл. 34. Председателят на ВМС разпределя постъпилите проекти между комисиите съобразно 

тяхната компетенция. 

 

Чл. 35. Комисията обсъжда проекта, излиза с мотивирано становище и решение с предложение 

за приемане, допълване или отхвърляне от ВМС и го внася в заседание. 

 

Чл. 36. Висшият мюсюлмански съвет след като изслуша доклада на вносителя, становището на 

съответната комисия и направените разисквания взима становище и решение с обикновено мнозинство 

от присъстващите на заседанието членове. 

 

Чл. 37. Решенията се изпращат по предназначение за сведение и изпълнение. 

 

Глава четвърта 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ  

Чл. 38. (1) Щатното разписание е включено в щатното разписание на Главно мюфтийство. 

 (2) Секретарят на ВМС и персоналния шофьор се назначават от Главния мюфтия по предложение на 

Председателя на Висшия мюсюлмански съвет. 

 (3) ВМС се помещава на втория етаж в сградата на Главно мюфтийство, като помещенията са 

оборудвани с необходимите технически средства. 

 (4) Консумативите и поддръжката се обезпечава от бюджета на Мюсюлманското изповедание. 

 

Чл. 39. (1) Секретарят на Висшия мюсюлмански съвет протоколира заседанията на Съвета и 

подпомага подготовката и провеждането на заседанията му. 

 (2) Секретарят на Висшия мюсюлмански съвет поддържа и актуализира картотеката и архива свързана с 

дейността на Висшия мюсюлмански съвет. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§1. Настоящия правилник е изработен на основание чл.35, т. 1, б. „а” от Устава на Мюсюлманкото 

изповедание приет на Извънредна национална мюсюлманска конференция на 12.02.2011 г. в гр. София. 

 

§2.  Този правилник отменя всички предходни правилници на Висшия мюсюлманки съвет. 

 

§ 3.  Правилникът е приет с решение № 79/19.09.2011 г. на Висшия мюсюлмански съвет. 

 

 

 


