
До Председател Общински съвет гр. Шумен       
  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

от Добрин Чайлев общински съветник Шумен. 

Относно: Приемане на Декларация за недопускане на територията на община Шумен откриване на бежански 
лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за настаняване на бежанци. 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 Изразявам нестихващата си тревога от разселването в ЕС, в това число и на територията на България 
на огромен брой ислямистки имигранти, в мнозинството си радикализирани маси в състава, на  които се 
включват лица от арабски, африкански и средно-азиатски произход. Българският Закон за убежищата и 
бежанците чл.4, ал.5 и Конвенцията на бежанците чл.31, т.1 пределно ясно казват, че чужденец може да 
пресече българската граница, 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, защото имигрантите пристигат в Европа, България и Гърция от Турция – 
държава, призната за демократична и даже получила статут на кандидат член на ЕС, в която правата и 
свободата им не са застрашени. Европейското законодателство е създадено изцяло в полза на имигрантските 
вълни без каквато и да е било защита на българския или който и да е национален интерес. Европейското 
законодателство стоварва върху най-бедната нация задължението да осигури на бежанците: жилища, работа, 
социално и здравно осигуряване и дори детски надбавки чл.29 от Закона за убежището и бежанците. Лица с 
бежански и хуманитарен статут могат да купуват недвижими имоти в България. Лицата с най-голям статут – 
бежанския,  могат да получат българско гражданство след три години. Тези с хуманитарен, след пет години. 
Веднъж получили бежански и хуманитарен статут тези лица получават и правото да доведат в България 
техните големи  семейства – сестри, братя, родители, чичовци, лели, деца и др. Като общински съветник 
считам, че местната власт е длъжна да има категорично становище относно евентуални опити за настаняване 
на бежанци на територията на Община Шумен. По думите на г-жа Бъчварова, министър на вътрешните 
работи, ще се разкрият още шест центъра за настаняване на имигранти. Къде ще са тези така наречени от нея 
„горещи точки“, аз не знаем? 
 Г-жа Меркел на 06.03 казва: „Ние трябва да осигурим достоен живот на бежанците“. „Балканския път 
няма да бъде затворен“ Моля! Моят отговор към нея е следния: Г-жо Меркел, първо ще се погрижа да осигуря 
на жителите на община Шумен достоен живот, а после ще мисля за имигрантите! 
 Дами и господа общински съветници, предоставям на вашето внимание резултатите от „Политиката 
на двойните стандарти“  на Брюксел и ЕС! Запознайте се със съкратена част от дневника  на жителка на 
Мюнхен за времето от 04.01. до 26. 08. 2015 г. Публикацията е без коментар! Записките на Галина са строго 
документални. На тях се позовават големите медии в Германия (ZDF, Fokus, Sueddeutsche Zeitung). Това е 
истинската хроника за края на Европа. А неговият автор се кани да бяга. 
4 януари 
....В изявление на Бундестага се говори за „здравите ръце“, призвани да спасят немската икономика. 
Католическата църква в Германия взе решение да се откаже на практика от кръщаването на младенци. 
Причината: не трябва да се налага на човека вярата, нека порасне и сам да решава. Дори е забавно да се 
наблюдава как и с каква скорост Европа се погубва. Ако на някого му хрумне да ме обвини в лъжи, да иде 
на страницата на Sueddeutsche Zeitung. 
5 януари 
Германия е страна с много строги процедури за получаване на разрешение за пребиваване, но въведе 
облекчен режим за получаване на гражданство за бежанците – араби и африканци. Децата им автоматически 
стават граждани. Но тези бежанци са съвсем други мюсюлмани. Агресивни. Нецивилизовани. Ту блокират 
пътя, ту се бият, полицията всеки ден е в техните лагери. Събитията по разрушаването на Европа върви с 
такава скорост, че дори брадатата Кончита и еднополовите бракове изглеждат безобидни. 



6 януари 
Предложиха в Германия да се легализира хашишът и марихуаната.Всички нелегални наркодилъри ще ги 
водим като частни предприемачи, а другите бежанци ще работят на плантациите за марихуана!“. 
11 януари 
В много училищни столове забранили свински наденици, колбаси и пастети, забранили дори да се носят 
такива сандвичи от къщи. В класовете отменили уроците по религия, от стените свалили разпятието. 
Прекръстили коледната ваканция и сега се нарича „зимна почивка“. В басейните открили специални 
отделения за къпане с дрехи. Подпалиха косата на 17-годишно момиче за това, че била без забрадка. 21 
януари 
В Германия стават толкова много престъпления, че днес Съюзът на полицаите поиска разрешение да не се 
занимават с малките престъпления, тоест с кражби в магазините и битови скандали. За скандали и кражби в 
селищата на бежанците е забранено да се съобщава в пресата. 
23 януари 
Имамът от град Ерфурт иска да въведе в училищата уроци по ислям за всички ученици. Министърът на 
образованието е готов да се съгласи. 
24 януари 
Чух от умни хора, че бежанците се внасят в случай на война с Русия, за каквато активно се подготвя 
средният бюргер. Към това трябва да се прибави, че на десет немски мъже петима са с наднормено тегло, 
трима са хомосекуалисти и двама – просто ислямисти. 
2 февруари 
Фатерландът се отказа от лозунга „Германия за немците“, сега ние живеем под знамето на „Страна без 
граници, Германия – страна на имигранти“ („Deutschland ist Einwanderungsland!“). За немец се смята всеки, 
който живее на територията на Германия, правата на родените тук не са по-големи от тези на пристигащите. 
Смятате, че това са глупости? Нищо подобно: такова решение бе прието на срещата в Бундестага с участието 
на най-гласовитата Партия на зелените. По-рано си мислех, че Партията на зелените е за природата, нашата 
майка. А се оказа, че това е партията на мюсюлманите в Германия. Аз съм наивна чукотска девойка. Бедни, 
бедни ми германци. Отнеха им страната за един ден. 
20 февруари 
Италианските спецслужби публикуваха прихванати разговори на ръководители на „Ислямска 
държава“: „ Ние ще напълним Европа с наши бойци“. Под маската на бежанци в Европа са изпратени 
хиляди джихадисти…Упс! Че кой се е съмнявал. 
23 февруари 
Обръщение на кмета на град Глаубиц в Майсенска област към жителите: „Във връзка с увеличения поток от 
бежанци ръководството на града настоятелно моли всички граждани да проверят имат ли свободни стаи. 
Кметството на града има намерение да разпредели бежанците в квартири на гражданите. 
26 февруари 
Германия преустанови приема на бежанци заради епидемия от морбили и варицела, която възникна в 
началото в лагерите, а после се разпространи и върху населението на градовете. 
5 март 
Интеграцията на бежанците върви с пълна сила. Но истината не беше там, където очакваха наивните 
бюргери. Увеличиха се поръчките за смяна ключалките и ключовете. Вчера на сина ми по време на спортно 
състезание за първи път от десет години беше обрана съблекалнята – чанти и сака на студентите. Пари, 
смартфони, таблети… Полицията не разреши това да се огласи, мотивирайки се, че, така или иначе, 
издирване няма да има, ползвайки се от новия закон за игнориране на малките престъпления. 
6 март 
Немският пастор Улрих Вагнер предложи да се предоставят на бежанците услуги на проститутки. 
„Проституцията е призната професия в Германия. Бежанците получават медицинска помощ, а защо ние да им 
отказваме не по-малко важното – сексуална помощ?“ 
7 март 
Хората се вълнуват, защото бежанците напират, а места просто няма, дори легла няма къде да се поставят. 



Работата е там, че първите мигранти получиха хубави квартири, после изпратиха снимки на родата в Африка 
и ги провокирали. И те се юрнаха насам – а място повече просто няма. Настаняват ги където падне. И сега 
бежанците блокират пътища, протестират, искат „същите условия като на техните приятели“. В Мюнхен ги 
настаниха в общински жилища и това вече е истинска диващина! 
15 март 
Тръгнах към Хамбург, за да се явя на изпит, но още на гарата бях шокирана: тълпа от африканци в 
модни маркови дрехи, всички като един говорят по смартфони последен модел. В магазините постоянно 
предупреждават да внимаваме за чантите си. Какъв забележителен живот настъпи в Германия! Виждаш на 
улицата германец и не можеш да повярваш на очите си! Седнах на централната улица в кафенето и реших да 
преброя колко африканци ще минат покрай мен за пет минути. Седемдесет и двама души! Това е някакъв 
Вавилон! 
10 април 
Нацията загина. Няма немски народ като такъв. Великото нашествие им е дадено като наказание. Защо до два 
часа през нощта в главата ми се въртят мисли за края на европейската цивилизация? На пристигащите в 
Германия араби и африканци сега им разрешават да доведат семействата си, както е уредено по хуманните 
стандарти на ООН и ЮНЕСКО, дори ако в родината си мигрантът има четири жени. 
11 април 
На шега бежанците от два приюта в Трир четиридесет и три пъти натиснали бутона за викане на пожарната. 
Четиридесет и три пъти при тях пристигнали на помощ пожарните. Ако това бяха немци, щяха да ги глобят с 
34 400 евро. Но от бежанците не взели нищо, те били като малки деца“, пише полицейското издание „Фокус 
онлайн“ (и изтрили глобите). Вчера по баварската телевизия казаха, че гражданите трябва да проявят 
разбиране и търпение: не всички бежанци могат да ползват тоалетни, не всички познават 
европейските правила, например да не се облекчават в детските пясъчници. Не трябва да се крещи на 
бежанците, те може да са пияни, защото са „травмирани от войната“. Затова пият. А що се отнася до 
облекчаването в пясъчник, така е прието в родината им: в пясък ходят по нужда и го зариват 
(директно превеждам, нито дума не добавям от себе си). 
17 април 
Ужасена съм от ненавистта към руснаците. „Руснак“ за немците е неприлична дума, говори се винаги 
подигравателно. Ненависта към руснаците дреме на дъното на душите им, но никога не изчезва. Ами ако е 
война? Ако им се даде възможност да ни убиват? Затова пък пред американците немците се прекланят. 
Америка е идеална. 
18 април 
В град Ешвайлер по искане на жителите забраниха звъна на църковни камбани: дразнел ги.  
20 април 
В Бремен беше глобена пенсионерка за това, че нарекла африкански 11-годишен юноша негър. Той наистина 
преди това нарекъл жената „стара проститутка“, но това не се взело предвид. 

22 април 
Немците изведнъж се осмелиха и започнаха на глас да обвиняват потоците бежанци… „Проклети 
ционисти“!!! Значи НАТО не е виновен! Свещената Америка не е виновна! Германия с нейния 
боджетоформиращ бизнес „продажба на оръжие“ въобще няма общо! Виновни са израелците, защото са 
направили непоносим живота в Африка. 
25 април 
„Шестимата, изнасилили ученичка в училищния двор, са арабски мигранти и говорели на неизвестен 
език“. Да се посочи националността на престъпника сега не бива. Германия предложи да не се чакат 
лодките, на които бежанците плават към Европа, а да се изпратят два кораба и да се приберат бежанците 
направо от брега. 75 процента от немците приветстват преселението на африканците. Това е масово 
самоубийство на нацията. Програма за унищожение. 
28 април 
В Бремен на народния празник дойде огромно количество африканци, след което изчезнаха 



портмонета и смартфони. При опит да се задържат крадците пострадали много полицаи: африканците 
не знаят, че в Германия не може да се бие полицай с юмрук в лицето. 
14 май 
Чета коментари под статията за „бедните и нещастни бежанци“ (други у нас няма, но откъде имат по 
6000-10 000 евро за пътешествия на север в Европа?). Изясни се, че те дори много добре разбират, че 
трябва да казват, че са си изгубили документите и т.н. Сега се обсъжда изискването (!) да им се направят нови 
зъби (немците са длъжни да платят за тази „козметика“). Откъде е тази наглост? Чия е идеята, те всичките 
са неграмотни: 64 процента от мъжете и 75 процента от жените изобщо не могат да четат и пишат? Много от 
бежанците разправят, че парите им ги дали на пътя някакви американски организации. 
20 май 
Африканците с примитивната си прямота предлагат „любов и дружба“, а ако жената се възмути, я 
бият. Могат и просто да я заколят: неотдавна 34-годишен „бежанец от Африка“ заклал 48-годишна жителка 
на град Лезум.. „Ако искате да останете в Германия, трябва бързо да се ожените. Търсете си съпруга. Казали 
им и те тръгнали. Несъгласните убивали. 
27 май 
Вчера в парка „двама чернокожи“ изнасилили 34-годишна. Стана опасно да се излиза вечер. У нас вече не 
само край басейните, в парковете и на плажа са службите по безопасност, но и в целия обществен транспорт, 
във всеки трамвай. Народът се възмущава, търчи при депутатите с факти и видео, на което правителството 
отговаря: „Einzelfall“ – единичен случай. Нашата нова нещастна крилата фраза. 
28 май 
Предупреждават местните, че бежанците носят ножове, разрешено им е  и могат да ги използват, ако вие ги 
гледате втренчено – те приемат това като предизвикателство. Защитниците на бежанците крещят по 
телевизията: „Не трябва да се местят бежанците в страни, където нямат познати! 
17 юни 
О, Боже… Краста, въшки… Пишат, че в Германия има епидемия от въшки… Какво следва? 
22 юни 
„Ученик почина от чума – потвърждават лекарите.“ Чума в Берлин. За СПИН вече не проверяват бежанците: 
безполезно е. 
19 юли 
В Хамбург в лагера на бежанците ги обзавели с WiFi – безплатно, за връзка със семействата и приятелите. 
Сега няма да повярвате! Бежанците отишли в магазина и сключили договори за смартфони и таблети, но да 
платят по кредита не пожелали. Компаниите поискали от Меркел да се намеси, в отговор на което ги накарали 
да им платят обезщетение за вреда, защото „бежанците не разбирали какво подписват“. Сега седят 
„неразбиращите“ с айфоните и айпадите. В Мюнхен африканците ядат и пият направо в супермаркетите. 
21 юли 
Седях в кафенето някъде около час. С интерес наблюдавах новите сервитьори: африканка и двама араби. 
Бежанци без немски език, но с английски. Наредено им е да ги вземат на работа. Притеснявах се да не ми 
плюят в чашата с лимонада. Защото тройката обслужваше хората с физиономии, които казваха „що си 
се сдухал с това капучино, фашист“. 
25 юли 
Пропагандата, разгърнала се в медиите „ за бежанците“, в пъти превъзхожда по интензивност и тъпите 
лъжи на държавната пропаганда от времето на ГДР. Това, естествено, го разбират само 
източногерманс-ките немци, западните вярват на всичко. 
26 юли 
В Германия започнаха да уволняват от работа заради коментари и постове във Фейсбук. 
14 август 
Дебилизмът на немците няма граници!!! От новата учебна година в университетите в Германия 
африканските и арабските бежанци могат да влизат без оценка! За всички останали трябва супер атестат. 
18 август 
Случващото се в Германия ме ужасява. Замислям се за връщане. Къде? Къде да се спася от този ужас с 



мюсюлманските мигранти? Днес вървях по улицата: африканци подсвиркват след мен, добре поне че не 
проявяват насилие. Но и това не е далеч. Четох форума на руските жени и накрая разбрах, че не съм 
единствената, която разбира това и че не съм в пълна изолация сред дебилните немски жители. 
На този фон вчера ни съобщиха, че германският народ моли да се приемат още 700 000 души! Моля! 
Прието е решение за конфискация на празните къщи и апартаменти, които се намират в частна 
собственост (засега спорят за законността, но съм сигурна: скоро ще подгонят и закона в правилната 
посока). Кой разправяше, че частната собственост била свещена? Започнаха съдебни процеси над тези, 
които се отнасят лошо към бежанците. 
22 август 
Съпруга на лекар пише: всекидневни скандали в чакалнята, бежанците не искат да ги преглежда жена. . 
Главният лекар казал, че ако бежанците се оплачат от немския лекар, ще последват уволнения. 
23 август 
В Германия отново започват да горят книги. Живот сред абсолютно нагли и неадекватни бежанци и 
цигани е просто невъзможен. Решиха, че трябва да освободим апартамента за семейство африканци. 
Преди година новината за експроприация на жилища предизвикваше само смях. Сега това е 
действителността. 
26 август 
Ние грешно схванахме приказките за края на света. Очаквахме нещо като всемирен потоп. А то 
потопът се оказа различен. Тези хора са като скакалци. 
 
ПП. Коментар на Български студент от ФБ: 
“Живея в Дармщадт Германия. Студент съм! И аз скоро — като завърша — ще си събирам багажа за 
Швейцария, защото Германия става ислямска република пред очите ми. Дармщадт преди години, като 
пристигнах, какво китно градче беше, а сега — боклуци, мръсотия до шия. Бежанците са като скакалци, 
навсякъде са освинили всичко! В метрото във Франкфурт така смърди на коч и урина… Нещо страшно е! 
Арабските бежанци са изключително агресивни и нападат полиция и обикновени граждани. Никакъв респект 
нямат към труда на другите и от властта! Казват, че ако не получат социални помощи, ще режат глави на 
неверниците. 
 В тази връзка предлагам на Общински съвет Шумен да приеме Декларация. Целта на тази декларация 
е да окаже превантивна роля пред държавните органи, както и да защити интересите и спокойствието на 
нашите съграждани! 
 Предвид посочените обстоятелства, предлагаме на Общински съвет Шумен да приеме следното 
решение: На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Шумен приема декларация със следния 
текст: 

     Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Ние, Общинските съветници гр.Шумен изразяваме загриженост, че нашият град 
Шумен може да се окаже  потърпевш от последиците на бежанската криза. 
 Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, 
категорично сме против въвличането на нашия град в бежанския проблем. Ние не искаме 
да се превръщаме в поредните жертви на нарастващата международна и  хуманитарна 
криза. 
 Декларираме, че НЕ желаем  на територията на община Шумен да се създават 
бежански лагери, центрове за настаняване, общежития и други организационни форми за 
настаняване на бежанци.       

08. 03. 2016г.                                                    С  уважение: .........................................                                                           
гр. Шумен                                                                                      /Добрин Чайлев/ 



 


