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БАЛКАНСКИЯТ ИСЛЯМ И РАДИКАЛИЗАЦИЯТА: 
БАРИЕРА ПРЕД МОСТА

Любомир Кючуков

Религиозните вярвания в региона, роля и място на исляма
Като цяло в региона съществува значително многообразие на ре-
лигиозни вярвания, но с по една доминираща религия в повече-
то държави. Преобладават страните, чието население е предимно 
християнско, като източното православие е значително по-разпрос-
транено. Католицизмът е застъпен преди всичко в западната част 
на полуострова. Ислямът е доминираща религия в Турция и Босна 
и Херцеговина, със засилващо се влияние и сред албанското насе-
ление (в самата Албания, Косово, а и сред албанските малцинства в 
Република Македония, Сърбия и другите пост-югославски държави).

Ислямът е привнесен сред балканските народи на един отно-
сително късен етап и идва на полуострова със завладяването му 
от Османската империя след XIV- XV век. Това създава една специ-
фична историческа религиозно-държавна обвързаност на исляма 
с турската държава, която съществува и досега като обществена 
нагласа. По тази причина и днес традиционният балкански ислям 
запазва връзката си с Турция.

В рамките на Османската империя ислямът е бил държавна, доми-
нираща религия, определяща включително и статута на поданиците – 
„правоверни“ и „рая“. Неговото разпространение се е осъществявало 
както доброволно, по силата на икономически и политически факто-
ри (предимно в албанския етнически ареал), така и насилствено, чрез 
ислямизация на местното население. Впоследствие този процес сти-
мулира вътрешно разделение и обособяване в рамките на отделните 
етноси въз основа на религията, създавайки условия за оформянето 
на нови етно-религиозни групи – бошняци, помаци и т.н.

Същевременно, макар и с различен, непълноправен статут в 
рамките на Османската империя, християнството съхранява свое-
то сериозно присъствие и влияние сред балканските народи през 
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всички тези векове. Това създава определени традиции на съвмест-
но и паралелно съществуване на двете религии, намерили израз в 
една достатъчно висока степен на религиозна толерантност сред 
балканските общества след разпада на империята през XIX-ХХ век.

Мюсюлманите на Балканите са основно сунити (в Турция - 80%), 
като останалите са шиити (предимно алевити) и представители на 
различни секти.

Ислямските общности – правен статус, отношения с държавните 
институции, религиозни организации, ислямски училища
Във всички балкански страни религията е отделена от държавата 
по конституционен път. Изпълнителната власт по закон няма права 
за намеса в организацията и дейността на съществуващите религи-
озни структури, като в много страни по дефиниция тя е неутрална 
спрямо тях (в отделни случаи – Турция, Гърция, България и др., е 
посочена водещата или традиционната за страната религия).

Специфичен пример за по-недвусмислен държавен ангажи-
мент в религиозните дела е дейността на Дирекцията по религи-
озните въпроси (Дианет) в Турция като държавен инструмент за 
влияние върху организацията (а и вярванията) на мюсюлманите 
- не само в текущите в страната процеси на ислямизация, но и в 
целия регион на Балканите. 

Ислямските общности в практически всички страни от региона 
са ясно обособени (в повечето случаи - и етнически и териториал-
но) и добре организирани, разполагащи със свои религиозни струк-
тури, изборни религиозни ръководства, както и необходимата ин-
фраструктура и определени финансови възможности за осъществя-
ване на дейността си. С отделни изключения (България, Сърбия) те 
са и достатъчно вътрешно консолидирани.

През последните две десетилетия се наблюдава масово строи-
телство на нови джамии в редица страни от региона – както в тези с 
преобладаващо мюсюлманско население, където ролята на исляма 
в политиката нараства (Турция, Босна и Херцеговина), така и в албан-
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ския ареал (Албания, Косово, Северна и Западна Македония, Пре-
шево, а и Санджак в Сърбия). Налице е и друга тенденция – отсъст-
вието на достатъчно ислямски образователни институции и вакуум 
в обучението на местни имами и проповедници създаде условия за 
навлизането на чужди на балканския ислям организации и идеи.

Процеси и тенденции сред ислямските общности на Балканите 
В региона като цяло се наблюдава достатъчно ясно обозначен про-
цес на разширяване територията на религията, в това число и на 
исляма. Основната динамика тук е в Турция и в рамките на бившите 
комунистически страни: Албания, България и най-вече в държавите 
от пост-югославското пространство. От една страна това е резултат 
от ефекта от премахване на ограниченията върху религиите, което 
от своя страна води до силно нарастване на броя на официално 
заявяващите своя религиозна принадлежност граждани. В не малко 
случаи обаче това е по-скоро декларативна позиция, дефинираща 
преди всичко обществена принадлежност и идентичност, а не тол-
кова реална религиозност – особено сред източноправославното 
население в тези държави. По-различно стоят нещата в случаите, 
когато става дума за обособяването на определена малцинствена 
етническа или религиозна общност, където религията (на практика 
навсякъде това се оказва ислямът) се превръща в основен отграни-
чаващ и идентифициращ фактор. 

Особено отчетлив е този процес при Босна и Херцеговина, къ-
дето той е държавотворен, доколкото обособяването на независи-
ма държава е резултат от стремежа към утвърждаване на бошняш-
ката идентичност, основаваща се върху исторически оформилите 
се религиозни разделения. Като е налице достатъчно ясна специ-
фика при конфронтацията: докато между сърби и хървати разде-
лителната линия е етническа, то между бошняците и останалите на 
преден план излиза религията. Превръщането на исляма в ключов 
политически фактор в страната създава условия за вътрешен фун-
даментализъм в самата държава, както и за навлизането на външни 
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фактори, при това с много важна характерна специфика – освен ра-
дикално религиозното, те носят със себе си и военизираното при-
съствие чрез доброволците-джихадисти.

В Турция през последните близо две десетилетия се наблюдава 
процес на плъзгане на страната към ислямизация – като елемент от 
укрепване на властта на Ердоган, намаляване влиянието на армията 
като гарант на светската държава и ерозиране на наследството на 
Ататюрк, реабилитация на ислямски традиции и символи в обще-
ството, дистанциране и конфронтация със Запада. Контролираната 
от държавата ислямизация осъществява и определена охранител-
на функция спрямо навлизането на външни религиозни влияния в 
страната и в не малка степен ограничи процесите на внос на ислям-
ски радикализъм от Близкия изток, но от друга страна тя значително 
разшири основата и значението на исляма в обществото.

Като цяло може да се констатира, че местният ислям набира 
сила и разширява своето влияние в редица страна на Балканите. От 
гледна точка на обхвата, ислямът постепенно покрива все по-ши-
роки слоеве от населението, стеснявайки полето на атеистично или 
религиозно индиферентната част от населението в страните, където 
той доминира (Турция, Босна и Херцеговина, Албания, Косово) и 
обхващайки по-плътно етническите малцинства, изповядващи тази 
религия, в други страни (българските турци, албанците в Р Македо-
ния и Сърбия и т.н.). Характерно е навлизането на исляма и в нови 
територии – основно сред ромското население, което по силата на 
своята социална маргинализация в повечето страни е по-податли-
во на евентуална радикализация. 

Политически партии на религиозна (или етническа) основа, 
свързани с исляма
В мнозинството страни от региона (Турция, България, Босна и Хер-
цеговина, Косово, Сърбия, Р Македония) съществуват етнически 
партии, като част от тях представляват основно интересите на съот-
ветните ислямски общности. 
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От страните с преобладаващо мюсюлманско население исля-
мът в една или друга степен е инкорпориран в идеологическата ос-
нова на управляващите партии в Турция и Босна и Херцеговина. В 
Турция ислямът, наред с национализма, се използват като основни 
консолидиращи фактори на властта. Те са и тази база, върху коя-
то управляващата Партия на справедливостта и развитието изгра-
ди концепцията за политическия ислям. В Босна и Херцеговина на 
практика всички политически формации са на етническа основа, 
но само при бошняшките партии е силно застъпен и религиозният 
елемент, като водещата Партия на демократическото действие има 
за идеологическа основа идеите на консервативната ислямска де-
мокрация и босненския национализъм, отразени във вижданията 
на „Ислямската декларация“ на Алия Изетбегович, формулираща 
несъвместимостта на исляма с не-ислямските системи и невъзмож-
ността от мир и съвместно съжителство между него и не-ислямски-
те социални и политически институции. По тази причина и идео-
логическата основа на политическия ислям в Босна и Херцеговина, 
стъпваща върху тези идеи, засилени от кръвопролитния етнически 
и религиозен сблъсък, е доста по-радикална от тази в Турция. В 
Албания и Косово ислямът не е застъпен в платформите на поли-
тическите партии, а опитите за създаване на ислямистка партия в 
Албания бяха пресечени от правителството.

 В държавите, където ислямските общности са в малцинство 
(като те се препокриват в много голяма степен със съответните ет-
нически малцинства), съществуващите етнически партии също не 
застъпват ислямистки идеи в своите политически платформи. Из-
вестно влияние ислямът оказва единствено върху политическото 
представителство на бошняшкото (но не и на албанското) мюсюл-
манско малцинство в Сърбия.

Като цяло може да се констатира, че с изключение на Босна и 
Херцеговина и Турция ислямът и политиката са отделени в балкан-
ските държави.
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Чуждестранно влияние върху местните ислямски общности
С оглед историческите корени на исляма на Балканите логично ос-
новното външно религиозно влияние в балканските страни про-
изхожда от вътрешен за самия региона източник. То е свързано с 
Турция и нейните традиции и амбиции да се представя за защитник 
на мюсюлманите на Балканите и се осъществява по две паралелни, 
често припокриващи се линии – етническа и религиозна, като засе-
га водеща е линията на „пантюркизма“, а тази на ислямизма играе 
поддържаща роля. Този подход е изведен в ранг на държавна поли-
тика, намерила най-задълбочена обосновка в идеите на неоосма-
низма, където вече се вижда една по-разширена роля и за панис-
лямизма. Тази политика разполага с необходимия административен 
и финансов инструментариум в лицето на Дианета, разполагащ с 
много значим финансов (над 2 милиарда долара за 2016 г.) и ка-
дрови ресурс, Агенцията за развитие (ТИКА) и др. Вниманието на 
Турция е насочено основно към турското етническо население в 
България, както и към мюсюлманските общности в Албания, Ко-
сово, Република Македония, Сърбия, Гърция. Специално внима-
ние е отделено на Босна и Херцеговина, която Турция разглежда 
като братска държава, своеобразен форпост за възстановяване на 
нейното историческо влияние на Балканите. В съдържателен план 
турската държава се опитва да въздейства върху ръководствата на 
ислямските общности в съответните страни, включително чрез из-
пращане и на турски мюсюлмански свещеници и подпомагане (фи-
нансово, организационно, чрез учебници и преподаватели) обу-
чението на местни имами. Освен това Турция се опитва да влияе 
върху политическите процеси в някои страни от региона (на първо 
място България), а и в други европейски държави чрез стимулиране 
създаването и подкрепата на партии на турска етническа основа. 
Следва да се подчертае, обаче, че приоритет в турската политика 
към региона остава обслужването на държавните амбиции и ин-
тереси на Турция за превръщането ѝ в регионален лидер и глоба-
лен фактор, като използването на религиозните общности попада 
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засега в арсенала на инструментите за постигането на тези цели. В 
този смисъл няма достатъчно основания на този етап да се гово-
ри за пряко влияние на тази турска политика в посока евентуална 
радикализация на ислямските общности в региона. Същевремен-
но намесата на Турция във вътрешните работи на страните създава 
предпоставки за допълнително разделение в балканските обще-
ства, стимулиращо появата като контрапункт на достатъчно силни 
националистически тенденции в редица страни и генериране на 
вътрешни конфронтационни процеси, което увеличава опасността 
от изолиране на ислямските общности там. 

Наред с традиционното турско влияние върху мюсюлманските 
общности на полуострова, осъществявано в полето на умерения 
местен ислям, през последните десетилетия се засили присъствие-
то и на нетрадиционни и външни за региона религиозни фактори. 
Техният произход е предимно от Саудитска Арабия, Египет, Кувейт, 
Обединените арабски емирства, Катар и др. Основно това става по 
линията на десетки неправителствени организации – като хума-
нитарна помощ (под формата на храни и лекарства) и финансова 
подкрепа, първоначално обвързани с меки условия: мъжете да 
посещават редовно службите в джамиите, а жените да се движат 
забрадени и облечени по съответния начин, а впоследствие обхва-
щащо строителство на джамии и училища за изучаване на Корана, 
осигуряване на стипендии за висше духовно образование в чужби-
на и т.н. Такива са например саудитската Международна ислямска 
организация за взаимопомощ и Саудитската висша комисия (изго-
нени за разпространение на радикалния ислям от Р Македония), 
ислямската фондация „Ал Харамейн“ и др. В разрез с традициите на 
балканския ислям, свързан исторически с Турция, десетки младежи 
получиха религиозно образование в арабския свят в духа на един 
по-консервативен канон. Следва да се отбележи, че за някои стра-
ни външното влиянието на радикалния ислям навлиза и посред-
ством вътрешни за региона канали – през Босна и Херцеговина (за 
Сърбия), през Косово и Албания (за Сърбия и Р. Македония).
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Няколко обстоятелства способстват за тяхното навлизане в реги-
она. На първо място това е директен резултат от войните и етническото 
противопоставяне в бивша Югославия – преди всичко в Босна и Хер-
цеговина и Косово, където религиозната принадлежност се превърна в 
елемент от националното обособяване и формиране на новия държа-
вен идентитет и където е най-голям рискът от засилено чуждо религи-
озно влияние и нерегламентираното настъпление на идеи, несъвмес-
тими с традиционно изповядвания ислям. В Босна и Херцеговина този 
процес бе съпроводен както с определена радикализация в рамките на 
бошняшкото население, така и с навлизането на радикални религиозни 
елементи и военни (джихадистки) структури, за които се предполага, че 
са запазили своето присъствие и след приключване на военните дейст-
вия. Други фактори, съдействащи за навлизането на чуждо за региона 
религиозно влияние са: освободеното от атеистичния контрол на пра-
вителствата и идеологически табута духовно пространство (в Албания, 
страните от бивша Югославия, България, Турция); дезангажирането на 
държавите от подготовката на ислямски духовници (България), дове-
ло до масовото им обучение в горепосочените арабски страни чрез 
предоставяне на стипендии от местни организации, но в чужди за бал-
канския ислям традиции; социалната маргинализация на отделни етни-
чески групи (ромите); политическата конфронтация и използването на 
исляма като инструмент за политическа (Турция) или етно-национална 
идентификация (Босна и Херцеговина, Р Македония и др.). 

Като цяло може да се констатира, че влиянието на външните 
фактори в региона е по-чувствително в държавите, където се гене-
рират по-силни конфронтационни процеси (етнически и полити-
чески) и където се наблюдава по-сериозна вътрешна динамика на 
обособяване и развитие на мюсюлманските общности. 

Рискове от радикализация, влияние на идеологията на „Ислямска 
държава“, рекрутиране на джихадистки бойци
Първите данни за засилващата се привнесена отвън пропаганда на 
фундаменталистки идеи и радикален ислям (уахабизъм и салафи-
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зъм) в региона могат да се отнесат към началото на 90-те години 
на ХХ в. В териториален план тази тенденция е концентрирана вър-
ху пост-югославското пространство, а в съдържателен профитира 
върху обективните процеси на разширяване влиянието на религия-
та, респективно исляма, сред мюсюлманското население там. 

Следва да се отбележи, че единствено в Босна и Херцеговина 
вътрешни условия за навлизане на по-радикални ислямистки идеи се 
създават още през 60-70-те години. Във всички останали държави то 
е функция от процесите след разпада на двуполюсния свят. Влияние-
то на радикални ислямистки идеи (включително уахабизма – с про-
повядване върховенство на шариата и идеята за „свещен джихад“) в 
Западните Балкани достига своя връх след началото на въоръжения 
конфликт в Сирия. То е значително по-ограничено сред традицион-
ните, установени и интегрирани в съответните общества ислямски 
общности, които са много по-устойчиви и резистентни спрямо него. 

Основните канали за навлизане на радикални ислямистки идеи 
в региона са свързани с обучението на местни ислямски свещено-
служители зад граница (С. Арабия, Египет, Кувейт), както и с изпра-
щането на чуждестранни проповедници на Балканите. Териториал-
но тази активност е насочена предимно към Западните Балкани, но 
в по-ограничен обхват засяга и България. Наличната информация 
сочи, че първоначално се търси навлизането в по-малки населени 
места, с по-изолирано и бедно население, чрез имамите в местни-
те джамии, около които постепенно се образуват ислямистки ядра. 
Мишената са преди всичко ветерани от военните конфликти в съ-
ответните страни или безработни млади хора. За по-значими групи 
привърженици на радикалния ислям може да се говори единствено 
в Босна и Херцеговина и Косово, но и в тези страни те остават ма-
лочислени и изолирани.

Данните варират, но може да се приеме, че за участие във воен-
ните действия в Сирия и Ирак от района на Балканите са рекрутирани 
около хиляда бойци – по етно-религиозна линия. Оценките сочат, че 
половината от тях са от Босна и Херцеговина, останалите – от Косово 
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и Албания, както и известна част от Р Македония (от албанското насе-
ление) и Сърбия (бошняци от Санджак, но не и албанци от Прешево). 
По информация в публичното пространство се допуска, че лагери за 
вербуване и обучение на ислямистки бойци може да съществуват в 
Босна и Херцеговина и Косово, като официалните албански власти не 
изключват възможността такива да е имало и на албанска територия. 
Във времеви план този процес е най-изразен в периода 2012-2015 г., 
като след това няма данни за значимо придвижване на доброволци 
от Балканите към Близкия изток. Първоначално те са се вливали в 
Ал-Нусра, като на по-късен етап повечето постъпват в редовете на 
„Ислямска държава“. Наличната информация сочи, че това са хора 
на възраст до 35 години, често семейно свързани помежду си (вслед-
ствие на силните кланови връзки в част от тези общества). Има ос-
нование да се заключи, че съществува определена специфика в мо-
тивацията на ислямистките бойци от Балканите. За индоктринирани 
джихадисти може да се говори по отношение на граждани на Босна и 
Херцеговина, докато при тези от албанския ареал става дума основно 
за наемници, като мотивът при тях е финансово-икономически. 

Като цяло Балканите осигуриха относително значим контингент 
джихадистки бойци с произход от страните, свързани с конфликти и 
военни действия през последните две десетилетия. Същевременно 
няма основания да се счита, че на този етап радикални ислямски 
идеи са навлезли широко сред местните ислямски общности.

Риск от терористични актове, свързани с радикални 
ислямистки групировки
Според повечето оценки степента на риска от терористични действия 
на собствена територия за повечето балкански страни е относително 
ниска в сравнение с редица западноевропейски страни. Изключение 
до известна степен правят страните с по-сериозни вътрешни етни-
чески напрежения. Но и при тях (на първо място в Турция) терорис-
тичните актове са мотивирани не от радикални ислямистки идеи, а 
са резултат от етно-национални конфликти. Основните рискове от 
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страна на радикалния ислям са свързани със завръщащите се бойци 
на „Ислямска държава“ в някои страни от Западните Балкани (Босна 
и Херцеговина, Косово, Албания), евентуалното създаване на техни 
мрежи и опити за дестабилизация на съседни държави (Р Македония, 
Косово, Сърбия), както и с транзитното им преминаване. От същест-
вено значение за снижаване риска от радикални действия ще бъде 
отговорът на въпроса как местните власти ще се справят с реинтегра-
цията на завръщащите се бойци от Близкия изток, включително и с 
разкриването на укриващите се от властите такива, представляващи 
потенциална заплаха за по-нататъшна терористична дейност. Засега 
обаче няма данни за наличие на критична маса за разгръщане на 
джихадистка инфраструктура в региона.

Мерки срещу ислямската радикализация
В повечето страни от региона през последните години и особено 
след 2014-2015 г. е прието изрично законодателство срещу риско-
вете от транснационалния тероризъм. Няколко са основните фак-
тори, довели до това: терористичните акции в редица европейски 
страни, разпространението на радикални ислямски идеи от Близкия 
изток, участието на ислямистки бойци от Балканите в сраженията 
там и евентуалното им завръщане след териториалния разгром на 
„Ислямска държава“ и не на последно място – в отговор на опасе-
нията на общественото мнение от навлизането на ислямистки бой-
ци по бежанските и мигрантски канали.

В редица страни от региона (Албания, Р. Македония, Косово, 
България) са приети законодателни мерки, инкриминиращи пропо-
вядването на радикални идеи. В съдържателен план това законода-
телство обхваща две сфери – борбата с тероризма и недопускане 
на радикализация и екстремизъм. Мерките включват наказателно 
преследване за деяния като набиране на доброволци, финансиране 
пропагандата на радикален ислям (Косово), забрана за участие във 
въоръжени конфликти извън страната и т.н. На тази основа в няколко 
страни има вече и случаи на осъдителни присъди срещу лица, чиято 



16

дейност е в разрез с тези закони, както и забрана дейността на рели-
гиозни структури, проповядващи радикален ислям.

Сериозно внимание в повечето държави се отделя и на пре-
вантивната дейност с оглед атакуване на причините за това явле-
ние. От съществено значение тук е вътрешната консолидация на 
обществата, превенцията чрез образователната система, подобря-
ване на социално-икономическите условия и особено – социалната 
сигурност и перспективи за младите хора. Независимо от това и 
занапред именно социалната сфера ще остане най-уязвима, гене-
рираща алиенация, агресия и радикализъм.

В страните с по-сериозно присъствие на политическия ислям 
(Турция, Босна и Херцеговина) властите също взимат сериозни 
мерки срещу разпространението на радикални идеи – както с оглед 
недопускане дестабилизиране на държавата, така и с цел предо-
твратяване на изместването на политическите нагласи отвъд гра-
ниците на правителствения контрол. Особеността тук е свързана 
с обстоятелството, че държавните власти са склонни да толерират 
разширяване на религиозното влияние като средство за консоли-
дация на обществото, т.е. когато чувстват вътрешна или външна за-
плаха, но предприемат сериозни мерки за пресичане на възможно 
външно влияние, защото тогава на преден план излиза рискът, кой-
то радикализацията представлява за самите тях – и като проводник 
на чужди интереси, и като вътрешен контрапункт.

Практически във всички страни от полуострова правителствата 
се опитват да поддържат добро институционално сътрудничество 
с ислямските общности, изхождайки от разбирането, че борбата с 
радикалния ислям може да бъде успешна единствено в съюз с ши-
роките ислямски общности. Тук се залага преди всичко на обстоя-
телството, че обществените нагласи в огромното си болшинство 
са обвързани с традиционния умерен местен ислям, но също така 
се търси и активното ангажиране на религиозните лидери и про-
поведници за противопоставяне на радикални ислямистки идеи. 
От съществено значение тук е политическата, организационна и 
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финансова подкрепа на държавите за религиозните общности и 
подпомагането на тяхната дейност. От друга страна вътрешните 
разделения в ръководствата на мюсюлманските религиозни ръ-
ководства (Сърбия, България, Косово, Р Македония) крият опреде-
лен риск от дезориентация на самите общности. В отделни страни 
(Косово, Р. Македония) се наблюдава и противоборство между 
по-старото и традиционно настроено духовенство и младата ра-
дикално настроена генерация.

Въпреки и невинаги достатъчно ефективни, може да се направи 
изводът, че правителствата в региона осъзнават рисковете от на-
влизането отвън на радикални ислямистки идеи и постепенно гене-
рират политическата решимост и обществена подкрепа за по-ре-
шителни мерки против тях.

Бариера пред моста?
Анализът сочи, че ислямът на Балканите сам по себе си е по-скоро 
препятствие за навлизането на радикални ислямистки идеи от Близ-
кия изток към Европа. Той е умерен по своя характер, а в региона 
съществуват дългогодишни традиции за съжителство и толерант-
ност между различните религии. В повечето страни от региона от-
състват необходимите обществени натрупвания, които да създадат 
условия за радикализация на по-широки мюсюлмански общности.

Същевременно както вътрешната динамика (национална и 
регионална), така и влиянието на външни за региона сили свиде-
телстват за наличие на определени фактори, чието развитие има 
потенциала да повиши опасността от подобна тенденция. 

По отношение на вътрешнорегионалните процеси следва да се 
отчита спецификата на отделните страни, като от гледна точка на мяс-
тото на исляма в тях към страните с преобладаващо мюсюлманско на-
селение (Турция, Албания) и тези, където те са в малцинство (България, 
Сърбия, Гърция) може да се добави и една специфична категория на 
страни, придобили своята първа модерна държавност след разпада 
на Югославия (Босна и Херцеговина, Косово, Република Македония). 
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Във всички държави, където ислямът е водеща религия, пра-
вителствата взимат сериозни мерки за недопускане на радикални 
външни влияния – с оглед запазване стабилността на държавата и 
собствените си позиции в управлението. Това се отнася както за стра-
ни, където религията остава на практика извън политиката (Албания), 
така и за тези, където ислямът се явява важен политически (Турция) 
или дори политико-идеологически фактор (Босна и Херцеговина). 

Процесите в Турция, като своеобразна „буферна“ страна между 
Близкия изток и Европа, са от ключово значение за недопускане на 
радикализация на исляма към Европа. Това е преди всичко функция 
от способността на Ердоган, разчитащ на „контролираната ислямиза-
ция“ като на свой политически ресурс, да удържа процеса в тези рам-
ки (в случай на вътрешна дестабилизация или международна криза) 
и да не позволи той да придобие собствена динамика и да излезе 
извън контрол. Тук следва да се има предвид обстоятелството, че не-
оосманизмът на Ердоган и радикалният ислям не са стратегически съ-
юзници, а по-скоро съперници: неоосманизмът е държавна доктрина 
с регионално приложение, а радикалният ислям е политическа идео-
логия с глобален прицел; неоосманизмът се стреми да наложи турско 
влияние сред съседите и доминация в региона, докато радикалният 
ислям е достатъчно завършена анти-западна идеология, имаща за 
цел да противопостави и разруши обществата отвътре. От тази гледна 
точка държавата Турция се явява преграда пред безпрепятственото 
разпространение на радикалния ислям към Европа. Независимо от 
това в отделни случаи има съвпадение на интересите между неоос-
манизма и радикалния ислям – не толкова на целите, колкото по от-
ношение на противниците – на първо място Асад и кюрдите.

Страните, придобили своята първа модерна държавност 
(БиХ, Косово, Р Македония), се сблъскват с трудната задача да съв-
местят в хармонично единство два противоположни процеса: от 
една страна – да сепарират едно дълго време съществувало общо 
икономическо, политическо и културно пространство, да се отгра-
ничават, да градят суверенитет и институции и да консолидират 
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обществото – всичко това неминуемо съпроводено със силна доза 
национализъм (особено след военните конфликти, съпътстващи не-
зависимостта); от друга – да съхранят нормални междуетнически 
и религиозни отношения в рамките на новите държави. Вътреш-
ните етнически конфликти във всяка една от тях крият опасен дес-
табилизиращ потенциал не само от рязко изостряне на междуре-
лигиозното противостояние, но създават и условия за вътрешна 
радикализация и навлизане на фундаменталистки идеи отвън сред 
мюсюлманското население. Неукрепналата държавност прави Бос-
на и Херцеговина и Косово, а при евентуална дестабилизация - и 
Република Македония потенциално най-застрашените в региона от 
инфилтриране на радикален ислям.

Териториалната концентрация и компактността на ислямските 
общности в държавите, където ислямът не е водещата религия 
(България, Гърция, Сърбия), създават условия за тяхното допълни-
телно самозатваряне и изолиране. Основен рисков фактор тук е 
повишаването на интензитета на националистическите тенденции: 
както на мнозинствата спрямо малцинствата, така и сред малцин-
ствата – като реакция за вътрешно сплотяване, но и като функция от 
външна подкрепа по етническа (основно сред етническите албанци 
и турци), а не религиозна линия.

Както навсякъде в Европа бежанската криза предизвика рязко 
засилване на националистическите настроения. Оптиката в реги-
она обаче е различна: докато в Западна Европа дебатът е свързан 
с пребиваването (настаняване и интеграция), то на Балканите той е 
съсредоточен върху недопускането (охраната на границите) и тран-
зита. Това определя и друг тип отношение към бежанците и мигран-
тите: има страхове за сигурността, но те не прерастват в омраза към 
чужденците и ксенофобия. Изключително важно обстоятелство е, 
че в масовото обществено съзнание съществува достатъчно ясно 
разделение между „своите“ мюсюлмани (които не се разглеждат 
като заплаха за сигурността) и „чуждите“ (сред които има опасения 
за наличие на джихадисти). 
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Анализите показват, че социалната несигурност е друг, при 
това много съществен рисков фактор за практически всички страни 
от региона. Социалните последици от прехода към пазарна ико-
номика, високата безработица, деиндустриализацията, липсата на 
стабилна професионална перспектива и огромната миграция, осо-
бено сред младото поколение, водят до практически разпад на со-
циалната тъкан в повечето бивши социалистически страни, което 
би могло да отвари вратите за навлизането на радикални течения, 
включително ислямистки такива. Особено уязвими тук се оказват 
маргинализираните ромски общности.

Важно е да се отбележи, че нито един от изброените вътрешни 
за региона проблеми сам по себе си не води до радикализация на 
местното мюсюлманско население. В своята съвкупност обаче те го 
правят по-уязвимо на целенасочени външни влияние при евенту-
ална дестабилизация на страните.

Основните рискове за региона са свързани с възможния внос 
на радикализъм под влиянието на външни фактори.

Мюсюлманските общности в балканските страни, както и нався-
къде по света, са логична цел на радикалните ислямисти. Обектите на 
таргетиране и износ на фундаментализъм, радикализъм и екстреми-
зъм към региона могат да се проследят в няколко посоки. Първо, към 
ислямските мнозинства: както в държавите, получили своята първа 
независимост в резултат на етнически конфликти (Босна и Херце-
говина и Косово), така и към освободеното от атеизма обществено 
пространство в Албания. Второ, към мюсюлманските малцинства в 
християнските държави. Трето, към етнически малцинства (роми) и 
социално маргинализирани слоеве (основно младежи).

Към настоящия етап могат да се идентифицират две нива, на 
които се осъществяват опити за проникване сред мюсюлмански-
те общности на Балканите. Първото е намесата в традиционните 
вярвания – чрез трансформация на характерната за региона умере-
на версия на исляма в една по-консервативна, схоластична негова 
разновидност, което от една страна би довело до затваряне на ис-
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лямските общности вътре в себе си, а от друга би засилило публич-
ните възприятия за различност. Адресатът тук са местните ислямски 
общности, а целта е тяхното обособяване и консолидация. Второто 
е свързано с опитите за създаване на питателна среда, в рамките 
на едно такова изкуствено привнесено по-фундаменталистко тъл-
кувание на исляма, за трансформация на социалната фрустрация 
и отчужденост, особено на младите хора, в агресия, като на тази 
основа впоследствие се върви към радикализация на по-широки 
групи. В този случай вече адресът е стеснен до потенциалните ра-
дикални елементи, но целта е разширена до дестабилизация и кон-
фронтация на цялото общество. Към момента няма основания да се 
твърди, че съществува необходимото натрупване сред ислямските 
общности в балканските страни, което да даде тласък за култивира-
нето на местен радикализъм в региона.

Всичко това позволява да се направи изводът, че досега уме-
реният балкански ислям в своята цялост играе по-скоро важна 
възпираща роля срещу преноса на радикализъм от Близкия изток 
към Европа. Тенденцията обаче не задължително е необратима. 
Вътрешната дестабилизация на страните, избуяването на национа-
лизмите в региона и превръщането на Балканите в арена на геопо-
литическа конфронтация са тези ключови фактори, които могат да 
създадат рискове за вдигане на бариерата на умерения балкански 
ислям пред радикализацията към Европа.
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ИСЛЯМЪТ В БЪЛГАРИЯ:
ПОВЕЧЕТО БЪЛГАРСКИ МЮСЮЛМАНИ 
ИЗПОВЯДВАТ ТРАДИЦИОНЕН ИСЛЯМ

Проф. д-р Искра Баева

Ислямът в България като историческо наследство
Разположени в средата на Балканския полуостров българските земи ос-
тават най-дълго под османска власт – почти пет столетия. Това обяснява 
наличието в православна България на една от най-големите мюсюл-
мански общности на Балканите. Според данните от преброяванията на 
населението, през 1887 г. те са 500-600 хил. или 19% от населението, а 
през 1926 г. – 10.57%. Намаляващият дял на мюсюлманите се дължи на 
бързия демографски ръст на християнското население и на периодич-
ното изселване на мюсюлманите (130 хил. в междувоенния период). В 
България остават само най-бедните и най-необразованите мюсюлмани 
(неграмотността е 80%), които живеят в периферните селски райони.

В българската държава мюсюлманите запазват религиозната 
си самостоятелност и шериата, имат частни училища с обучение 
на турски език с арабска азбука, както и депутати в различни пар-
тии. Опит за намеса във вярата е направен през Балканските войни 
1912–1913 г., когато насилствено са прекръстени българите-мюсюл-
мани (помаците), но той е краткотраен. След войните правата на 
българските мюсюлмани са защитени от Договора за правата на 
малцинствата, подписан в Париж на 28 юли 1919 г. Още един опит 
за интеграция е направен в края на 30-те години и началото на 40-
те години от организацията Дружба „Родина”.

В епохата на социализма отношението към българските мюсюл-
мани преминава през различни етапи. Комунистическият режим е 
противник на религията и ограничава както православната църква, 
така и исляма. Независимо от това православната църква и мю-
сюлманското вероизповедание продължават дейността си, която се 
финансира от държавата в замяна на стриктен контрол.
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В началото на управлението на БКП водещ е класовият под-
ход, според който за бедните и изостанали български мюсюлмани 
трябва да се полагат специални грижи в образователно, културно 
и социално отношение. Това продължава до десталинизацията, 
осъществена от Тодор Живков. От края на 50-те години той заме-
ня културната автономия на българските мюсюлмани с политика 
за приобщаване чрез асимилация. Тази линия се реализира при 
смяната на имената на мюсюлмани (около 255 хил.) и на бълга-
рите-мюсюлмани (около 200 хил.) през 60-те и 70-те години, за да 
достигне своя пик с насилственото преименуване на български-
те турци (около 850 хил.) в края на 1984 г. и началото на 1985 г., 
наречено „възродителен процес”. Това драстично нарушаване на 
правата на човека не е съпроводено със смяна на вярата, а само с 
ограничаване на някои ритуали – обрязването да става само под 
лекарски надзор, погребалните ритуали по граждански начин и 
т.н. Тази политика е преустановена след края на Студената война. 
„Възродителният процес” е отменен на 29 декеври 1989 г., възста-
новени са арабско-турските имена на българските турци, дори без 
окончанията -ов, -ова, -ев, -ева.

Роля и място на исляма в България след 1989 г.
Ислямът в България е традиционна религия на българските турци, 
българите-мюсюлмани, част от ромите и на по-малки етнически 
групи (каракачани, татари). Той е второто по значение религиоз-
но вярване в страната, като съотношението му с православието 
е 1:7.5 (577 139 или 7.83% мюсюлмани към 4 374 135 или 59.39% 
православни през 2011 г.).

Мюсюлманите са свободни в изповядването на своята вяра. В 
приетата на 12 юли 1991 г. от Великото народно събрание Конститу-
ция на Република България е гарантирана свободата на вероизпове-
данията. В чл. 13, ал. 2 е обявено: „Религиозните институции са от-
делени от държавата”, но в ал. 4 е отправено и предупреждението 
религията да не се използва за политически цели. То е предизвикано 
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от споровете за мястото и ролята на исляма в първите години на пре-
хода, когато се преодоляват последиците от „възродителния процес”.

Правата и задълженията на мюсюлманите са регламентирани от 
Закона за вероизповеданията от 29 декември 2002 г. В него е изразено 
„уважение” към исляма и е декларирано правото на избор на религи-
озни убеждения и практики. Държавата се ангажира да „осигурява ус-
ловия за свободно и безпрепятствено упражняване на правото на ве-
роизповедание” (чл. 4, ал. 3) и да не допуска „дискриминация на верска 
основа” (ал. 4). Обявено е и правото „да се дава и получава религиозно 
образование на език по свой избор” (чл. 6, ал. 6), а ограниченията са 
за дейности, насочени срещу националната сигурност и обществения 
ред, както и за политически цели (чл. 7, ал. 1 и 2).

От 1990 г. българските мюсюлмани са пълноправни участници 
в развитието на Република България, но значителна част от българ-
ското общество се отнася към тях с подозрение и опасения. Причи-
ните за това са различни: активната им роля в политическия живот 
(при първото правителство на СДС 1991–1992 г.); доминацията им 
в няколко района на страната; връзката със съседна Турция. Така в 
новите условия се възражда противопоставянето между християни 
и мюсюлмани, макар и при демократичната политическа система и 
гарантирани права на исляма в България.

Най-голямата група мюсюлмани са българските турци (612 541 
д.), българите-мюсюлмани (131 531 д.), част от ромите (42 201 д.), 
каракачаните (2 556 д.), татарите, албанците. Особена група са ара-
бите, имигранти от различни периоди (11 000-17 000 д.). Тези имат 
различно отношение към исляма, затова не бива да се разглеждат 
като единна маса, а да се прецени кои са пречка, а кои проводник 
за навлизането на радикалния ислям в страната.

Ислямските общности в България
Ислямските общности в България имат равни права с останалите 
религиозни общности. Българската държава оказва материална и 
финансова помощ на мюсюлманските организации. Това не озна-
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чава, че не съществуват проблеми в отношенията между българ-
ската държава и Главното мюфтийство.

През 2011 г. мюсюлманите в България са 577 139 или 10% от 
вярващите. Тенденцията от последните две десетилетия е броят на 
мюсюлманите да намалява, като този процес продължава и днес. Те 
намаляват абсолютно като цялото население, но и относително – от 
12.2% на 10%. Огромната част от българските мюсюлмани са сунити 
(546 004 д.), докато шиитите (27 407 д.) са едва 5%. Низходящата тен-
денция при мюсюлманите се дължи на тяхната икономическа еми-
грация, главно в Европейския съюз и Турция. Мюсюлманите емигри-
рат по-бързо и успешно от останалите българи, защото имат свои 
общности в чужбина и подходящ трудов профил (в строителството). 
Най-бързо, с 36.5%, намаляват шиитите, докато сунитите едва с 11%.

Българските турци и българите-мюсюлмани живеят преоблада-
ващо в няколко области, докато ромите мюсюлмани са разпреде-
лени равномерно на територията на страната. Турците са съсредо-
точени в областите Кърджали (69.6%), Разград (53.7%), Шумен, Бур-
гас, Пловдив, Благоевград, Търговище, Смолян, Силистра, Добрич, 
Русе. Там живеят над две трети от мюсюлманите. Те преобладават в 
43 от общо 262 общини в България. Най-вече в седемте общини от 
област Кърджали, шест от седемте общини на област Разград (без 
Разград), половината общини на област Шумен. С най-голям дял са 
в община Черноочене (обл. Кърджали) – 96.8%, община Венец (обл. 
Шумен) – с 95.9%, община Сатовча – 91.3%, Руен с 90.9% и Каолино-
во с 90%. Българите-мюсюлмани традиционно живеят в Родопите в 
южната част на страната, най-вече в областите Смолян, Кърджали, 
Хасково, Пазарджик.

Представителите на мюсюлманите-шиити живеят главно в Се-
вероизточна България: общините Кайнарджа (51.5%), Котел (16.2%), 
Дулово (11.6%) и Кубрат (11.3%).

Духовното ръководство на мюсюлманите се осъществява от Глав-
ното мюфтийство, което се грижи за вероизповеданието и осъщест-
вява контакти с изпълнителната, съдебната власт, държавните инсти-
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туции и обществените организации. Главното мюфтийство се грижи 
за подготовката на имами, свободното изповядване на вярата, духов-
ното обучение на децата и ислямската благотворителност. То разпола-
га с администрация, която подпомага Главния мюфтия и Висшия мю-
сюлмански съвет. В 18 градове в страната има районни мюфтийства: 
Айтос, Велико Търново, Гоце Делчев, Добрич, Крумовград, Кърджали, 
Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смо-
лян, София, Търговище, Хасково и Шумен. Съществуват и 1450 джа-
мийски настоятелства. В началото на прехода Главното мюфтийство е 
издавало в. „Мюсюлмани”, трансформиран днес в месечно списание, 
което има и приложение за деца „Хилял“ (Месечина).

Главен мюфтия е Мустафа Алиф Хаджи (от българите-мюсюл-
мани), изучавал ислям в Йордания и Турция и заемащ високи пост-
ове от 1997 г. до днес. Главният мюфтия се избира на Национал-
ната мюсюлманска конференция. През 2010 г. изборът на Мустафа 
Хаджи е оспорен от бившия главен мюфтия Недим Генджев, след 
като Висшият касационен съд обявява за нелегитимни три извън-
редни национални мюсюлмански конференции. Спорът е решен с 
решение на Софийския апелативен съд, който признава решени-
ята на извънредната Национална мюсюлманска конференция (12 
февруари 2011 г.), а Мустафа Хаджи е преизбран и от следващата 
конференция през януари 2016 г. Споровете демонстрират пробле-
мите в мюсюлманското вероизповедание, наследени от времето 
на „възродителния процес”. От едната страна са сътрудничилите с 
тогавашните власти като Недим Генджев, който обвинява сегашно-
то ръководство, че подкрепя радикалистите. От другата страна са 
участниците в съпротивата срещу „възродителния процес”, влезли 
в новото ръководство на мюсюлманите.

В българското училище съществува свободно избираем предмет 
„Религия–ислям”, който се преподава, ако се запишат достатъчно уче-
ници. За да подпомогне записването Главното мюфтийство организи-
ра пропагандни кампании сред мюсюлманите по време на Рамазана 
под лозунга „Подкрепи ислямското образование. Бъди съпричастен!”
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Една от най-важните дейности на Главното мюфтийство е подго-
товката на духовни кадри за джамиите и молитвените домове, които 
в България са около 1500. Това става в трите средни общообразо-
вателни духовни училища в Русе, Момчилград и Шумен, обучаващи 
ученици от 9 до 12 клас. Съществува и Висш ислямски институт в 
София, създаден след трансформирането на 9 март 1998 г. на полу-
висшия институт с Решение № Р-15 на Министерския съвет. Сайтът 
на института го определя като „висше училище на Мюсюлманско из-
поведание (Главно мюфтийство) в България със статут на юри-
дическо лице”, със срок на обучение четири години. Той дава степен 
„бакалавър” и квалификация ислямски теолог, а възпитаниците му 
могат да служат като имами, ваизи и мюфтии или да работят като 
учители. Проблемът на Висшия ислямски институт е липсата на сгра-
да и на акредитация по Закона за висшето образование, което пре-
чи при реализацията на випускниците му.

Продължаващият недостиг на имами принуждава Главното 
мюфтийство да организира 9-месечни курсове в Сърница, като 
подборът на момчетата за тях се осъществява от районните мюф-
тии. Имамите могат да се квалифицират и преквалифицират в кур-
сове, провеждани в селата Люляково, Билка, Делчево.

Мюсюлманските общности в България свободно изповядват 
своите религиозни вярвания, но реализацията им понякога предиз-
виква организационни проблеми и обществена съпротива.

Политически партии на религиозна или етническа основа
Създаването на политически партии на религиозна или етниче-
ска основа не се допуска от Конституцията на Република България. 
Нейният чл. 11, ал. 4 гласи: „Не могат да се образуват политиче-
ски партии на етническа, расова или верска основа, както и пар-
тии, които си поставят за цел насилствено завземане на дър-
жавната власт”. Конституцията е приета през лятото на 1991 г., 
когато във ВНС заседава турско-мюсюлманската пария Движение 
за права и свободи (ДПС), което изяснява контекста на забраната. 
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Тя цели да прекрати съществуването на ДПС, първата в историята 
на България партия на българските турци и мюсюлмани. Полити-
ческата практика дотогава е била интересите на етническите гру-
пи да се реализират чрез съществуващите политически партии. 
А създаването и утвърждаването на ДПС може да се обясни със 
ситуацията от 1990 г., когато се преустройва политическа систе-
ма, а на преден план излиза необходимостта да се преодолеят 
болезнените последици от „възродителния процес”. Създателите 
на ДПС обосновават създаването на партията с недоверието на 
мюсюлманите към другите партии, след като българската държава 
толкова драстичното е нарушила правата им. Затова искат да имат 
своя партия, която да защитава специфичните им права.

Още в началото ДПС успява да преодолее двукратните опити 
за оспорване съществуването на партията пред Конституционния 
съд (Конституционно дело № 1 от 1991 г., което завършва с Реше-
ние № 4 от 1992 г.). През следващите години под ръководството 
на Ахмед Доган, несменяем председател от 1990 до 2013 г., ДПС се 
утвърждава като единствен политически представител на мюсюл-
маните в България и се превръща в траен фактор в политическия 
живот, независимо от сериозните негативни нагласи сред широки 
обществени кръгове.

По документи ДПС е „либерално-демократична партия”, чия-
то цел е „да допринесе за единството на всички български граж-
дани, като се зачитат правата и свободите на малцинствата 
в България – в съответствие с Конституцията и законите на 
страната, Международната харта за правата на човека, Евро-
пейската конвенция за защита на правата на човека и основни-
те свободи, Рамковата конвенция за защита на националните 
малцинства, Хартата за основните права и други международ-
ни договорености”. Независимо от декларирания общолиберален 
характер на ДПС, политическата му практика показва, че е поли-
тически представител на българските турци и на мюсюлманите в 
България. Това показват: членският състав, гласоподавателите на 
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ДПС, които са почти изцяло от районите със смесено население, 
дейността на представителите на ДПС в парламента, в местните ор-
гани на властта и при участието им в правителствата на Симеон 
Сакскобургготски (2001–2005 г.), Сергей Станишев (2005–2009 г.) и 
Пламен Орешарски (2013–2014 г.).

Ахмед Доган съумява да привлече в ДПС малка група право-
славни българи, които влизат в ръководството и в парламента. По 
този начин той легитимира партията като неетническа и неислям-
ска, независимо че присъствието на българите остава чисто фор-
мално и не засяга местните структури. Електоралното присъствие 
на ДПС изглежда застрашено, след като българските турци започват 
да напускат България в търсене на прехрана. Тогава Доган насочва 
Движението към ромите (не само мюсюлманите, а всички), което 
му помага да запази ролята на партията. ДПС заема третото място 
в политиката и до 2009 г. играе ролята на балансьор, от когото за-
виси съставянето на правителството. Тази позиция е загубена при 
правителствата на ГЕРБ, оглавени от Бойко Борисов (2009-2013 г., 
2014-2017 г., от 2017 г. досега), но ДПС продължава да играе важна 
роля в политиката като партията с най-стабилно парламентарно 
присъствие, заради сигурната електорална подкрепа от страна на 
българските турци и мюсюлмани.

Партията е свързана с органите на мюсюлманското вероизповеда-
ние, което личи от постоянното присъствие на духовни представители 
на празници, възпоменателни срещи и други прояви на ДПС, както и 
на представители на партията на важни мюсюлмански форуми. При-
мер за това е Националната мюсюлманска конференция през януари 
2016 г., утвърдила Мустафа Хаджи за главен мюфтия – тогава присъст-
ват редица членове на ръководството на ДПС - Мустафа Карадайъ, 
Рушен Риза и Юнал Лютфи.

От 90-те години се правят опити за разрушаване на монопола 
на ДПС над мюсюлманското население, но всички те до момента 
са неуспешни. През 1997–1998 г. Гюнер Тахир създава Национално 
ДПС, но то бързо заглъхва. През януари 2011 г. бившият зам.-пред-
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седател на ДПС Касим Дал напуска партията и на 1 декември 2012 г. 
създава Народна партия „Свобода и достойнство” (НПСД) заедно с 
бившия лидер на младежкото ДПС Корман Исмаилов, но не успява 
да влезе в парламента. Засега най-успешният опит за разцепление 
в ДПС прави наследникът на Ахмед Доган в ръководството Лютви 
Местан (председател от 2013 г. до 2015 г.). В края на 2015 г. след 
остра критика от страна на почетния председател Ахмед Доган той 
е отстранен от ръководството и на 10 април 2016 г. учредява своя 
партия ДОСТ (Демократи за отговорност, свобода и толерантност). 
Местан получава подкрепата на Република Турция и на тогавашния 
турски посланик в София Сюлейман Гьокче, което предизвиква не-
гативна реакция в България и дори е направен неуспешен опит да се 
спре регистрацията на ДОСТ. Партията създава структури и участва 
в парламентарните избори през 2017 г., но с получените малко над 
100 хиляди гласа и 2.86% не успява да влезе в парламента.

Рискове от радикализация сред ислямската общност
Опасността от радикализация на мюсюлманите в Европа и на Бал-
каните се очертава след началото на т.нар. Война с глобалния те-
роризъм през 2001 г. Процесът е глобален, но и регионален. За 
проникване на радикалния ислям на Балканите съдействат и после-
диците от войните за разпадане на Югославия, които имат и рели-
гиозна окраска. Те пораждат благоприятна среда за ислямизация на 
населените с мюсюлмани райони на Балканите. Най-голяма тревога 
предизвиква дейността на широко разпространената в Саудитска 
Арабия секта на уахабитите.

България е съседка на Югославия, военни действия се водят и на 
нашата граница, но не успяват да я прескочат, затова обществената 
среда у нас остана незасегната от религиозните конфликти. Роля за 
това играе и т.нар. български етнически модел, който, според мен, не 
е заслуга на Ахмед Доган и ДПС, както се твърди, а на исторически 
утвърдилите се междуетнически и верски отношения. Но страната 
няма как да остане встрани от радикализирането на исляма.
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Социалните последици от прехода към пазарна икономика, 
изразени в деиндустриализация, висока безработица, постоянна 
или временна трудова емиграция на значителен брой български 
граждани, немалка част от които са мюсюлмани, отварят ниша за 
проникването на нетрадиционен за българските земи ислям. В теж-
ката ситуация от средата на 90-те години мюсюлманите в България 
започват да получават финансови помощи от мюсюлмански орга-
низации в чужбина, с които са изградени над 150 нови джамии. 
По-тревожното е, че при липсата на стриктен държавен контрол 
върху ислямските образователни институции с такива дарения се 
създават и т.нар. образователни центрове, чрез които прониква уа-
хабизмът. През 2003 г. властите закриват няколко ислямски центъра 
заради подозрения, че в тях действат ислямски групи, финансирани 
от саудитци с вероятни връзки с радикални ислямски организации 
(Мюсюлманско братство в Египет).

Както се вижда, главна опасност за навлизане в България на ра-
дикалния ислям са образователните институции. Според анализа-
тори като Димитър Аврамов, наред с официалните мюсюлмански 
училища в страната са създадени още седем други, които не са реги-
стрирани и през които са преминали около 3000 млади мюсюлмани.

Свидетелство за навлизането на радикален ислям е разбиване-
то през 2010 г. на организацията „Ал Уакф Ал Ислями”, действала 
в общините Благоевград, Рудозем, Смолян, Пловдив, Велинград и 
Пазарджик и получила за година и половина 400 000 евро от Са-
удитска Арабия. В резултат на акцията на силите за сигурност се 
стига до първия в България процес срещу 13 имами, учили ислям 
в Саудитска Арабия. Те са обвинени в разпространение на „анти-
демократична идеология – противопоставяне на принципите на 
демокрация, разделение на властите, либерализъм, държавност и 
върховенство на закона, основни човешки права, като равенство 
на мъжете и жените и религиозна свобода, чрез проповядване 
идеологията на салафитското направление на исляма и налагане 
на шериатската държава”. Процесът започва през 2012 г. и при-
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ключва пред 2014 г., но само с една ефективна присъда за Ахмед 
Муса Ахмед, имам на джамията „Абу Бекир“ в ромския квартал на 
Пазарджик. Издадени са още две условни присъди, а на останалите 
10 обвиняеми са наложени глоби.

Процесът в Пазарджик остава изолиран случай, което показ-
ва, че не съществува непосредствена опасност от навлизането на 
радикален ислям сред мнозинството български мюсюлмани. Неус-
пехът на опитите за тяхната радикализация показва, че са им про-
тиводействали традиционните мюсюлмани, а са намерили почва 
сред новоприобщените към исляма в ромските общности и сред 
българите-мюсюлмани.

Чуждестранно влияние върху местните ислямски общности
Тъй като по-голямата част от българските мюсюлмани са от тур-
ски произход, те се чувстват свързани със съседна Турция. За това 
говорят и многобройните изселнически вълни към южната ни съ-
седка, а и думите на лидера на ДПС от края на 1991 г.: „Пътят на 
България към Европа минава през Босфора”. Историческата връзка 
на българските мюсюлмани с Турция се превръща в проблем за 
българската държава през последните години, когато светският ха-
рактер на кемалистка Турция е поставен под въпрос от новия лидер 
на страната Реджеп Таип Ердоган.

Влиянието на Република Турция върху българските мюсюлмани 
цели поддържането на канали за влияние върху българската поли-
тика. Особено видимо става това след лансирането на стратегията 
на неоосманизма, припомняща за общото минало на полуострова 
в рамките на Османската империя. Турската държава разчита пър-
во на ДПС: тя поддържа контакти с ръководството на ДПС и го под-
помага при гласуването на хилядите живеещи в Турция български 
граждани, които неизменно подкрепят ДПС. Постепенно обаче ДПС 
се еманципира от Турция и се утвърждава като българска партия, 
затова южната ни съседка се ориентира към създаване на алтерна-
тивни политически формации. Така се ражда НПСД на Касим Дал, 
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който през 2013 г. присъства на митинга на победата на Ердоган, а 
впоследствие и ДОСТ на Лютви Местан, който след отстраняването 
си от ДПС търси защита в турското посолство в София. И двата по-
литически проекта не се радват на голям успех, макар че турската 
подкрепа за тях продължава.

Вторият канал за влияние на Турция е чрез мюсюлманското ве-
роизповедание. При затрудненото финансово положение на Глав-
ното мюфтийство, липсата на имами и на държавен контрол Тур-
ция започва да оказва финансова и кадрова помощ чрез турската 
Дирекция по вероизповеданията (Дианет). С посредничеството на 
Главното мюфтийство още през 90-те години така са финансира-
ни трите средни мюсюлмански училища, изграждането и поддър-
жането на техните сгради, както и преподаватели от Турция, като 
зам.-директорите се изпращат от Министерството на образование-
то на Турция. Турско присъствие има и във Висшия ислямски инсти-
тут. По данни на Ахмед Ахмедов, секретар на Главното мюфтийство, 
40% или 3 млн. лв. годишно от финансирането на образователните 
институции идва от Турция. През 2016 г. е публикуван списък на 
95 турски ислямски дейци, които работят в мюфтийствата и голе-
ми джамии в България. Заради намесата в живота на български-
те мюсюлмани през януари 2009 г. от България е изгонен главният 
координатор на Дианета Адем Йеринде, който е и зам.-ректор на 
Висшия ислямски институт в София и отговаря за назначенията и 
финансирането на мюсюлманските училища.

Турското влияние върху духовния живот на българските мю-
сюлмани се реализира благодарение на неяснотите в Закона за ве-
роизповеданията от 2003 г. Това предизвиква обществена дискусия, 
особено след влизането на националистите под името „Обединени 
патриоти” в третото правителство на Бойко Борисов през 2017 г. 
Тогава са направени и предложения за промени в закона, които да 
ограничат възможността за външно влияние и да поставят бариери 
пред проникването на чужди за България ислямски практики.
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Рекрутиране на джихадистки бойци
За разлика от други държави на Балканите, данни за български 
бойци-джихадисти в конфликтите от Близкия изток няма. Това не 
означава, че не съществува такава опасност. На 18 юли 2012 г. е 
извършен бомбен атентат срещу автобус с израелски туристи на 
летище „Бургас“, при което загиват 7 души и 35 са ранени. Той ос-
тава единственият терористичен акт на българска територия, чийто 
извършител е чужденец, пристигнал в България с такава цел.

Независимо че българските служби за сигурност нямат сведе-
ния за българи-джихадисти, през 2014 г. във връзка с процеса в 
Пазарджик се зараждат подобни подозрения. Те предизвикват ре-
акцията на Главното мюфтийство, което в средата на септември с.г. 
осъжда „Ислямска държава“ и призовава българските мюсюлмани 
„да не се поддават на провокациите на тези хора и да се разгра-
ничат от техните действия“.

Засега единствената опасност в България от бойци-джихадисти 
идва от транзитното им преминаване.

Оценка на риска от ислямски терористични актове
Поне засега – август 2018 г., рискът на българска територия да бъ-
дат осъществени терористични актове от радикални ислямски гру-
пировки е минимален. В България липсва критична маса от хора, 
способни да създадат логистична възможност за подобни действия.

Мерки срещу ислямската радикализация след 2000 г.
Ставащото през последните години в съседни държави, както и 
поредицата ислямистки терористични актове в Европа карат бъл-
гарските власти да обърнат внимание на проблема. През 2017 г. 
започва подготовка за промени в Закона за вероизповеданията, а 
през пролеттта на 2018 г. основните политически партии внасят в 
Народното събрание проекто-предложения (общ проект на упра-
вляващата ГЕРБ, опозиционната БСП и ДПС, както и алтернативен 
на участващите в управлението „Обединените патриоти”). Целта им 
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е да се поставят законови пречки пред навлизането на радикалния 
ислям. Промените предвиждат отпускане на държавни субсидии за 
основните вероизповедания, за да се преустанови финансиране-
то от чужбина; недопускане на политически лица в ръководните 
органи на религиозните общности; забрана за чужди граждани да 
осъществяват свещенослужение в български духовни институции; 
контрол върху програмите и съдържанието на религиозните обра-
зователни дейности. Главното мюфтийство обаче изразява несъг-
ласие с ограниченията за финансиране и привличане на чужденци 
при служенето, с опитите да се представят мюсюлманите като „за-
плаха за националната сигурност на страната”, а и с опитите из-
общо да се даде дефиниция на понятието „радикален ислям” (по 
тази тема е писмото на Висшия мюсюлмански съвет до държавните 
институции, придружено с подписите на 46 хиляди мюсюлмани).

Изводи
Общият извод, с който искам да завърша, е, че многобройната мю-
сюлманска общност в България не може да се възприема като ди-
ректна заплаха за сигурността на страната заради радикализиране-
то на някои мюсюлмани на Балканите, в Европа, Северна Африка и 
Близкия изток. Основната маса от българските мюсюлмани играят 
ролята на бариера пред радикализацията на исляма в България.

Основанието ми за този извод е, че повечето български мюсюл-
мани изповядват традиционен ислям, който може да се нарече уме-
рен. Съжителството между православни и мюсюлмани в българските 
земи има дългогодишна традиция, в която е имало всичко – унищо-
жение, противопоставяне, конфликти, но и добросъседство и сътруд-
ничество. Тенденцията на сътрудничество трябва да се продължи с 
усилията и на двете страни.

Съществуват и тревожни тенденции сред българските мюсюл-
мани, за които не трябва да си затваряме очите. Става дума за про-
никването на идеите на радикалния ислям преди всичко в средите 
на ромите, особено при онези, приели исляма отскоро. Втората гру-
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па, податлива на радикализиране, са част от българите-мюсюлма-
ни. И в двата случая става дума за млади хора (сред турците раж-
даемостта е по-ниска, отколкото сред ромите и българите-мюсюл-
мани), изолирани от обществото и със сериозни икономически и 
социални проблеми.

Не бива да се забравя също така, че опасностите от радика-
лизиране на българските мюсюлмани могат да дойдат и от нега-
тивни промени в международните отношения и във външната за 
България среда.




