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О Т В О Р Е Н О   П И С М О 

ОТ “ОБЕДИНЕНИ РОДИТЕЛИ” 

 
Уважаеми дами и господа, 
С огромна тревога следим събитията покрай началото на новата учебна 2021/2022 

година. Тя е  втора поредна учебна година, обречена на произвола, който идва от 
Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, и трета 
поредна учебна година, която няма да бъде нито адекватна, нито нормална за децата ни. 

Имаме огромно обосновано притеснение, че с цел въвеждането на предварително 
договорени мерки, се извършва контролиран протест от новосъздадена фейсбук група, която се 
администрира от членове на НПО с външно финансиране.  

Считаме, че е възможно да се прави опит за подлъгване на обществеността, че за 
мерките, касаещи учениците, се вземат предвид настроенията и нагласите на всички родители. 

В продължение на повече от една година нашата организация направи редица протести 
и инициативи, събрахме десетки хиляди подписи - всичко това е свързано с начина на 
провеждане на обучението, тестването, ваксинирането и всички други мерки, които считаме за 
грубо нарушаване на човешките ни права и тези на децата ни. 

С наближаването на старта на учебната година, настроенията са все по-изострени и 
родителите са все по-критични към действията на Министерство на здравеопазването и 
Министерство на образованието и науката в контекста на мерките за училищата и детските 
градини. Преди броени дни се е състояла среща, на която е имало представители на различни 
организации. Налице е била липса на представителност от страна на родителите, на база на 
която евентуално да се съгласуват мерки в училищата и детските градини. Буквално след 
срещата, представителка на Български Хелзинкски Комитет, присъствала на срещата в МОН с 
министър Николай Денков, създава фейсбук групата “Да запазим училището като средище за 
децата”. За съвсем кратко време се написа отворено писмо от името на групата, което беше 
разпространено в социалните мрежи и интернет пространството и можеше да бъде подписано 
от всеки. Обикновеният читател остава с впечатление, че това писмо гарантира безусловното 
връщането на децата в класните стаи - без маски, тестове, ваксини. Представители на 
гореспоменатата фейсбук група, вече с няколко хиляди подписа в подкрепа на отвореното 
писмо, заявява, че на 31.08.2021 г. ще преговаря за мерките, които ще бъдат въведени в 
училища и детски градини, и ще го прави от името на ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ в България.  

В пост в групата “Да запазим училището като средище за децата”, въпросната дама 
събираше кандидати за срещата, която предстои на 31.08.2021 година. Наш представител 
заяви желание за включване на ОБЕДИНЕНИ РОДИТЕЛИ, в качеството ни на организация, 
която от 3 години активно се занимава с темите за децата и техните права и благосъстояние, и 
чиято членска маса се равнява на над  85 000 човека. 



 

Въпреки направените усилия от наша страна да се свържем с организаторите на 
срещата предвидена за 31.08.2021г, и да гарантираме представителност на всички участници в 
Обединени Родители, получихме мълчалив отказ. Считаме, че нашето мнение няма да бъде 
чуто и позицията ни няма да бъде отстоявана, тъй-като ние от Обединени родители НЕ сме 
делегирали права за представителство и не сме упълномощили никой нито да говори от наше 
име, нито да да взима решения. 

Фактът, че организаторите/администраторите на групата “Да запазим училището като 
средище за децата”, са кадри на НПО, което е силно дискредитирана с дейността си, ни карат 
да мислим, че има вероятност умишлено се хвърля прах в очите на българските родители. 
Притесненията ни са, че това може да се използва от Министерство на здравеопазването и 
Министерство на образованието и науката като подвеждаща информация, че е имало среща с 
представители на родителски групи на различни мнения. която в последствие да бъде 
разпространена чрез всички медии. Считаме, че има вероятност да съществува предварителна 
уговорка за въвеждането на тестове на децата, замаскирано като “гаранции за присъствена 
учебна година” и “нуждите на учениците”, каквито цели са записани в групата и обявени на 
събитието им, заявено за същия ден. Да не говорим, че изобщо не става ясно какво се има 
предвид под “гаранции за присъствена учебна година”, а там могат впоследствие да бъдат 
включени много неща, с които българските родители да не са съгласни и никога да не са 
подкрепяли. Мнозинството български родители искат децата да се върнат в училище без 
никакви условия: 

 Без тестове, било то и неинвазивни; 
 Без маски 
 Без ваксини 
 Без разграфени коридори 
 Без други ненормални изисквания, които да ги превърнат в социални инвалиди. 

Всичко това се потвърди и от периодичните анкети, провеждани от големите телевизии. 
Българските родители НЕ БИВА да бъдат ОТНОВО излъгани, чрез контролирана 

съпротива, която да имитира съобразяване с желанията на родителите. Това би било 
неморална постъпка, която би довела до съответната негативна реакция под формата на 
протест или друга гражданска инициатива с неясни последици. 

 
С всичко това искаме да кажем, че сме забелязали нюансите в “преговорите” и няма да 

допуснем да се случи сделка, имитираща обсъждане и обществен дебат. Настояваме да бъдат 
изслушани всички заинтересовани страни. Настояваме да се съобразите с мнението на 
болшинството български родители.  

Няма да допуснем българските родители да бъдат хванати в подобен плосък капан! 
Който се страхува от нещо, спокойно може да си подаде молбата за ОЕСР, както беше и 

миналата година. 
В случай, че не уважите исканията ни, очаквайте масови протести, на които ще видите 

истинското мнение на българските родители! 
 

Списък на групите, членуващи в неформалното родителско обединение с общото 
наименование „ОБЕДИНЕНИ РОДИТЕЛИ”:  

1. „БЪЛГАРСКИЯТ РОД ОБЕДИНЕН ЗА ДЕЦАТА“  
2. НГИ „ГРАЖДАНИ В ЗАЩИТА НА СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА“  
3. „ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО“  
4. „НАЦИОНАЛНА ГРУПА ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА НА БЪЛГАРИЯ“  
5. НГИ „СИСТЕМАТА НИ УБИВА“  
6. „РАЗГРАД Е ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛСТВОТО В СЕМЕЙСТВАТА“  
7. „ИНФОРМИРАНИ РОДИТЕЛИ“  



 

8. „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАКРИЛА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И 
СЕМЕЙСТВА“  
9. „ЗА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО“  
10. „БЪЛГАРСКИЯТ РОД ОБЕДИНЕН ЗА ДЕЦАТА – СМОЛЯН“  
11. „БЪЛГАРСКИЯТ РОД ОБЕДИНЕН ЗА ДЕЦАТА – БЛАГОЕВГРАД“  
12. „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД“  
13. „ПРОТЕСТИ БЛАГОЕВГРАД“  
14. „БЪЛГАРСКИЯТ РОД ОБЕДИНЕН ЗА ДЕЦАТА” - ШУМЕН 
15. „СЛИВЕН - ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО! “  
16. "БЪЛГАРСКИЯТ РОД ОБЕДИНЕН ЗА ДЕЦАТА" - КЮСТЕНДИЛ  
17. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА  
18. „СЛИВЕН - ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО”  
19. “СВОБОДАТА Е ОТГОВОРНОСТ“  
20. „ПЕРНИК - Българският Род Обединен за Децата“ 

 

 

 

28.08.2021 
София,      ОБЕДИНЕНИ РОДИТЕЛИ 

 
 
 

 
 

 


