
  

 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, втора част? Участие на шуменски училища в 

национални конкурси, организирани от Фондация „ДОИТ“! 

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

 След като стана ясно, че двете шуменски училища IX ОУ „Панайот Волов“ и СОУ „Сава 

Доброплодни“, които през юни 2016г са спечелили втори места в националния конкурс на 

Фондация „ДОИТ“, обществото започна да задава редица въпроси? С писмо N 9105-11 от 

10.01.18г на МОН, до директорите на училищата в област Шумен, се отправя покана за участие, 

като срока на изпращане на попълнените документи е до 28.02.2018г. 

 Желая за писмен отговор от ваша страна на следните въпроси! 

 - Кой стои зад фондация „ДОИТ“? Кой я финансира, Р.България или друга страна, и ако да, 

коя? 

 - Само тези две училища в община Шумен ли, през тези години са изпращали документи до 

тази фондация? Ако има и други, посочете! 

 - След като става ясно, че тези анкети, брошури обхващат учителите, предоставете списък с 

имената на тези, които са взели участие в тези проекти! Това не е класифицирана информация, 

след като самата фондация изисква по-пълна информация за участниците, и вероятно им е 

предоставена! 

 - Поради високото обществено напрежение или други причини, министър Красимир 

Вълчев, спира проекта и сътрудничеството си с фондация „ДОИТ“! Това той заяви по БНТ на 

31.01! Въпреки това, изпращали ли са шуменски училища до фондацията материали за участие, 

чийто срок е до 28.02.2018г? 

 - Настоявам да предоставите копие на всички материали, карти, анкети и други, които от 

2013г насам са изпращани до РИО/РУО Шумен от тази фондация, както и попълнените от страна 

на участвалите шуменски училища! Логично е, всяка година, те да бъдат различни като текстове 

и въпроси! 

 - Според Стратегията за развитие на образователната система в община Шумен, същата 

поощрявала ли е участието на тези училища с някакви морални и материални награди, за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към 

развитието на училищната дейност? 

 - Според Раздел 2 Приоритет 2, от същата стратегия, ако са участвали педагогически кадри 

в този конкурс, счита ли им се за повишаване на квалификацията? 

 - Има ли педагози завършили специалност „Джендър политики в педагогическите 

дейности“ към СВУ, и работещи в училищата и детските градини на територията на община 

Шумен? 

  

 

 

 03. 03. 2018г                                                      С Уважение ................................. 

  гр. Шумен                                                                             /Добрин Чайлев/ 

 

 

 


