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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
НА ВНИМАНИЕТО НА: 
г-н Бойко Борисов - Министър-председател на Република 
България 
г-н Димитър Главчев - Председател на Народното събрание 
Председателите на парламентарните групи в  44-то НС  
 
 КОПИЕ ДО: 
г-н Румен Радев - Президент на Република България 
г-н Сотир Цацаров - Главен прокурор на Република България 
г-н Жан-Клод Юнкер - Председател на Европейската комисия 
г-н Антонио Таяни - Председател на Европейския Парламент 
г-н Доналд Туск - Председател на Европейския съвет на ЕС 
Посланици в България на страни-членки на ЕС 
Медии 

 
 
Уважаеми дами и господа, 
 
С това писмо изразяваме своето крайно възмущение от един абсолютно и откровено 
скандален факт – назначаването на 25 май на Валери Симеонов, председател на Националния 
фронт за спасение на България за председател на Националния съвет по етнически и 
интеграционни въпроси към МС – консултативен и координиращ политиките за малцинствата 
орган. Като скандално окачествяваме и самото утвърждаване на В.Симеонов за вицепремиер с 
ресор икономическа и демографска политика.  
 
С каква аргументация правителството на партия „Граждани за европейско развитие на 
България” утвърждава политическо назначение на откровени поддръжници на фашистки и 
неонацистки идеологии и им гласува „доверието” да отговарят за политиките към 
малцинствата и тяхната интеграция, с което у нас най-често се обозначава демографската 
политика? Въпросът, разбира се, е риторичен – не съществува подобна аргументация, ако тя ще 
претендира да е основана на основополагащите принципи на демократичната държава и на 
Европейския съюз, в чиито основи безспорно стои зачитането на правата на човека. 
Случващото се е скандално, то е позорно!  
 
Нима вече са забравени циничните и расистки изказвания на Валери Симеонов от 
парламентарната трибуна на 43-то на Народното събрание по адрес на ромите,  обругавайки ги 
като: „превърнали са се в нагли, самонадеяни и озверели човекоподобни, изискващи право на 
заплати без да полагат труд, изискващи помощи по болест без да са болни, детски за деца, 
които играят с прасетата на улицата, и майчински помощи за жени с инстинкти на улични 
кучки? Кое създаде убеждението у нашите мургави сънародници, че всичко им е позволено, че 
всичко им е разрешено и че всички са им длъжни да ги хранят, обличат и лекуват безплатно?“. 
Забравена ли е вече визията на В.Симеонов за интеграцията но ромите в българското 
общество? И че в предизборната програма1 на НФСБ от 2013 г. се предлага следното решение 
на за интеграция на ромите: „НФСБ предвижда като начало премахването на всички незаконни 
постройки в циганските гета и създаването с минимални средства на отделни селища извън 
големите населени места. Да се подпомага доброволното ограничаване на раждаемостта чрез 
безплатно предлагане на противозачатъчни средства. Изолираните селища могат да бъдат 
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превърнати в туристическа атракция, което е масова практика в най-развитите демокрации 
(индианските резервати в САЩ, аборигенските селища в Австралия, циганските селища в Чехия 
и Унгария и т.н.)“.  
 
Забравена ли е неонацистката му визия, заложена във възраждането на идеята за модерни 
концентрационни лагери след повече от 70 години от края на Втората световна война? Не бе ли 
тази публично заявена визия шокираща до крайна степен още при лансирането й? Не е ли тя 
още по-шокираща днес, когато авторът на тази идея към момента е на върха на пирамидата на 
изпълнителната власт, когато отговаря за демографската политика, а от 25 май – и за 
интеграционната политика? Не е ли шокираща ситуацията, при която подобна публична, 
политическа фигура, вече в качеството си на коалиционен партньор в правителството, 
прокламира постигането на пълен 4-годишен мандат на управление и реализиране на 
цялостна, респективно „демографска политика” в очертаващия се отсега неин фашизоидно- 
расистки формат?  
 
Основно, но не единствено към ромите е прицелът на В.Симеонов във връзка с правата и 
свободите на българските граждани, принадлежащи към малцинства. Същият е откровено 
арогантен в действията си спрямо правата и на други граждани на България. Най-пресният 
пример е от последната предизборна кампания, когато той блъскаше и заплашваше български 
граждани на границата ни с Република Турция, с цел да ги откаже от упражняване на 
избирателното им право2. Не се посвени В.Симеонов да прави крайно цинични майтапи с 
паметта на жертвите в Бухенвалд: „Кой знае какви майтапчийски снимки от "Бухенвалд" 
имам?!“3 в отговор на снимка в социалните мрежи на номиниран заместник-министър от 
квотата на Обединени патриоти,  на която той позира с изпъната ръка край восъчни фигури на 
нацисти в музея "Гревен" в Париж.  И тези цинични словесни жестикулации  ли са оценени като 
„заслуги”, в резултат на които е подходящо именно на В.Симеонов да бъде отредено 
председателството на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към МС?! 
 
Отделен въпрос, свързан с ескалацията на несанкционирана враждебната реч, е защо 
прокуратурата нито се самосезира, нито се сезира от внесените от граждански организации 
сигнали за съдържащите се в изказванията на В. Симеонов данни за престъпление по смисъла 
на чл. 162 от НК за проповядване на расистки възгледи, включително от парламентарната 
трибуна! Този въпрос също трябва да получи своя отговор. 
 
Отчитаме, че ставащото днес е върхът на айсберга на една продължаваща в годините политика 
на незачитане правата и свободите на граждани, принадлежащи към малцинства. На 
несанкционирано ширеща се враждебна към тях реч.  На абдикация на настоящото, а и на 
предходни правителства по отношение задълженията на държавата и нейните институции, 
поети по силата на международни договори и на политически, вкл. интеграционни инициативи 
на Европейския съюз. Ставащото днес е проява на плашеща ескалация в тази посока и 
откровена гавра с правата и достойнството на хилядите граждани с малцинствен произход в 
страната, както и на цялото демократично общество. Ставащото  отваря широко вратата към 
девалвация на авторитета на институциите, към уронване на държавните устои и е в разрез с 
цивилизационното развитие и израстване на националното, европейското и глобалното 
общество, изискващо да не забравяме уроците от историята.  

                                                           
2https://nova.bg/news/view/2017/03/24/177430/%D1%81%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-
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%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D1%81-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/  
3 http://www.segabg.com/article.php?id=854735  

https://nova.bg/news/view/2017/03/24/177430/%D1%81%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2017/03/24/177430/%D1%81%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2017/03/24/177430/%D1%81%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2017/03/24/177430/%D1%81%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2017/03/24/177430/%D1%81%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
https://nova.bg/news/view/2017/03/24/177430/%D1%81%D0%B1%D0%BB%D1%8A%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B3%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/
http://www.segabg.com/article.php?id=854735


3 

 

 
В заключение ще обобщим, че е напълно недопустим управленският подход за формиране на 
„национално отговорно правителство”, при който хора с ултранационалистически и 
деструктивни за общественото развитие възгледи и практически действия не само участват в 
управлението на страната, но и са овластени да отговарят за политиката за интеграция на 
малцинствата, реализиращи се в контекста на собствената ни държава и на Европейския съюз.  
 
Господин Министър-председател, 
 
С изложената по-горе аргументация настояваме Валери Симеонов да бъде освободен от 
отредената му на 25 май позиция като председател на НССЕИВ, както и от позицията му в 
правителството като вицепремиер  по демографските въпроси. Липсата на ответна реакция от 
този порядък ще продължи да поддържа висок градус на напрежение и възмущение в широки 
сегменти от обществото и ще го отклонява в изключително опасната посока на междуетническо 
напрежение и противопоставяне. Настояваме подобна възможност незабавно да бъде 
предотвратена с решителни действия от Ваша страна. 
 
ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА: (По азбучен ред на имената) 

 


