
„О,  вярващи,  покорявайте  се  на  Аллах  и  се  
покорявайте на Пратеника и на удостоените с  власт сред  
вас!  И  спорите  ли  за  нещо,  отнесете  го  към  Аллах  и  
Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-
доброто и най-похвалното за изход.”

Свещен Коран, Сура „Ниса”:59

У С Т А В
на

МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ 

ГЛАВА ПЪРВА           О С Н О В Н И              Н А Ч А Л А  

РАЗДЕЛ ПЪРВИ СТАТУТ

Чл.1.  МЮСЮЛМАНСКОТО  ИЗПОВЕДАНИЕ  е  автономна  общност  на  граждани, 
изповядващи ислямската религия, основана на еднаквост на верската им принадлежност и 
религиозните обряди.

Права и задължения
Чл.2. МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ се ползва от всички права и свободи и има 
всички задължения,  произтичащи от Конституцията и законите на Република България, 
наравно с другите традиционни изповедания в страната.

Състав 
Чл.3.  МЮСЮЛМАНСКОТО  ИЗПОВЕДАНИЕ  включва  мюсюлманската  религиозна 
общност  като  доброволно  обединение  на  всички  граждани,  изповядващи  Исляма,  и 
религиозните му  институции за духовно управление. 

Ограничения 
Чл.4.  МЮСЮЛМАНСКОТО  ИЗПОВЕДАНИЕ  и  неговите  институции  не  могат  да  се 
ползват за проповядване на расова, верска или етническа вражда и на други антихуманни 
дейности. 

Законосъобразност на управлението
Чл.5. Общността на мюсюлманите в Република България се управлява от предвидените в 
този  устав  органи  в  съответствие  с  действащото  българско  законодателство,  устава  и 
другите вътрешни актове на Изповеднието.



Външни отношения 
Чл.6. Мюсюлманите могат да създават и поддържат връзки с религиозни общности от 
други държави.

Правосубектност 

Чл.7.  (1) МЮСЮЛМАНСКОТО  ИЗПОВЕДАНИЕ  е  юридическо  лице  по  смисъла  на 
Закона за вероизповеданията, отделно от участващите в него и от своите органи(решение 
1,по фд.1659/2003г.-СГС)

(2) МЮСЮЛМАНСКОТО  ИЗПОВЕДАНИЕ  може  да  разкрива  лечебни,  социални  и 
образователни заведения, съобразно действащото законодателство.  

Наименование

Чл.8. Наименованието на Изповеданието е “МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ” .

Седалище и адрес на управление

Чл.9  (1). Седалището  на  Изповеданието  е  гр.  София,  Столична  община  –  Район 
“Възраждане”.

(2) Изповеданието е с адрес на управление гр.София, ул.”Братя Миладинови”, № 27.

Условия на вярата и богослужение

Чл.10.(1) Убеждението на МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ се свежда до Шестте 
условия на вярата:

1. Вяра в Аллах;
2. Вяра в меляикета (ангелите);
3. Вяра в посланията на Аллах;
4. Вяра в пророците на Аллах;
5. Вяра в съдния ден;
6. Вяра в съдбата.

(2) Богослужебната практика (ибадета) на Изповеданието се основава на Петте стълба на 
Исляма:

1. Засвидетелстване, че няма друг бог, освен Аллах, и Мохаммед, саллелаху алейхи ве 
селлем, е негов раб и пратеник;

2. Извършване на петкратните ежедневни молитви намаз;
3. Даване на зекят;
4. Говеене през месец рамазан;
5. Извършване на поклонението хадж от онзи, комуто е по силите.

Принадлежност към Изповеданието



Чл.11 (1) Мюсюлманин е всяко лице, което изповядва ислямската религия и се подчинява 
на нейните изисквания, независимо от неговата възраст, пол и занятие.

(2) Всички мюсюлмани в Република България принадлежат към МЮСЮЛМАНСКОТО 
ИЗПОВЕДАНИЕ в страната, независимо от етническия им произход и направлението на 
Исляма, към което се числят,  и се подчиняват на разпоредбите на настоящия устав,  на 
другите вътрешни актове на Изповеданието, и на ръководните му органи.

(3) Принадлежността към ислямската религия възниква от приемането й и изпълнението 
на изискванията на Свещения Коран и Сунната на пророка Мухаммед, саллелаху алейхи ве 
селлем.

Религиозна дейност

Чл.12.(1) Изповядването на ислямската религия и провеждането на религиозните обреди 
се извършва при пълно зачитане на правата на гражданите, на Международната харта за 
правата на човека,конвецията за защита на правата на човека и основните свободи,другите 
международни  актове,актове  на  институциите  на  ЕС  и  Конституцията  на  Република 
България.

(2) Практикуването  на  религиозните  обреди  се  извършват  от  мюсюлманите  съобразно 
правилата на Свещения Коран – словото на Всевишния Аллах, и Сунната на Мухаммед,  
саллелаху алейхи ве селлем.

Имущество

Чл.13.(1). Имуществото на МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ включва:

1. право  на  собственост  и  ограничени  вещни  права  върху  имоти  и  плодовете  от 
стопанисването им;

2. дивиденти от участие в търговскоправни субекти;
3. право на собственост върху движими вещи и плодовете от ползването им;
4.  права върху обекти на интелектуалната собственост;
5. Приходи от дарения, завещания, държавни субсидии и др.

(2) МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ може да произвежда и продава вещи, както и да 
извършва услуги, свързани с богослужебната дейност, ритуали и обреди.

(3) МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ може да притежава и поддържа за своя сметка 
гробищни паркове.

Вакъф

Чл.14 (1). Вакъф е имущество:

1. придобито от МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ или негов праводател, независимо 
от придобивния способ и времето на придобиване;



2. което се употребява за благото на мюсюлманите;

3. не погива и не намалява своята стойност или ценност вън от обикновеното потребление 
(земи, сгради и други недвижими и движими вещи).

(2) Вакъфите могат да бъдат отдавани под наем.

(3) Продажба, дарение и ипотекиране на вакъфи които са недвижими имоти не се допуска.

(4) Замяна, учредяване на ограничено вещно право (право на строеж и право на ползване) 
върху  вакъф,  както  и  включването  му  в  договор  за  съвместна  дейност,  могат  да  се 
извършат по решение на Висшия мюсюлмански съвет.

Бюджет

Чл.15. (1) Бюджетът на структурите на МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ се съставя 
по  ред,  определен  с  Правилник  на  Висшия  мюсюлмански  съвет.  Разпореждане  със 
средства от бюджета се извършва и документира съобразно закона и настоящия устав.

(2) Разпореждане със средства от бюджета на Мюсюлманско настоятелство се извършва с 
подписите на неговия председател и секретар-касиер.

Официален и обреден език
Чл.16.(1) Деловодството и счетоводството на МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ се 
водят на български език.

(2) При извършване на богослужебната практика (ибадета) и на различните ритуали, може 
да  се  използват  и  други  езици,  съобразени  с  традицията  на  МЮСЮЛМАНСКОТО 
ИЗПОВЕДАНИЕ.

РАЗДЕЛ ВТОРИ ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  МЮСЮЛМАНСКОТО 
ИЗПОВЕДАНИЕ.  СТРУКТУРА,  УПРАВЛЕНИЕ  И 
КОНТРОЛ.

Принципи на организацията
Чл.17.(1) Организацията  на  МЮСЮЛМАНСКОТО  ИЗПОВЕДАНИЕ  и  дейността  на 
органите му се осъществяват на основата на принципите на свещенния корана и сунната на 
пророка Мухаммед, саллелаху алейхи ве селлем и четиримата праведни халифа, както и на 
вековните традиции на мюсюлманската общност в страната.

(2) Духовното  и  административното  управление  на  МЮСЮЛМАНСКОТО 
ИЗПОВЕДАНИЕ се осъществява при всестранно прилагане на демократичните принципи 
за самоуправление на всички нива на мюсюлманската религиозна общност,  зачитане на 
религиозните права и свободи и на религиозното достойнство на гражданите.



(3) Организационната структура на МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ се изгражда 
на принципите на местно и централно управление.

Органи

Чл.18. Органите  на  МЮСЮЛМАНСКОТО  ИЗПОВЕДАНИЕ  са  ръководни  органи  (на 
управление),  контролни  органи,  на  национално  и  регионално  (местно)  ниво,  както  и 
съвещателни органи.

Ръководни органи и администрация

Чл.19. (1) Ръководните органи са:

1. Национална мюсюлманска конференция;
2. Съвет на духовните водачи;
3. Висш мюсюлмански съвет;
4. Главен мюфтия;
5. Районен мюфтия;
6. Мюсюлманско настоятелство;
7. Общо събрание на мюсюлманите.
(2) Главно  мюфтийство  е  администрация,  подпомагаща  функционирането  на 
централните органи на управление. 

(3) С решение на Висшия мюсюлмански съвет могат да бъдат откривани и закривани 
местни  администрации  –  районни  мюфтийства,  подпомагащи  функционирането  на 
регионалните органи на управление. 

Контролни органи

Чл.20.(1) Контролните органи са:

1. Шериатски съд
2. Централна контролно-ревизионна комисия
(2) С  решение  на  Висшия  мюсюлмански  съвет  при  необходимост  могат  да  бъдат 

назначавани Районни контролно-ревизионни комисии.
Съвещателни органи

Чл.21.В  дейността  си  районните  мюфтии  се  подпомагат  от  районни  мюсюлмански 
конференции и районни мюсюлмански съвети, които имат съвещателни функции.

ГЛАВА ВТОРА                        Ц Е Н Т Р А Л Н И    О Р  Г А Н И    Н А     
У П Р А В Л Е Н И Е.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ НАЦИОНАЛНА МЮСЮЛМАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Свикване 



Чл.22.(1) Националната  мюсюлманска  конференция  е  върховен  ръководен  орган  на 
ИЗПОВЕДАНИЕТО и се свиква най-малко веднъж на 5 години от Висшия мюсюлмански 
съвет. Свикването следва да се извърши от Висшия мюсюлмански съвет с решение, взето 
не по-късно от 45 дни преди изтичане на мандата.

(2) В случаите когато няма решение по ал. 1 конференцията може да бъде свикана и по 
искане на 1/3 от броя на ВМС или регистрираните мюсюлмански настоятелства.

(3)Извънредна нацинална мюсюлманска конференция може да бъде свикана и по искане на 
над 2/3 от регистрираните мюсюлмански настоятелства.

(4)  Решението  за  свикване,  датата,  часът  и  мястото  на  провеждане  на  редовна  или 
извънредна  Националната  мюсюлманска  конференция,  както  и  дневният  ред,  се 
оповестяват в два национални ежедневника най-малко 30 дни преди провеждането. Препис 
от решението се изпраща до всички районни мюфтии. 

Състав 

Чл.23.(1) Делегатите на Националната мюсюлманска конференция са изборни и по право.

(2) Изборен делегат на Националната мюсюлманска конференция е по един представител-
имам,член или председател на регистрирано мюсюлманско настоятелство,избран на Общо 
събрание  на  мюсюлманите.  (3) Делегати  по  право  на  Националната  мюсюлманска 
конференция са:

1. членовете на Висшия мюсюлмански съвет;

2.членове на съвета на духовните водачи

3. Главният мюфтия;

4. заместник-главните мюфтии;

5. районните мюфтии;

6. членовете на Централна контролно-ревизионна комисия;

7. Ректорът на Висшия ислямски институт;

8. директорите на средните духовни мюсюлмански училища;

9.членовете на Шериатския съд;

10. главният секретар на Главно мюфтийство.



(4) Извън делегатите на Националната мюсюлманска конференция могат да присъстват със 
съвещателен глас и лицата, чиито кандидатури за избор ще бъдат гласувани,както и видни 
мюсюлмани от общността.

Кворум 

Чл.24.(1) Националната мюсюлманска конференция е редовна, ако присъстват най-малко 
2/3 от делегатите.

(2) Ако в обявения час за провеждане се явят по-малко от 2/3 делегати, Конференцията се 
отлага с един час, след което провеждането й се счита за редовно, ако присъстват не по-
малко от 3/5 от общия брой. 

(3) Делегатите  удостоверяват  присъствието  си  с  подпис  върху  съответния  списък  с 
имената  им.  Списъкът  съставлява  неразделна  част  от  протокола  за  провеждане  на 
Конференцията.

Вземане на решения

Чл.25.(1) Всеки делегат има право на един глас.

(2)  Решенията  на  Националната  мюсюлманска  конференция  се  вземат  с  обикновено 
мнозинство,  с  изключение  на  онези,  за  които  в  настоящия  устав  е  предвидено 
квалифицирано мнозинство.

Компетентност и решения 

Чл.26. (1) От изключителна компетентност на Националната мюсюлманска конференция 
са следните решения:

1. Приемане, изменение и допълнение на устава 

2. Приемане на отчета за дейността на Главния мюфтия, Висшия мюсюлмански съвет и 
Централната контролно-ревизионна комисия;

3. Избиране и освобождаване на:

– Главния мюфтия;

– Председателя и членовете на Висшия мюсюлмански съвет;

4. Определяне начина на гласуване от делегатите.

(2)Решението  по  ал.1  т.1  се  приема   с  мнозинство  повече  от  2/3  от  присъстващите 
делегати;

(3) Решенията на Националната мюсюлманска конференция се вземат в писмена форма. 



(4)  Решенията,  които  се  отнасят  до  подлежащите  на  вписване  от  регистърния  съд 
обстоятелства, се заявяват от новоизбраният представляващ изповеданието.

РАЗДЕЛ ВТОРИ               СЪВЕТ НА ДУХОВНИТЕ ВОДАЧИ

Чл. 27 (1) Съветът на духовните водачи включва всички Главни мюфтии и Председатели 
на Висшия мюсюлмански съвет (Висшия мюсюлмански духовен съвет), избрани след 01. 
01. 1990 г.
(2) Съветът заседава по писмено искане от Висшия мюсюлмански съвет по въпроси от 
изключителна важност за изповеданието или по въпроси, по които ВМС не може да вземе 
решение с необходимото мнозинство. Решенията на съвета имат задължителен характер за 
ВМС.
(3) Заседанията на съвета се провеждат при участието на повече от 2/3 от членовете му.  
Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от членовете му.
(4) Заседанията на съвета се председателстват от Главния мюфтия, а при негово отсъствие 
– от най-възрастния член.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ ВИСШ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ
Статут 

Чл.  28. (1)  Висшият  мюсюлмански  съвет  е  централен  колективен  ръководен  орган  на 
ИЗПОВЕДАНИЕТО,  чийто  състав  включва  до  31  членове,  един  от  които  е  негов 
председател, избран на Националната мюсюлманска конференция. 

(2) Висшият мюсюлмански съвет се представлява от Председателя

Състав

Чл.29.Членовете на Висшия мюсюлмански съвет  се избират на Национална мюсюлманска 
конференция  измежду  представителите  на  мюфтиите,  имамите,  мюсюлманските 
настоятелства, преподавателския състав на учебните заведения на Изповеданието и други 
мюсюлмани, които се ползват с авторитет в мюсюлманската общност.

Ценз и основания за несъвместимост

Чл.30.(1) За  член  на  Висшия  мюсюлмански  съвет  може  да  бъде  избран  български 
гражданин, който отговаря на следните условия:

1. притежава високи нравствени качества; 

2. не е осъждан за престъпление от общ характер. 

(2) За  председател  на  Висшия  мюсюлмански  съвет  може  да  бъде  избран  български 
гражданин, който отговаря на следните условия:

1. притежава високи нравствени качества; 



2. не е осъждан за престъпление от общ характер;

3. има висше религиозно образование;

4. притежава необходимата религиозна подготовка.

Мандат 

Чл.31.(1) Мандатът  на  членовете  и  председателя  на  Висшия  мюсюлмански  съвет  е  5 
години. 

(2) Предсрочно прекратяване на мандата се допуска с решение на Висшия мюсюлмански 
съвет при:

1. нарушаване на устава и другите вътрешни актове на ИЗПОВЕДАНИЕТО, констатирано 
с решение на Централната контролно-ревизионна комисия;

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 за изпълнение на функциите за повече от 3 месеца;

5. при смърт или запретяване;

6. при писмена оставка, подадена до Висшия мюсюлмански съвет.

7. при неспазване на ислямските морални норми.

(3) Решението  за  предсрочно  прекратяване  на  мандата  може  да  бъде  обжалвано  от 
освободения член в двуседмичен срок от узнаването му пред Шериатския съд.

(4) Шериатският  съд  се  произнася  с  окончателно  решение  в  едномесечен  срок  от 
постъпване на жалбата.

Заседания на Висшия мюсюлмански съвет

Чл.32.(1) Висшият  мюсюлмански  съвет  провежда  заседания  най-малко  веднъж  на  три 
месеца. 

(2)Дневният ред на  заседанието се  подготвя  от председателя на  Висшия мюсюлмански 
съвет и се изпраща до всеки член на Съвета. По въпроси, които не са включени в дневния 
ред, Съветът може да взема валидни решения, ако са приети с мнозинство повече от ½ от 
присъстващите.

Кворум 



Чл.33.(1) Заседанието  на  Висшия  мюсюлмански  съвет  е  редовно,  ако  присъстват  най-
малко 2/3 от членовете. Ако в обявения час за провеждане се явят по-малко от 2/3 членове,  
заседанието се отлага с един час, след което провеждането му се счита за редовно, ако 
присъстват не по-малко от ½ от общия брой. Неприсъствено могат да се вземат валидни 
решения,  ако  отсъстващият  предварително  е  изразил  писмено  съгласието  си  по 
съответната точка от дневния ред.

(2) За  всяко  заседание  се  води  протокол,  който  се  подписва  от  председателстващия 
заседанието и протоколчика.

(3) Членовете удостоверяват присъствието си с подпис върху списък с имената им.

Вземане на решения

Чл.34.(1) Всеки член на ВМС има право на един глас.

(2) Решенията на Висшия мюсюлмански съвет се вземат с  обикновено мнозинство при 
явно гласуване, освен као не бъде решено друго.

Компетентност 

Чл.35. Висшият мюсюлмански съвет:

1. приема, изменя и допълва Правилниците, регламентиращи:

а.  дейността на Съвета;

б. дейността на Главно мюфтийство;

в. дейността на Фонд „Вакъфи”;

г. реда за назначаване на свещенослужители;

д.  реквизитите  и  начина  на  водене  на  книгите  и  отчетността  в  структурите  на 
ИЗПОВЕДАНИЕТО;

е. други.

2.  изготвя  план-програма  за  основните  насоки  в  дейността  на  Главно  мюфтийство  и 
структурите на Изповеданието;

3. утвърждава и контролира изпълнение на бюджетите на структурите на Изповеданието;

4. утвърждава щатно разписание на служителите на МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ 
на централно и регионално ниво;

5. Определя броя на Заместник-главните мюфтии и ги избира;



6.  определя  Заместник-главния  мюфтия,  който  да  изпълнява  функциите  на  Главния 
мюфтия в негово отсъствие и при предсрочно прекратяване на мандата му; 

7.  определя  временно  изпълняващ  дейността  Председател  на  Съвета  при  предсрочно 
прекратяване на мандата му;

8. избира членовете на Централната контролно-ревизионна комисия;

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

10.учредява комисия по вакъфи и избира четири члена от ВМС , като пети член и нейн 
председател по право е ресорният зам.главен мюфтия;   

11. одобрява предложенията на Председателя на комисията по „Вакъфи” за сключване на 
договори за ползване, отдаване под наем или за съвместна дейност;

12. определя възнаграждение на членове на назначаемите мюсюлмански настоятелства;

13. избира районните мюфтии и членовете на назначаемите мюсюлмански настоятелства, 
както  временно  изпълняващите  тези  длъжности  при  възникване  на  основание  за 
предсрочно прекратяване на мандата;

14.  взема  ршение  за  учредяване,  закриване  на  училища,  школи,  юридически  лица  с 
нестопанска цел, търговски дружества, лечебни и социални заведения;

15. организира курсове по изучаване на Свещения Коран, курсове по религия, подготовка 
и квалификация на имамите;

16. приема отчетите на Централната конролно-ревизионна комисия;

17. създава и назначава комисии за подпомагане на дейността си;

18. сезира писмено Съвета на духовните водачи, като изрично посочва въпросите, по които 
съветът да се произнесе;

19. свиква редовна или извънредна Национална мюсюлманска конференция; организира 
провеждането й, като определя броя и поименния състав на временните комисии; 

20.  свиква  и  определя  начина  на  провеждане  на  районните  конференции  при 
необходимост;

21.  взема  решения  по  други  въпроси,  които  не  са  от  изключителна  компетентност  на 
върховния колективен орган.

22.  взема  решения  за  заличаване  и  разкриване  на  мюсюлмански  настоятелства  при 
аргументирани предложения на съответния Районен мюфтия;



23. взема решения по целесъобразност за регистриране на Мюсюлмански настоятелства, 
като юридически лица по реда на чл.20 от Закона за вероизповеданията.

Решения

Чл.36. (1) Решенията  на  Висшия мюсюлмански съвет се  вземат в  писмена форма и се 
подвързват в протоколна книга. 

(2) Писмените актове на Висшия мюсюлмански съвет се подпечатват с  кръгъл печат с 
надпис по овала „Мюсюлманско изповедание”, а в средата: „Висш мюсюлмански съвет”

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ ГЛАВЕН МЮФТИЯ.
ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО.

Главен мюфтия

Чл.37. Главният мюфтия е духовният водач на мюсюлманите в Република България. Той 
представлява МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ пред всички трети лица, органи и 
институции в страната и в чужбина, като негов законен представител.

Избор 

Чл.38. Главният мюфтия се избира от Националната мюсюлманска конференция

Ценз и несъвместимост

Чл.39. За Главен мюфтия може да бъде избран пълнолетен български гражданин, който:

1. Притежава високи нравствени качества;
2. Притежава висше духовно образование и необходимата религиозна подготовка;
3. Не е осъждан за престъпления от общ характер;
4. Има най-малко три години стаж в ИЗПОВЕДАНИЕТО .

Мандат

Чл.40.(1) Мандатът на Главния мюфтия е с продължителност от 5 години.

(2) Мандатът  на  Главния  мюфтия  може  да  бъде  прекратен  предсрочно  с  решение  на 
Висшия мюсюлмански съвет:

1. при възникване на обстоятелство, водещо до несъвместимост;

2. при нарушаване на устава и другите вътрешни актове на ИЗПОВЕДАНИЕТО;

3. при извършване на финансови злоупотреби с имущество на ИЗПОВЕДАНИЕТО;

4. при обективна невъзможност да изпълнява функциите си за повече от 3 месеца;

5. при смърт или запретяване;



6. при писмена оставка, подадена до Висшия мюсюлмански съвет; 

7. при неспазване на ислямските морални норми;

(3) Решението на Висшия мюсюлмански съвет за предсрочно прекратяване на мандата на 
Главния  мюфтия  може  да  се  обжалва  в  14-дневен  срок  от  съобщаването  му  пред 
Шериатския съд, чието решение е окончателно.

(4) При предсрочно прекратяване мандата на Главния мюфтия функциите му се поемат от 
Заместник-главен мюфтия, определен от Висшия мюсюлмански съвет.

Компетентност на Главния мюфтия

Чл.41. Главният мюфтия:

1. организира и ръководи структурите на МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ;
2. представлява ИЗПОВЕДАНИЕТО пред всички трети лица;
3. сключва,  изменя  и  прекратява  трудовите  договори  със  служителите  в 

ИЗПОВЕДАНИЕТО,  районните  мюфтии,  директорите  на  средните 
общообразователни духовни училища и ректора на Висшия ислямски институт;

4. предлага на Висшия мюсюлмански съвет проект за щатно разписание, 
5. предлага на Висшия мюсюлмански съвет броя на заместниците си;
6. Предлага на ВМС Заместник-главния мюфтия, който да изпълнява функциите на 

Главния мюфтия в негово отсъствие, при обективна невъзможност да осъществява 
функциите си за срок до 3 месеца и при предсрочно прекратяване на мандата му; 

7. внася доклади за дейността  си в страната и чужбина във Висшия мюсюлмански 
съвет;

8. уведомява заместник-главния мюфтия, който има право да го замества за периода 
на отсъствието си;

9. изпълнява  и  други  функции,  които  не  са  в  изключителната  компетентност  на 
Националната  мюсюлманска  конференция,  Висшия  мюсюлмански  съвет, 
Шериатския съд и Централната контролно-ревизионна комисия.

Главно мюфтийство

Чл.42.(1) Главно  мюфтийство  е  администрация,  която  подпомага  дейността  на 
централните органи на управление - Главния мюфтия и Висшия мюсюлмански съвет.

(2) В  състава  на  Главно  мюфтийство  влизат  Заместник-главните  мюфтии,  Главният 
секретар, както и всички, назначени в администрацията по трудово правоотношение.

(3) Структурата и щатното разписание на Главно мюфтийство се утвърждават с решение 
на Висшия мюсюлмански съвет по предложение на Главния мюфтия. 

(4) Главно  мюфтийство  ползва  кръгъл  печат  с  надпис  по  овала  „Мюсюлманско 
изповедание”, а в средата: „Главно мюфтийство”.

Заместник-главни мюфтии



Чл.43.(1) Заместник-главните  мюфтии  организират  и  ръководят  отделни  дейности  на 
МЮСЮЛМАНСКО  ИЗПОВЕДАНИЕ,  съобразно  правомощията,  делегирани  им  от 
Главния мюфтия със заповед.

(2) Заместник-главните  мюфтии  се  избират  от  Висшия  мюсюлмански  съвет  по 
предложение на Главния мюфтия.

(3) За Заместник-главен мюфтия е назначаемо лице, което:
1. Притежава високи нравствени качества;
2. Притежава висше религиозно образование;
3.  Притежава  необходимия  административен  и  управленски  опит,с  най  малко три 

години стаж в системата на изповеданието.
4. Не е осъждано за престъпление от общ характер; 

Главен секретар

Чл.44.(1) Дейността на Главно мюфтийство се организира и ръководи от Главен секретар, 
назначен по трудово правоотношение от Главния мюфтия.

(2) За Главен секретар е назначаемо лице, което:

1. Притежава високи нравствени качества;
2. Притежава висше образование;
3. Притежава необходимия административен и управленски опит; 
4. Не е осъждано за престъпление от общ характер; 

(3) Главният секретар:

1. Изготвя  годишния  отчетен  доклад  за  дейността  на  Главно  мюфтийство  и  го 
предоставя  на  Главния  мюфтия,  който  го  внася  за  одобрение  във  Висшия 
мюсюлмански съвет;

2. Съхранява и полага печата на Главно мюфтийство по ред определен със заповед на 
Главния мюфтия;

3. Организира  и  контролира  изпълнението  на  трудовите  функции  от  страна  на 
назначените по трудово правоотношение в Главно мюфтийство,отпуски,доклади и 
др.;

4. Информира Главния мюфтия за функционирането на централната администрация;
5.  Изпълнява и други задачи, възложени му от Главния мюфтия.

Отдел „Вакъфи”

Чл.45.(1) Отдел  „Вакъфи”  е  специализирано  звено  от  администрацията  на  Главно 
мюфтийство, предназначено да управлява вакъфското имущество.

(2) Организацията  и  дейността  на  Отдел  „Вакъфи”  се  уреждат  с  правилник,  приет  от 
Висшия мюсюлмански съвет.

(3) Дейността на Отдел „Вакъфи” се ръководи от Началник, назначен от Главния мюфтия.

(4) Началник на Отдел „Вакъфи” е назначаемо лице, което:



1. Притежава високи нравствени качества;
2. Притежава висше  образование;
3. Не е осъждано за престъпление от общ характер; 

(5) По  решение  на  Висшия  мюсюлмански  съвет  към  Главно  мюфтийство  може  да  се 
образува Фонд „Вакъфи”.

ГЛАВА ТРЕТА                         Р Е Г И О Н А Л Н И        (М Е С Т Н И)         О Р Г А Н И.    
С Ъ В Е Щ А Т Е Л Н И     О Р Г А Н И.  
О Р Г А Н И    Н А    У П Р А В Л Е Н И Е.  

РАЗДЕЛ ПЪРВИ РАЙОННА МЮСЮЛМАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Свикване 

Чл.46. (1) Районната мюсюлманска конференция е регионален, колективен съвещателен 
орган  на  ИЗПОВЕДАНИЕТО,  свикван  с  решение  на  Висшия  мюсюлмански  съвет  при 
необходимост.

(2) Решението за свикване съдържа датата, часа, мястото  и дневния ред на провеждане.

Състав 

Чл.47. Делегати на Районната мюсюлманска конференция са съответният районен мюфтия 
и имамите от съответния район.

 Кворум

Чл.48. Районната мюсюлманска конференция е редовна, независимо от броя на явилите се.

Вземане на решения

чл.49. Всеки делегат има право на един глас.

Компетентност 

Чл.50. От  изключителна  компетентност  на  Районната  мюсюлманска  конференция  са 
следните решения:

1. Обсъждане  дейността  на  Мюсюлманските  настоятелства  в  района  и  определяне 
насоките на бъдещата им дейност;

2. Решаване на въпроси от местно значение; 
3. Избира трима кандидат районни мюфтии и ги предлага на ВМС.

Решения

Чл.51. Решенията на Районната мюсюлманска конференция се вземат в писмена форма.

РАЗДЕЛ ВТОРИ РАЙОНЕН МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ
Статут 



Чл.52. Районният  мюсюлмански  съвет  е  колективен  съвещателен  орган  на 
ИЗПОВЕДАНИЕТО към съответното Районно мюфтийство, чийто състав включва не по-
малко от 5 членове.

Състав

Чл.53.  (1) Членовете  на  Районният  мюсюлмански  съвет  се  определят  от  съответния 
районен мюфтия след съгласуване с Висшия мюсюлмански съвет.

Ценз и основания за несъвместимост

Чл.54. (1) За член на Районния мюсюлмански съвет може да бъде определен български 
гражданин, който отговаря на следните условия: 

1. ползва се с добро име сред мюсюлманите; 
2.  не е осъждан за престъпление от общ характер.

(2) Съвещанията  на  Районния  мюсюлмански  съвет  се  председателстват  от  Районния 
мюфтия.

Мандат 

Чл.55. (1) Мандатът на членовете на Районния мюсюлмански съвет е 5 години. 

(2) Предсрочно прекратяване на мандата се допуска с решение на Висшия мюсюлмански 
съвет по предложение на районния мюфтия при:

1. нарушаване на устава и другите вътрешни актове на ИЗПОВЕДАНИЕТО;

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 за изпълнение на функциите за повече от 3 месеца;

5. при смърт или запретяване;

6. при писмена оставка, подадена до Висшия мюсюлмански съвет;

7. нарушаване на ислямските морални норми;

8. при три поредни отсьствия на заседания на РМС.

(3) Решението  за  предсрочно  прекратяване  на  мандата  може  да  бъде  обжалвано  от 
освободения член пред Шериатския съд в двуседмичен срок от узнаването му. 

(4) Шериатският  съд  се  произнася  с  окончателно  решение  в  едномесечен  срок  от 
постъпване на жалбата.



Заседания на Районния мюсюлмански съвет

Чл.56.  (1) Районният  мюсюлмански  съвет  се  свиква  от  районния  мюфтия  при 
необходимост.

Компетентност 

Чл.57. Районният мюсюлмански съвет подпомага дейността на районния мюфтия.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ РАЙОНЕН МЮФТИЯ.
РАЙОННО МЮФТИЙСТВО.

Районен мюфтия

Чл.58. Районният мюфтия представлява мюсюлманите от района на съответното Районно 
мюфтийство.

Избор 

Чл.59. Районният  мюфтия се  избира от Висшия мюсюлмански съвет,  от предложените 
кандидатури одобрени на Районна мюсюлманска конференция.

Ценз и несъвместимост

Чл.60. За районен мюфтия може да бъде избран пълнолетен български гражданин, който:

1. ползва се с добро име сред мюсюлманите;
2. има висше религиозно образование;
3. притежава необходимата религиозна подготовка;
4. не е осъждан за престъпления от общ характер;
5. има стаж най-малко три години в системата на изповеданието.

Мандат

Чл.61. (1) Мандатът на Районния мюфтия е с продължителност от 5 години.

(2) Мандатът  на  Районния  мюфтия  може да  бъде прекратен  предсрочно  с  решение  на 
Висшия мюсюлмански съвет по предложение на Главния мюфтия:

1. при възникване на обстоятелство, водещо до несъвместимост;

2. при нарушаване на устава и другите вътрешни актове на ИЗПОВЕДАНИЕТО;

3. при извършване на финансови злоупотреби с имущество на ИЗПОВЕДАНИЕТО;

4. при обективна невъзможност да изпълнява функциите си за повече от 3 месеца;

5. при смърт или запретяване;

6. при писмена оставка, подадена до Висшия мюсюлмански съвет;



7. при нарушаване на ислямските морални норми.

(3) Решението на Висшия мюсюлмански съвет за предсрочно прекратяване на мандата на 
Районния  мюфтия  може  да  се  обжалва  в  14-дневен  срок  от  съобщаването  му  пред 
Шериатския съд, чието решение е окончателно.

(4) При предсрочно прекратяване мандата на Районния мюфтия функциите му се поемат от 
временно изпълняващ  длъжността, определен от Висшия мюсюлмански съвет.

Компетентност на Районния мюфтия

Чл.62.(1) Районният мюфтия:

1. организира, ръководи и представлява Районното мюфтийство;
2. ръководи и контролира провеждането на религиозната дейност в съответните 

Мюсюлмански настоятелства;
3. предлага на Висшия мюсюлмански съвет поименния състав на Мюсюлманските 

настоятелства, чиито членове са назначаеми;
4. организира  курсове  по  изучаване  на  Свещения  коран,  курсове  по  религия, 

подготовка и квалификация на имамите, 
5. изпълнява  и  други  функции,  произтичащи  от  устава  или  изричното 

оправомощаване  от  страна  на  централните  органи  на  управление  на 
ИЗПОВЕДАНИЕТО;

6. ДАВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИМАМА И ВАИЗИНА.
(2) Районният  мюфтия  не  може  да  напуска  пределите  на  Република  България  без 
предварително съгласие на Главния мюфтия при и по повод изпълнение на служебните си 
задължения.

(3) При осъществяване  на  правомощията  си Районният  мюфтия ползва  кръгъл печат  с 
надпис  по  овала  „Мюсюлманско  изповедание”,  а  в  средата:  „Районно  мюфтийство  – 
град.....”

Районно мюфтийство

Чл.63.(1) Районно мюфтийство е администрация, която подпомага дейността на местните 
органи на управление - Районния мюфтия и Районния мюсюлмански  съвет.

(2) Регионалните звена – районните мюфтийства,  се намират в градовете:

1. София;
2. Пловдив;
3. Кърджали;
4. Смолян;
5. Айтос;
6. Шумен;
7. Добрич;



8. Разград;
9. Крумовград;
10. Хасково;
11. Плевен;
12. Благоевград;
13. Пазарджик;
14.Търговище;
15. Силистра;
16. Русе;
17. Сливен;
18. Велико Търново;  
19. Варна;
20. Стара Загора;
21. Монтана.
(3) Структурата и щатното разписание на Районно мюфтийство се утвърждават с решение 
на Висшия мюсюлмански съвет по предложение на Главния мюфтия. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЮСЮЛМАНИТЕ
Статут

Чл.64.  (1)  Общото  събрание  на  мюсюлманите  е  колективен  орган  на  управление  на 
МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ на регионално ниво.

 (2) Общо събрание на мюсюлманите се провежда в населено място или район на населено 
място,  на  чиято  територия  живеят  най-малко  15  мюсюлмани,  навършили 
осемнадесетгодишна възраст.

(3) В състава на Общото събрание на мюсюлманите влизат лицата по ал.2.

(4) Всеки мюсюлманин може да участва само в едно общо събрание на мюсюлманите.

Свикване на общото събрание на мюсюлманите

Чл.65. (1) Общото събрание на мюсюлманската религиозна общност се свиква най-малко 
веднъж годишно от Мюсюлманското настоятелство.

(2) Извънредно общо събрание може да бъде свикано:

1. по решение на Мюсюлманското настоятелство;
2. по решение на Районния мюфтия;
3. по решение на централен ръководен орган.

(3) Решението за свикване, датата, часът и мястото на провеждане на общото събрание, 
дневният ред, както и органът, свикал събранието, се оповестяват чрез поставяне на обява 



на  мястото  на  провеждане  на  религиозните  обряди  или  кметството  на  съответното 
населено място. 

Кворум 

Чл.66. (1) Общото събрание на мюсюлманите се провежда, независимо от броя на явилите 
се.

(2) Общо  събрание  за  избор  на  ново  Мюсюлманско  настоятелство  се  провежда  в 
присъствие на представител на Районното или Главно мюфтийство.

Вземане на решения

Чл.67. (1) Всеки мюсюлманин има право на един глас в общото събрание.

(2) Решенията  на  Общото  събрание  се  вземат  с  обикновено  мнозинство  при  явно 
гласуване.

Компетентност 

Чл.68. Общото събрание на мюсюлманите:

1. избира и освобождава членовете на Мюсюлманското настоятелство, Председателя 
и Секретар-касиера;

2. приема отчетите за дейността на мюсюлманското настоятелство;
3. обсъжда  и  решава  основните  въпроси  на  ИЗПОВЕДАНИЕТО  на  съответното 

местно ниво;
4. избира делегати за Национална мюсюлманска конференция;
5. взема решение за свикване на Национална мюсюлманска конференция.

Чл.69. Решенията  на  общото  събрание  на  мюсюлманите  се  вземат в  писмена  форма – 
протокол  от  съответното  събрание.  Протоколът  се  съставя  от  Председателя  на 
Мюсюлманското настоятелство и се подписва от него и протоколчика.

РАЗДЕЛ ПЕТИ – МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО
Статут

Чл.70.  (1) Мюсюлманското  настоятелство  е  постоянно  действащ  ръководен  орган  на 
мюсюлманите в населено място или район. 

(2) Изпълнението на задълженията като член на Настоятелството е безвъзмездно, освен ако 
Висшият мюсюлмански съвет реши друго.

Състав 

Чл.71. (1) Мюсюлманското настоятелство се състои от не по-малко от 3 и не повече от 7 
членове.



(2) Членовете  на  Мюсюлманското  настоятелство,  включително  –  ръководството  им  в 
лицето на Председател и Секретар-касиер, са изборни или назначаеми.

(3) Изборните членове, включително – Председателя и Секретар-касиера,  се избират от 
Общото събрание на мюсюлманите. За избора се изготвя протокол в 2 екземпляра, един от 
които се съхранява в Настоятелството, а другият се изпраща в Главно мюфтийство.

(4) Назначаеми  от  Главния  мюфтия  по  решение  на  Висшия  мюсюлмански  съвет  са 
ръководствата  на  Мюсюлманските  настоятелства  в  Пловдив,  Асеновград,  Карлово, 
Куклен, Кричим, Пещера, Пазарджик, Велинград, Велинград – кв.Чепино, с.Света Петка, 
Айтос,  Сливен,  Стара  Загора,  Чирпан,  Харманли,  Казанлък,  Хисар,  Павел  Баня, 
Стамболово,  Димитровград,  Хасково,  Русе,  Благоевград,  Гоце  Делчев,  с.Рибново,  с. 
Краище, с. Сатовча, гр. Якоруда, Смолян-Каптажа, Боровина, Чепинци, кв.Горно Влахово, 
с.Виево, Девин, Златоград, Настан, София, София- квартали Ботунец, Факултета; Монтана, 
Видин, Кюстендил, Снежа, Сандански, Самоков, Ихтиман, Бяла Слатина, Добрич, Балчик, 
Силистра,  Тутракан,  Плевен, Свищов, Никопол, Шумен,  Търговище, Попово, Провадия, 
Варна,  Кърджали,  Джебел,  Момчилград,  Ардино,  Ямбол,  НоваЗагора,  Бургас  и  Велико 
Търново.  

Ценз и несъвместимост

Чл.72. За  член  на  Мюсюлманското  настоятелство  може  да  бъде  избран  мюсюлманин, 
който отговаря на следните условия:

1. да се ползва с добро име сред мюсюлманите;
2. да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер.

Мандат

Чл.73.(1) Мандатът на Мюсюлманското настоятелство е 5 години. 

(2) Мандатът на член на Мюсюлманското настоятелство се прекратява предсрочно:

1. при възникване на кое да е основание за несъвместимост;
2. при  осъществяване  на  дейността  в  нарушение  на  закона,  устава  или  другите 

вътрешни правила на МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ;
3. при смърт или обективна невъзможност за изпълнение на функциите за повече от 3 

месеца;
4. при писмена оставка, подадена до Висшия мюсюлмански съвет;
5. при нарушаване на ислямските морални норми.

Кворум 

Чл.74. Заседанията  на  настоятелството  са  редовни,  ако  присъстват  най-малко  2/3  от 
членовете му.

Вземане на решения



Чл.75. (1) Всеки член има право на един глас.

(2) Решенията на Настоятелството се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване.

Компетентност 

Чл.76. (1) Мюсюлманското настоятелство:

1. организира и ръководи дейността на мюсюлманите в населеното място или район;
2. изпълнява  основните  насоки  на  дейността  на  ИЗПОВЕДАНИЕТО,  съобразно 

решенията на централните и местни органи на управление;
3. стопанисва и управлява вакъфските имоти, както и движимите вещи, собственост 

на МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ в съответния регион, според правилника 
за управление и стопанисване на вакъфите;

4. организира дейностите по набиране на средства, строителство, поддържка и ремонт 
на недвижимите имоти на Изповеданието в съответния регион;

5. изготвя проект на бюджета на Настоятелството за следващата календарна година и 
го изпраща чрез районния мюфтия на Висшия мюсюлмански съвет;

6. приема отчет за изпълнение на бюджета и го  изпраща чрез Районния мюфтия на 
Висшия мюсюлмански съвет;

7. организира курсове и школи за  изучаване на религията  и Свещения коран,  след 
предварително съгласуване с Районния мюфтия;

8. води  и  съхранява  документацията,  свързана  с  дейността  и  счетоводството  на 
Настоятелството;

9. съгласувано с Висшия мюсюлмански съвет взема решения за строителство, ремонт 
и поддръжка на джамии, месджити и тюрбета.

(2) Мюсюлманските настоятелства, чиито ръководства са назначаеми, отчитат дейността 
си пряко пред районните мюфтии.

Решения

Чл.77. (1) Решенията на Мюсюлманското настоятелство се вземат в писмена форма.

(2)  За всяко заседание се води протокол от Председателя и Секретар-касиера,  който се 
подписва от председателстващия и протоколчика.

Председател и Секретар-касиер

Чл.78.  Длъжността  председател  и  длъжността  секретар-касиер  са  почетни  (без 
възнаграждение), освен ако Висшият мюсюлмански съвет реши друго.

Компетентност на председателя и секретар-касиера

Чл.79.  (1) Председателят  на  Мюсюлманското  настоятелство  ръководи,  организира  и 
отговаря за дейността на Настоятелството. 



(2) Председателят  и/или  секретарят  подписват  всички  документи  и  представляват 
Настоятелството пред органите на МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ, както и пред 
всички трети лица.

Документация 

Чл.80.(1) Мюсюлманското настоятелство води и съхранява следните книги:

1. протоколна книга, съдържаща оригинал от всички решения на настоятелството;
2. касова книга;
3. инвентарна книга;
4. книга  за  вакъфските  имоти  в  региона,  съдържаща  комплектувани  преписки  от 

копия от актовете за собственост, актовете с които имотите се отдават под наем или 
ползване, пълномощните и решенията на Висшия мюсюлмански духовен съвет за 
съответното действие на управление на имота;

5. входящ дневник;
6. изходящ дневник.

(2) Видът, формата и начинът на водене на всяка книга, когато не са определени със закон, 
се определят с Правилник на Висшия мюсюлмански съвет.

(3) Книгите на Настоятелството се съхраняват в съответната джамия.

(4) Мюсюлманското настоятелство ползва кръгъл печат с надпис по овала „Мюсюлманско 
изповедание”, а в средата – „Мюсюлманско настоятелство – гр./с. ...., област....”.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА                К О Н Т Р О Л Н И    О Р Г А Н И  

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ШЕРИАТСКИ СЪД

Статут 

Чл.81.  (1) Шериатският  съд  е  централен  колективен  дисциплинарен  орган  на 
ИЗПОВЕДАНИЕТО  за  осъществяване  на  контрол  върху  спазването  на  религиозните 
обреди и разпоредби, съгласно изискванията на Свещения Коран, Сунната на Мохамед и 
фетвите, издавани от  Главния мюфтия и Комисията по фетва, учредена по решение на 
Висшия мюсюлмански съвет.

(2) За  неуредените  в  настоящия  устав  въпроси,  свързани  със  статута  и  дейността  на 
Шериатския съд, се прилагат разпоредбите, приети в Правилник на Висшия мюсюлмански 
съвет.

Състав

Чл.82. В  състава  на  Шериатския  съд  влизат  четирима  членове,  избрани  от  Висшия 
мюсюлмански съвет, и Зам.-Главният мюфтия, който замества главния мюфтия във връзка 
с чл. 35, т. 6 и чл. 41, т. 6., които е негов Председател по право.



Ценз и основания за несъвместимост

Чл.83. За  член  на  Шериатския  съд  може  да  бъде  избран  български  гражданин,  който 
отговаря на следните условия: 

1. Има висше религиозно образование;
2. Справедлив, честен, благонадежден и ползващ се с авторитет сред мюсюлманите;
3. не е осъждан за престъпление от общ характер.

Мандат 

Чл.84.(1) Мандатът на членовете и Председателя на Шериатския съд е 5 години. 

(2) Предсрочно прекратяване на мандата се допуска с решение на Висшия мюсюлмански 
съвет при:

1. нарушаване на устава и другите вътрешни актове на ИЗПОВЕДАНИЕТО;

2. осъждане за престъпление от общ характер;

4. невъзможност по обективни причини за изпълнение на функциите за повече от 3 месеца;

5. при смърт или запретяване;

6. при писмена оставка, подадена до Висшия мюсюлмански съвет;

7. при нарушаване на ислямските морални норми.

(3) Решението  за  предсрочно  прекратяване  на  мандата  може  да  бъде  обжалвано  от 
освободения член пред Висшия мюсюлмански съвет в двуседмичен срок от узнаването му. 

(4) Висшият мюсюлмански съвет се произнася с окончателно решение в едномесечен срок 
от постъпване на жалбата.

Заседания на Шериатския съд

Чл.85.(1) Шериатският съд заседава по казуси в състав от трима членове, единият от които 
председателства заседанието.

(2) Разпределянето на делата, определянето на състава, който следва да разгледа казуса, и 
датата на заседанието се извършват от Председателя на Шериатския съд.

(3) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички членове.

Кворум и вземане на решения

Чл.86.(1) Съставът на Шериатския съд се произнася с обикновено мнозинство, при равен 
глас на всеки от членовете му.



(2) Членовете  удостоверяват  направените  от  и  пред тях волеизявления  с  подпис  върху 
протокола  от  заседанието.  Всеки  член  на  състава  има право да  заяви  особено  мнение, 
което трябва да мотивира.

Компетентност 

Чл.87. Шериатският съд:

1. разглежда провинения на имами, ваизи, председатели и членове на мюсюлмански 
настоятелства,  както  и  служители  на  МЮСЮЛМАНСКОТО  ИЗПОВЕДАНИЕ  в 
централните му и регионални структури;

2. внася  дисциплинарните  преписки  от  заседанията  си  във  Висшия  мюсюлмански 
съвет с предложение за наказание;

3. произнася се по спорове относно религиозни бракове и наследствено право;
4. произнася се по жалби срещу решения за предсрочно прекратяване на мандат; 
5. разглежда и други преписки в рамките на своята компетентност по чл.83, ал.1.

РАЗДЕЛ ВТОРИ ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА  КОМИСИЯ

Статут 

Чл.88.(1) Централната контролно-ревизионна комисия е централен, постоянно действащ 
контролен орган на МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ.

(2) За  неуредените  в  настоящия  устав  въпроси,  свързани  със  статута  и  дейността  на 
Централната  контролно-ревизионна  комисия,  се  прилагат  разпоредбите  на  Правилник, 
приет от Висшия мюсюлмански съвет.

Състав

Чл.89. В състава на Централната контролно-ревизионна комисия влизат двама членове, 
избрани  от  Висшия  мюсюлмански  съвет,  и  Заместник-главният  мюфтия,  отговарящ  за 
стопанисването  и  управлението  на  имуществото  на  ИЗПОВЕДАНИЕТО,  който  е  неин 
Председател по право.

Ценз и основания за несъвместимост

Чл.90. За  член  на  Централната  контролно-ревизионна  комисия  може  да  бъде  избран 
български гражданин, който отговаря на следните условия: 

1. има необходимото висше образование;
2. Справедлив, честен, благонадежден и ползващ се с авторитет сред мюсюлманите;
3. не е осъждан за престъпление от общ характер.

Мандат 



Чл.91.(1) Мандатът на членовете и Председателя на Централната контролно-ревизионна 
комисия е 5 години. 

(2) Предсрочно прекратяване на мандата се допуска с решение на Висшия мюсюлмански 
съвет при:

1. нарушаване на устава и другите вътрешни актове на ИЗПОВЕДАНИЕТО;

2. осъждане за престъпление от общ характер;

4. невъзможност по обективни причини за изпълнение на функциите за повече от 3 месеца;

5. при смърт или запретяване;

6. при писмена оставка, подадена до Висшия мюсюлмански съвет;

7. при нарушаване на ислямските морални норми.

(3) Решението  за  предсрочно  прекратяване  на  мандата  може  да  бъде  обжалвано  от 
освободения член пред Шериатския съд в двуседмичен срок от узнаването му. 

(4) Шериатският  съд  се  произнася  с  окончателно  решение  в  едномесечен  срок  от 
постъпване на жалбата.

Свикване

Чл.92.(1) Председателят на Централната контролно-ревизионна комисия свиква заседание 
чрез покана, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане. По въпроси, 
които не са включени в дневния ред, Комисията може да взема валидни решения, ако е 
взето решение за обсъждането им с мнозинство повече от ½ от присъстващите.

(2) Поканата се връчва най-малко 7-дни преди деня на заседанието.

Кворум и вземане на решения

Чл.93.(1) Заседанието на Комисията е редовно, ако присъстват всички членове.

(2) Всеки член има равен глас.

(3) Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите, при явно гласуване.

(4) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички членове.

Компетентност 

Чл.94. Централната контролно-ревизионна комисия:



1. Извършва  най-малко  веднъж  годишно  проверка  върху  правилното  отразяване  в 
счетоводната  и  друга  документация  на  централните  структурни  звена  на 
ИЗПОВЕДАНИЕТО;

2. Извършва  периодично  проверка  върху  правилното  отразяване  в  счетоводната  и 
друга документация на останалите структурни звена на Изповеданието;

3. Извършва  периодично  проверки  върху  управлението  и  разпореждането  с 
имуществото на Изповеданието;

4. Следи за законносъобразното осъществяване и отчитане на финансово-стопанската 
дейност на ИЗПОВЕДАНИЕТО;

5. При констатирани нарушения предлага на Висшия Мюсюлмански съвет да вземе 
решение относно санкциониране на виновните и предотвратяване на последващи 
нарушения;

6. Изготвя  годишни  отчетни  доклади  за  дейността  си  и  ги  предоставя  на  Висшия 
мюсюлмански съвет чрез Главния мюфтия;

7. Приема правилник за организацията на дейността си;
8. Възлага  тематични  проверки  на  Районните  контролно-ревизионни  комисии  и 

съгласува  констативните  им  доклади  преди  внасянето  им  във  Висшия 
мюсюлмански съвет;

9. Изпълнява и други функции, произтичащи от устава.
ГЛАВА ПЕТА                          С В Е Щ Е Н О С Л У Ж И Т Е Л И  
РАЗДЕЛ ПЪРВИ ИМАМ-ХАТИБ
Функция  

Чл.95. (1) Имам-хатибът е свещенослужител,  който извършва и ръководи религиозните 
обряди. 

(2) Имам-хатибът  не  може  да  отказва  извършването  на  религиозни  обряди,  ако  те  не 
противоречат на религиозните канони и законите в Република България.

(3) Имам-хатибът не може да извършва религиозни обряди извън района на общността, в 
който е назначен. Изключение се допуска с разрешение на районния мюфтия при доказана 
нужда

Избор и назначаване 

Чл.96.(1) Имам-хатибът се назначава от съответния районен мюфтия.

(2) Заповедта за назначаване по ал.1 се изпраща в Главно мюфтийство в 7-дневен срок. 

Ценз и несъвместимост 

Чл.97.(1) Имам-хатиб може да бъде всеки мюсюлманин, който е:

1. Български гражданин, навършил 18 години; 

2. Психически уравновесен и да е физически здрав за изпълнение на служебните си 
задължения;



3. Грамотен и чете правилно свещения Коран, има съответната религиозна подготовка, 
установена по ред, определен в Правилник на Висшия мюсюлмански съвет;

4. Да познава добре ислямското вероучение.

5. Да се ползва с авторитет на честен и справедлив човек.

Задължения на имам-хатиба 

Чл.98.(1) Имам-хатибът: 

1.  извършва и ръководи всички молитви в молитвените храмове;

2. извършва религиозни бракове;

3. извършва погребения.

4.извършва всички други видове религиозни обряди; 

5. изпълнява служебните разпореждания на районните мюфтии, Главния мюфтия, както и 
на Висшия мюслюмански съвет.

РАЗДЕЛ ВТОРИ ВАИЗИН
Функция  

Чл.99. Ваизинът е свещенослужител, който извършва проповедническа дейност.
Избор и назначаване 
Чл.100. Ваизинът се назначава от Главния мюфтия по предложение на съответния районен 
мюфтия.
Ценз и несъвместимост 

Чл.101.  Ваизин може да бъде всеки мюсюлманин, който е:

1. български гражданин, навършил 18 години; 

2. психически уравновесен и физически здрав;

4. грамотен и чете правилно свещения Коран; има  религиозно образование и съответната 
религиозна  подготовка,   установена  по  ред,  определен  в  Правилник  на  Висшия 
мюсюлмански съвет;

5. познава добре ислямското вероучение.

6. се ползва с авторитет на честен и справедлив човек.

Задължения на ваизина 



Чл.102.  Ваизинът  е  длъжен  да  изготвя  месечна  проекто-програма  за  изпълнение  на 
задълженията, която се одобрява от районния мюфтия. Останалите задължения се уреждат 
с Правилник, приет от Висшия мюсюлмански съвет.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ МЮЕЗЗИН
Функция  

Чл.103. Мюеззинът е свещенослужител/духовен служител, който призовава мюсюлманите 
към молитва, четеики езана/адзана. 

Избор и назначаване 

Чл.104. Мюеззинът се назначава от съответния районен мюфтия.

Ценз и несъвместимост 

Чл.105. Мюеззин  може да бъде всеки мюсюлманин, който е:

1. български гражданин, навършил 18 години; 

2. психически уравновесен и физически здрав за  изпълнение на служебните си 
задължения;
3.  грамотен  и  да  чете  свещения  Коран,  да  има  религиозно  образование  и  съответната 
религиозна  подготовка,   установена  по  ред,  определен  в  Правилник  на  Висшия 
мюсюлмански съвет;

4. познава добре ислямското вероучение.

5. ползва се с авторитет на честен и справедлив човек.

Задължения на мюеззина 

Чл.106.(1) Мюеззинът: 

1. чете езан;
2. подпомага службата на имама при петкратен намаз и празничните молитви;
3. замества имама при отсъствие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Прекратяване на религиозната институция

§1.  МЮСЮЛМАНСКО  ИЗПОВЕДАНИЕ  може  да  бъде  прекратено  с  решение  на 
Националната  мюсюлманска  конференция,  взето  поименно  и  с  единодушие  от  всички 
делегати или с решение на Софийски градски съд в предвидените от закона случаи.

Ликвидация



§2.  При  прекратяване  на  ИЗПОВЕДАНИЕТО  се  извършва  ликвидация,  съобразно 
действащото  законодателство.  Ликвидатор  е  Председателят  на  Висшия  мюсюлмански 
съвет или изрично избрано от ВМС лице.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. (1) Настоящият устав е приет на Извънредна национална мюсюлманска конференция, 
проведена на 12. 02. 2011 г. в гр. София, и отменя всички предходни устави и влиза в сила 
от деня на приемането му.

(2) Този устав и всички други решения и документи, подлежащи на вписване, се внасят със 
заявление, подписано от Главния мюфтия, избран от настоящата конференция.

(3) В случаите, когато преди регистриране на промените в СГС предсрочно бъде прекратен 
мандатът  на  Главния  мюфтия,  избран  от  настоящата  конференция,  функциите  му  се 
изпълняват от заместник-главния мюфтия, избран от ВМС с решение по чл. 35, т. 6 от този 
устав 

§2. Заварените свещенослужители запазват статута си. 

Председател на заседанието на ИНМК:

Рифат Хюсеин Ходжа

Протоколчици на заседанието на ИНМК:

Муса Хюсеин Уручов

Ерсин Аляйдин Ахмед

Делегати, приели настоящия устав с гласуване на ИНМК – 12.02.2011 г., както следва:
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