До: Урсула фон дер Лайен
Президент на Европейската комисия
До: Илва Йохансон
Комисар по Вътрешните работи
на Европейската комисия
До: Бойко Борисов
Министър-председател на Република България

София, 13.03.2020г.
Уважаема г-жо фон дер Лайен,
Уважаема г-жо Йохансон,
Уважаеми г-н Борисов,
Ние, долуподписаните организации, работещи с бежанци и мигранти в България и/или
съпричастни с тяхната съдба, изразяваме нашата силна загриженост относно реакцията на
българското правителство на миграционната ситуация по външните граници на Европейския
съюз с Турция. Призоваваме българските власти и Европейската комисия да предприемат
стъпки за това България да поеме своята отговорност в дух на солидарност и в съответствие с
анагажиментите, които е поела като страна членка на ЕС, и за изпълнението на които получава
значителна финансова подкрепа от европейския бюджет.
Промяната в политиката на Република Турция от края на м. февруари 2020г. относно
намиращите се на нейна територия бежанци и мигранти доведе до ситуация на хуманитарна
криза, при която хиляди хора, вкл. деца и други уязвими лица, се намират в бедствено
положение около границата с Република Гърция, без елементарни условия за оцеляване, нито
възможност да поискат и получат международна закрила.
Изключително обезпокояващ е фактът, че при така създалата се ситуация, българските власти
отбелязват “нулев миграционен натиск” по българо-турската граница, и докладват публично
броя хора, чието влизане в страната са успели да предотвратят. Тази вече добре документирана
практика на отблъскване, вкл. и чрез употреба на насилие, която е една от вероятните причини
мигранти и бежанци да избягват България на всяка цена, е престъпна и не бива да бъде
допускана и легитимирана като инструмент за управление на миграционните потоци.
В този контекст, с изненада научихме от изявление на министър-председателя, направено на 10
март 2020г., че България иска от ЕК да й бъдат отпуснати допълнителни 130 милиона евро за
справяне с (несъществуваща) мигрантска криза. От 2015г. насам България е получила около 300

милиона евро от парите на европейските данъкоплатци, за да изгради капацитета си както за
охрана на границите, така и за създаване на функционираща система за предоставяне на
убежище и адекватни условия за прием на търсещи закрила лица. Предоставените само в края на
2016г. за тези цели средства по Механизма за спешна помощ от фонд „Вътрешна сигурност“ и
фонд „Убежище, миграция и интеграция “ възлизат на почти 150 милиона евро.
Капацитетът на България за прием на търсещи закрила лица е 5,160 места в приемните центрове
на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), като към момента са заети едва около 7%. В
същото време, бежанските лагери на гръцките острови са пълни до десет пъти над капацитета
си, като всички сме ставали свидетели на картини от условията на живот в тях, на които не би
следвало да бъде подлагано никое човешко същество, още повече хора, търсещи международна
закрила. България, обаче, не е изразила до този момент никаква готовност да помогне за
облекчаването на ситуацията в Гърция, като приеме част от тези хора на територията си и
използва построените за тази цел приемателни центрове. България, също така, до този момент
не е заявила участие в инициативата за релокиране на част от 5,500-те непридружени деца от
гръцките острови, въпреки че разполага с две т.нар. защитени зони, построени специално за
целта, отново с европейски средства, които в момента са също почти празни.
Предвид по-горното, призоваваме Европейската комисия и българското правителство да
предприемат незабавни мерки за това България:
•

Да използва по предназначение вече създадената с европейски средства инфраструктура за
приемане на търсещи закрила лица, като приеме на своя територия намиращи се в момента
в Гърция кандидати за международна закрила, вкл. непридружени деца

•

Да подсигури безопасен достъп до процедурата за предоставяне на международна закрила
в България на намиращите се по границата с Р. Турция хора и да преустанови всякакви
практики на тяхното отблъскване от границата

•

Да заяви квота за 2020г. за презаселване на хора в нужда от международна закрила,
намиращи се на територията на трети за ЕС страни, която да е съразмерна с капацитета на
страната и предвид огромната нужда от такива мерки

Нека не забравяме, че мигрантите, дали бягащи от военен конфликт или напускащи страните си
по други причини, имат човешки права, които сме длъжни да зачитаме!
Подписали:
Център за правна помощ – Глас в България
Фондация „Мисия Криле“
Амнести Интернешънъл България
Фондация „Право на детство“
Фондация „Блулинк”
Младежка ЛГБТ Организация Действие
Фондация „Български адвокати за правата на човека“
Ваня Иванова, изследовател
Фондация за нова култура
Сдружение „България без дим“
Студентско общество за равенство при СУ
ЛевФем

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“
Фондация „Генерация“
Катро България
Си Ви Ес-България
Фондация "Джендър алтернативи"
Светла Енчева, социолог и журналист, Genderland
Сдружение за човешки права "Маргиналия"

То: Ursula von der Leyen
President of the European Commission
To: Ylva Johansson
Home Affairs Commissioner at the
European Commission
To: Boyko Borissov
Prime Minister of the Republic of Bulgaria

Sofia, 13.03.2020
Dear Ms. von der Leyen,
Dear Ms. Johansson,
Dear Mr. Borissov,
We, the undersigned organizations, which work with refugees and migrants in Bulgaria and/or are
sympathetic to their fate, would like to express our serious concern with the reaction of the Bulgarian
government to the migration situation at the external borders of the European Union with Turkey. We
call on the Bulgarian government and on the European Commission to take steps so that Bulgaria
assumes its responsibility, in the spirit of solidarity and in accordance with the commitments it has
made as a Member State of the EU, for the fulfillment of which it receives significant financial support
from the EU budget.
The change of policy on the part of Turkey from the end of February 2020, concerning the refugees and
migrants situated on its territory, led to a situation of humanitarian crisis, whereby thousands of people,
including children and other vulnerable persons, found themselves in distress near the border with
Greece, lacking basic survival conditions and not being able to request or receive international
protection.
We are extremely concerned with the fact that in the current situation, the Bulgarian government has
announced “zero migration pressure” at the Bulgarian-Turkish border and publicly reports the number
of people whose entry into the country it has successfully prevented. This already well-documented
practice of push-backs, including through the use of violence, which is one of the likely reasons for
which migrants and refugees avoid Bulgaria at all costs, is criminal and must not be allowed nor
legitmized as as a migration management tool.
In this context, we were astonished to hear the Prime Minister’s statement from March 10, 2020, that
Bulgaria is requesting from the EC an additional 130 million euro to handle a (non-existant) migration
crisis. Since 2015 to this day, Bulgaria has received around 300 million euro from European taxpayers’
money, in order to build its capacity for both border protection and the creation of a functioning system

for providing international protection and appropriate reception condition for asylum seekers. The
emergency fundig received for this purpose just in the end of 2016 under AMIF and the Internal
Security Fund (ISF) amount to nearly 150 million euro.
Bulgaria’s reception capacity for asylum seekers is 5,160 places in the reception centres of the State
Agency for the Refugees (SAR), which are currently occupied at 7% of capacity. At the same time, the
refugee camps on the Greek islands are filled up to ten times of capacity, and we have all seen the
images of the living conditions there – conditions, to which no human being should be subjected, least
of all people seeking international protection. Bulgaria, however, has not, to this moment in time,
expressed any readiness to help relieve the situation in Greece by receiving some of these people on its
territory and using the reception centres built for this purpose. In addition, Bulgaria has not so far
partaken in the initiative for the relocation of some of the 5,500 unaccompanied children on the Greek
islands, even though it has two so-called safe zones, built specifically for such purpose, also with
European funds, which are nearly empty at the moment.
In view of the stated above, we call on the European Commission and the Bulgarian government to
take steps immediately so that:
•

Bulgaria uses according to its purpose the already built with European funds infrastructure for the
reception of asylum seekers, by receiving on its territory asylum seekers currently situated in
Greece, including unaccompaned children

•

Bulgaria ensures safe access to asylum procedure in Bulgaria to the people situated along the
borders with Turkey and ends all practices of pushing them back from the border

•

Bulgaria commits to a quota for the resettlement of persons in need of international protection
located on the territory of third countries that coresponds to its capacity and takes into account
the enormous need of such measures

We must not forget that migrants, whether fleeing military conflict or leaving their countries for other
reasons, have human rights that we must respect!
Signatories:
Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria
“Mission Wings” Foundation
Amnesty International Bulgaria
Foundation “Right to Childhood”
Bluelink Foundation
Youth LGBT Organization “Deystvie”
Foundation “Bulgarian Lawyers for Human Rights”
Vanya Ivanova, researcher
New Culture Foundation
Smoke Free Bulgaria Association
Student Society for Equality at Sofia University
LevFem
Council of Refugee Women in Bulgaria
Generation Foundation
CATRO Bulgaria
Cooperation for voluntary service (CVS) – Bulgaria

Gender Alternatives Foundation
Svetla Encheva, sociologist and journalist, Genderland
Marginalia Association for Human Rights

