
 

 До кмет гр. Шумен 

 до зам.кмет по образование 

 чрез Председател на Общински съвет гр. Шумен 

 

Питане 

 

от Добрин Чайлев, общински съветник 

 

Относно: Знаете ли какво четат децата ви? Участие на шуменски училища в национални 

конкурси, организирани от джендър организации чрез МОН! 

Г-н кмет, г-н зам. кмет по образование, 

 От сайта на МОН разбрах, че организации от 2012/2013г, насам провеждат национални 

конкурси у нас, под инициативата „Училища без насилие и стереотипи, определени от пола“! 

Наградени са две шуменски училища които са се класирани на второ място! 

 Наше задължение е да предпазим децата на България от содомо-гоморската идеология, 

която е извадена от помийната яма на общественото презрение, измита, и напудрена, ни я 

предлагат да я узаконим под формата на конвенция! Припомням на неосведомените, че 

Истанбулската Конвенция не е приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа! Чрез 

ратификация от държавите в Европа, авторите и целят да и придадат нормативен характер. 

Българи, шуменци, родители, давате ли си сметка, че става дума не за обсъждане, а за действия 

които работят от години! 

 Във варненски университет има специалност „ Джендър политики в педагогическите 

дейности! Книжарници в страната се разпространяват комикси за деца със явна сексуална 

насоченост и пропаганда! Училища печелят конкурси на база полова идентичност! 

 Джендър пропагандата и сексуалното обучение в предучилищна възраст, както и в 

училищата до 14 г, нарушава грубо Наказателния кодекс на РБ! Въпросните „просветители“ 

трябва да бъдат подведени под отговорност за дейността си, подготвяйки, разпечатвайки, и 

разпространявайки подобни материали! 

  

 След съответната проверка, ако е необходимо с РУО Шумен, желая за писмен отговор от 

ваша страна на следните въпроси! 

 - Има ли детски градини и училища на територията на община Шумен, в които фондации и 

НПО са осъществявали или осъществяват конкурси, проекти, анкети с джендър насоченост, и 

където „просветители“ „образоват“ децата ни в „другополови“? 

 - Има ли и други училища в Шуменско, освен двете които ви посочих, където са участвали 

в национални конкурси по „другополови“? Какво е съдържанието на материалите с които са 

спечелили второто място? Кои са организаторите и участниците? Какви са „наградите“, както и 

обхвата на възрастовата група? 

 - На територията на община Шумен има ли такива комикси за деца със сексуална 

насоченост и пропаганда ?  

 - При установяване на нередности, ще сезирате ли съответните органи за извършване на 

проверка, например за нарушаване на НК чл.155б? 

 

 

 

 05.02.2018г                                                      С Уважение ................................. 

 гр. Шумен                                                                             /Добрин Чайлев/   


