
Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет 

отбеляза 25 години от създаването си 

 

В началото на месец декември ДАБ при МС отбеляза своя 25 годишен юбилей. 

 

 
 

 
 

Сред гостите на тържеството бяха началникът на кабинета на министър-

председателя на Република България, Румяна Бъчварова, заместник- министърът на 

вътрешните работи, Милко Бернер, заместник-министърът за Българското 

председателство на Съвета на ЕС, Олег Петков, заместник-председателят на ДАНС, 

заместник-министърът на образованието, Деница Сачева, председателят на ДАБ при 

МС (2013-2014) Николай Чирпанлиев, председателят на ДКСИ, заместник-

председателят на ДАЗД, Матайс Льо Рут – представител на Върховния комисариат на 



бежанците на ООН за България, Радослав Стаменков – ръководител на мисията на 

Международната организация по миграция в България, г-н Христо Григоров – 

председател на БЧК, д-р Надежда Тодоровска, заместник–генерален директор на БЧК, 

представители на различни институции и неправителствени организации.  

 
В приветственото си слово председателят на ДАБ при МС – Петя Първанова, 

представи накратко историята на създаването на Държавната агенция за бежанците  и 

предизвикателствата, срещани и преодолявани през изминалите 25 години. Припомни 

усложнената международна обстановка в края на 2013 г. и началото на 2014 г., когато 

България бе подложена на сериозен миграционен натиск, като част от миграционните 

маршрути към Европа. В периода 2013 г. – 2016 г. около 58 000 чужденци са потърсили 

международна закрила в България, като само през 2015 г. и 2016 г. броят им е по около 

20 000 годишно.  

 

 



„През тези кризисни ситуации преминахме в сътрудничество с всички 

държавни институции – в тясно взаимодействие с Министерство на вътрешните 

работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Министерство на 

здравеопазването, Министерство на образованието, Агенция за социално 

подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, за което сърдечно им 

благодаря“, каза председателят на ДАБ и добави, „С помощта на партньорите ни в 

България и Европейския съюз очертахме, изпълнихме и изпълняваме последователни 

координирани мерки и постигаме резултати, целящи устойчивост на една сигурна и 

справедлива система за международна закрила“.  

  

 

Председателят на ДАБ при МС благодари и за своевременната подкрепа, оказана 

от ВКБООН, БЧК, МОМ, УНИЦЕФ, Каритас-България и Български хелзинкски 

комитет. Тя подчерта полезното сътрудничество и с Фондация “Център Надя“, Съвета 

на жените бежанки, Лекари на света, Си Ви Ес – България и Ориент – България, Център 

за правна помощ „Глас в България“ и др. 

 

 



 
 

По случай юбилея председателят на ДАБ при МС отличи с почетен плакет 

министър-председателя Бойко Борисов и госпожа Румяна Бъчварова, за съществен 

принос към институционалното укрепване и утвърждаване на сигурна, устойчива и 

справедлива система за международна закрила в Р България. Първанова припомни, че в 

резултат на аргументирано искане на премиера през есента на 2016 година, България е 

получила за овладяване на последиците от миграционната криза, като акт на 

солидарност от ЕС, подкрепа в размер на 160 млн. евро. 10 % от тях са предоставени за 

подобряване на системата за международна закрила в страната.  

От своя страна Бъчварова поздрави ДАБ за празника и поднесе поздравителен 

адрес от името на премиера, в който се дава висока оценка за адекватната реакция на 

ДАБ при МС в най-тежките ситуации при овладяването на мигрантската криза. 

 



 
 

За образцово изпълнение на служебните си задължения бяха отличени 

служители на Агенцията с почетни знаци и грамоти. 



 
 

„Снимките зад нас показват усмихнати лица, на хора преживели тежки 

моменти, хора, които не се усмихваха преди. Ето защо за нас тяхната усмивка е още 

по-ценна“. С тези думи Матайс Льо Рут поздрави ДАБ при МС за юбилея и подчерта 

огромния напредък, който Агенцията е постигнала от 2013 година до сега. 

 

 
 

Поздравителни адреси и приветствия поднесоха г-н Стаменков, д-р Тодоровска 

и г-жа Янка Такева – председател на синдиката на българските учители.  

 



 

 

Кратка празнична програма представиха деца в процедура за международна 

закрила от  РПЦ – София, кв. Военна рампа.  

 

 


