
 
ДО  
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ 
 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 
МИХАИЛ МИКОВ 
 
ДО 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ 
 
ДО 
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ МОНТАНА 
НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ 
 
ДО 
МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
Д-Р ХАСАН АДЕМОВ 
 
ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
ДИРЕКЦИЯ „МИГРАЦИЯ” 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ 
СЪВЕТ 
НИКОЛАЙ ЧИРПАНЛИЕВ 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
ЕВА ЖЕЧЕВА 
 
ДО 
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

на Общински Съвет Вършец 
 

по повод настаняване на деца без родители и настойници от Сирия в сградата на 
Оздравително училище „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Вършец 

 
На 14.02.2014 г. от публикации в пресата и по – конкретно публикация във 

вестник „Стандарт”, брой 7558 от дата 14.02.2014 г., научихме, че на 13.02.2014 г. на 
заседание на оперативния щаб за овладяване на кризата с нелегалните емигранти, 
търсещи закрила в България, е взето решение за настаняване на над 100 деца 
бежанци без родители от Сирия в сградата на Оздравително училище „Никола 
Йонков Вапцаров” – гр. Вършец. 

Към дата 14.02.2014 г., публикуваната от медиите информация за намеренията 
и взетите решения, описани по – горе е напълно нова за местната управа на Община 
Вършец.  

В свое писмо с изх. номер: 3300-126/20.02.2014 г., адресирано до г-жа Ева 
Жечева – председател на Държавна агенция за закрила на детето и г-н Николай 
Чирпанлиев – председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски 
Съвет, управата на Община Вършец, представлявана от инж. Иван Лазаров – кмет на 
Община Вършец, изразява своето възмущение от публикуването на информация с 
важно обществено значение, без тя да е предварително съгласувана с местната 
управа. Въпреки изричното настояване в същото това писмо, за предоставяне на 
допълнителна информация и официално запознаване с взетото решение за 
оборудване на специализиран център за деца бежанци на територията на Община 
Вършец – отговор не е получен от нито една институция. В същото време имаме 
информация за започнати ремонтни дейности в Оздравително училище „Никола 
Йонков Вапцаров” – гр. Вършец, за което Общината също не е уведомена.  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ, 
 
- остро осъжда вземането на решения с важно обществено значение за Вършец и 
региона, без те да са предварително съгласувани с местната управа и без да е 
поискано становището й.  
 
- изразява своето възмущение от факта, че нито една институция не изпраща 
официален отговор и не се ангажира със становище във връзка с изпратено 
официално писмо по случая. 
 
- като отчита липсата на информация и неясните критерии довели до избора на 
Оздравително училище „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Вършец за трансформиране в 
център за настаняване на деца без родители и настойници от Сирия 
 
- като взема под внимание следната кратка извадка от Закон за убежището и 
бежанците: 
 
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.) Чужденец с 
предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут има право да поиска да се 



събере със семейството си на територията на Република България. 
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г.) Председателят на Държавната 

агенция за бежанците дава разрешение за събиране на семейството. 
 
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция за 

бежанците разрешава събирането на непридружен малолетен или непълнолетен 
чужденец с предоставен статут с родителите му или с друг пълнолетен член на 
семейството му или с лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай, 
когато родителите му са починали или са в неизвестност. 

 
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Когато чужденецът не може да представи 

официални документи, доказващи брака или родството, те се установяват с 
подписана от него декларация или по друг начин. 

 
(7) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Визи на членовете на семейството 

се издават след разрешението по ал. 2 и 4, от българските дипломатически или 
консулски представителства. 

 
(8) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Държавната агенция за бежанците улеснява 

събирането на разделени семейства, като съдейства на чужденците за издаване на 
пътни документи, визи и за допускането им до територията на страната. 

 
(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Когато местонахождението на членовете на 

семейството е неизвестно, Държавната агенция за бежанците в сътрудничество с 
Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците, 
Българския червен кръст и други организации предприема действия за издирването 
им. 

 
Чл. 37. Органите на местното самоуправление и местната администрация приемат на 
своя територия, вписват в регистрите за населението чужденците с предоставен 
статут на бежанец или хуманитарен статут и техните семейства и предоставят 
възможност за реализиране на правата, предоставени по този закон. 
Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Чужденец, ползващ се от временна закрила, 
има право да се събере със своя съпруг, с техните ненавършили пълнолетие и 
невстъпили в брак деца, ако и те заявят желание за това. 

 
(2) Председателят на Държавната агенция за бежанците може да разреши 

събиране на чужденец, ползващ се от временна закрила, с други близки роднини, 
живели заедно като част от домакинството по време на събитията и които са били 
зависими от чужденеца в държавата по произход. При всеки отделен случай се 
преценяват допълнителните затруднения, които биха възникнали за тях, ако не се 
съберат. 

 
(3) Когато местонахождението на членовете на семейството е неизвестно, 

Държавната агенция за бежанците в сътрудничество с Върховния комисар на 
Организацията на обединените нации за бежанците, Българския червен кръст и други 
организации предприема действия за издирването им. 



 
(4) При събиране членовете на семейството имат всички права, предоставени на 

чужденците, ползващи се от временна закрила. 
 

При всичко цитирано до тук и липсата на официална информация Общински 
Съвет Вършец счита, че няма гаранция да става дума само за деца. Кой ще спре тези 
деца да потърсят правата си и да се възползват от тях. При настаняване на над 100 
деца, чиято бройка не е ясно дали няма да се увеличава и при възможност част от тези 
деца да се възползват от законовото си право да пожелаят събирането им с техни 
близки на територията на Република България и не подминавайки факта, че вероятно 
част от тези деца са във възраст или в близка такава до момента, в която те като нация 
са възпитани да създават свои семейства, то може да се направи извода, че до 
няколко години представителите на сирийската нация ще наброяват едно не малко 
число.  

 
Вършец е малък град, с постоянно пребиваващо население под десет хиляди 

души. Възможността след няколко години да се стигне до преки етнически конфликти 
е твърде голяма. 
 
- след като взема под внимание и следните важни фактори: 
 

 1. Повишения инвестиционен и туристически интерес към община Вършец. В 
Общината се работи активно по проекти свързани с развитието на туризма. Досега с 
изградено име на спокоен курортен град, придобивайки последваща слава и име на 
град превърнал се в център за бежанци – това ще изиграе крайно негативна роля в 
привличането на бъдещи инвеститори и посетители на града. 
 

 2. Разположението на училището в минимална близост до центъра на града и 
до един от символите на местността и основна туристическа дестинация в Общината – 
втория по големина парк в България – „Слънчева градина”; 
 

3. Липсата на Общинска болница, наличие единствено на Общински 
Медицински център и филиал за спешна медицинска помощ, обслужващ спешните и 
неотложни състояния на пациенти от града и всички населени места от Общината, 
разполагащ само с една линейка и един резервен автомобил (линейка). В общината 
няма инфекциозно отделение, лекари специалисти по инфекциозни заболявания, 
нито специалисти по епидемиология.  
 

ДЕКЛАРИРА: 
 

Изразяваме солидарност с трагедията в Сирия и засегнатите невинни хора, но 
на първо място ние сме поели ангажимент към местното население да пазим мира, да 
се грижим за просперитета на гражданите, развитието на града и възвръщането на 
славата му на една от най – добрите и желани туристически дестинации у нас - 
прекрасно място за почивка, спорт, климато-и балнеолечение. 
 

Изразяваме несъгласие на територията на Община Вършец да бъде изграден 
център за настаняване на деца без родители и настойници от Сирия.  



 
Декларацията ни е продиктувана от желанието и необходимостта да защитим 

интересите и сигурността на населението на Община Вършец. В случай на 
необходимост и наша преценка имаме готовност, и ще бъде внесено предложение за 
провеждане на местен референдум сред жителите на Общината по въпроса:  

 
„Да бъде ли разкрит на територията на Община Вършец център за 

настаняване на деца без родители и настойници от Сирия.”  
 
При продължаващи действия по взетото решение за изграждане на център за 

настаняване на деца без родители и настойници от Сирия в сградата на Оздравително 
училище „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Вършец, има реална опасност напрежението 
сред местното население да ескалира и да се стигне до гражданско неподчинение. 

 
Гласували поименно: “за” – 12– инж. А. Димитров, О. Яничкова, Т. Кънчев, И. 

Андров, д-р Ц. Велизаров, А. Станчева, С. Симеонов, С. Сълков, Б. Христов, д-р Б. Бонев, А. 

Николова и д-р Р. Дамянова “против” – няма; “въздържали се” – няма  
ПРИЕМА СЕ. 

 


