
 
До Председател на ОбС гр. Шумен 

 

Проекто - Декларация 

от Общинския съвет на гр. Шумен 

 

 Относно: Кървавите атентати в Париж от 13.11.2015г и вземане на адекватни превантивни 
мерки от страна на Общинския съвет на гр. Шумен. 
 
 Вносител: Общински съветник инж. Добрин Чайлев, ПП Атака. 
 
 С тази Декларация Общинския съвет на гр. Шумен изразяваме своята и тази на жителите на 
община Шумен съпричастност за жертвите на кървавите убийства в Париж от 13.11.2015. 
Радикализирани маси навлизат от Турция през слабо охраняваната ни граница с България, 
представяни като бежанци от Сирийската война. Те са смъртна заплаха за националната сигурност 
на българската държава и за нациоаналната идентичност на българската нация. В лагерите 
Пъстрогор, Харманли, Враждебна и Военна рампа тези бежанци окачат на стените знамето на 
„Сирийската свободна армия“. Българският закон за убежищата и бежанците чл.4 ал.5 и 
Конвенцията за статута на бежанците чл.31.т.1 пределно ясно казват, че чужденец може да пресече 
незаконно българските граници, за да получи три вида убежище – статут на бежанец, хуманитарен 
статут или временна закрила – само ако пристига направо от територия, където са били 
застрашени животът и свободата му. Този текст е основополагащ. Нахлуващите тълпи идват от 
Турция – държава, призната за демократична и даже получила статут на кандидат-член на ЕС, в 
която при това няма военен конфликт, както и правата им там не са застрашени. 
 Ние констатираме, че действащото към момента законодателство е създадено изцяло в 
полза на имигрантските вълни, без каквато и да било защита на българския национален интерес. 
Това законодателство стоварва върху най-бедната нация в ЕС задължението да осигури на 
пришълците жилища, работа, социално и здравно осигуряване и дори детски надбавки. чл. 29 от 
Закона за убежишето и бежанците. Лицата с бежански и хуманитарен статут могат да купуват 
недвижими имоти. Лицата с най-голям статут – бежанския, могат да получат българско 
гражданство след 3 г. А тези с хуманитарен статут след 5г. Но веднъж получили бежански и 
хуманитарен статут, тези лица получават и правото да доведат в България още и още 
представители на своите семейства – сестри, братя, родители, лели, деца от предишни бракове и 
пр. Семействата в Близкия изток, Афганистан и Африка са с по 10-100 човека. А както вече 
казахме, българската държава няма как да провери нито самоличността, нито биографията на тези, 
които са получили такъв статут. В страната назрява социално напрежение, пример за което са 
протестите на жителите на София, Казанлък, Варна, Сливен, Шумен, Харманли и селата Телиш, 
Славейно, Розово и други срещу настаняването на нелегални имигранти. 
 Финансовите параметри, свързани с издръжката на тези имигранти, станаха еталон за груба 
несправедливост и налагане на недопустими, анти-народни двойни стандарти в ущърб на всички 
български граждани. Според бившия Зам. Министър на МВР Васил Маринов, месечната издръжка 
на един пришълец възлиза на 1100лв. В същото време българските пенсионери, които със своя 
дългогодишен труд и ум изградиха днешна България получават минимална пенсия в размер на 
157-158лв. 



 „Нямаме ресурс да разберем какви хора идват“ - признава на 10. 10. 2013г Владимир 
Писанчев, Председател на ДАНС, по време на изслушване в парламетарната комисия за контрол 
на службите! 
 Тероризмът и нашето бездействие не могат да бъдат оправдани. За да предпазим живота на 
жителите на община Шумен и живеещите в България, като национално отговорни личности, 
настояваме за: 
1. Г-н Президент затворете незабавно държавните ни граници! Експулсирайте всички нелегално 
влезли в страната ни лица! 
2. На територията на община Шумен няма да допуснем да се изграждат бежански центрове и да се 
настаняват нелегални имигранти, въпреки че Министърката на вътрешните работи г-жа Румяна 
Бъчварова в Народното Събрание каза, че ще се разкриват още 6 центъра! 

 
16.11.2015г Шумен! 


