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ВЪВЛИЧАНЕТО НА ДЕЦА В ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ Е ЗАКОНОВО НАРУШЕНИЕ!  

Позиция на Национална мрежа за децата 

 

Уважаема госпожо Нейкова,  

Уважаеми господин Донев,  

Уважаеми проф. Пенов,   

Уважаема д-р Иванова, 

Уважаема проф. Ковачева, 



 

 

 

От Национална мрежа за децата алармираме за множество сигнали за агитация сред  деца и 

ученици, получени дни преди официалното закриване на предизборната кампания за 48-ото 

Народно събрание. Сигналите са за нерегламентирано разпространение на предизборни 

материали от политическа партия „Възраждане“ сред ученици, заедно с учебно помагало, което 

не е одобрено от Министерството на образованието и науката, чиито автор е председателят на 

партията. Само в Районната избирателна комисия в 23 МИР в София са подадени три сигнала за 

предизборни акции пред три училища в район „Младост“. Два от сигналите са оставени без 

разглеждане, а по третия тече срок за обжалване. Вероятно има и множество други сигнали в 

страната, за които ние нямаме информация, тъй като те се разглеждат от съответните Районни 

избирателни комисии и няма обобщена справка за общия им брой. С изумление разбираме, че 

Централната избирателна комисия не е разгледала този казус, а от Министерството на 

образованието и науката и респективно Регионалните управления на образование в страната са 

изпратени лаконични писма, в които освен разпоредбите на ЗПУО, на директорите се припомня, 

че „не следва да се позволяват действия с политически характер на територията на поверените 

Ви образователни институции“.  

Напомняме, че тези актове на предизборна агитация сред деца е законово нарушение на  член 

11, ал. 4 от Закона за закрила на детето: „Всяко дете има право на закрила срещу въвличане 

в политически, религиозни и синдикални дейности.” и на чл. 11, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, който не допуска идеологически и/или религиозни 

доктрини и се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност в системата на 

училищното образование.  

Ние от Национална мрежа за децата категорично се противопоставяме на практиката за 

въвличането на деца и ученици в незаконна агитация от която и да било политическа сила. 

Смятаме, че предизборната кампания трябва да се провежда по честни и прозрачни правила. 

Партиите, които са се регистрирали за изборите, трябва да спечелят своите избиратели чрез 

„сблъсък“ на идеи, ценности и визия за бъдещето на страната ни, а не чрез безскрупулно 

манипулиране на деца и ученици. С тревога констатираме, че тази практика се наблюдава от 

години и за съжаление, при всяка следваща кампания сигналите не намаляват, тъкмо напротив – 

увеличават се, а самите нарушители стават все по-нагли в незаконното използване на най-

малките за предизборна агитация.  

Обръщаме се към Вас като представители на държавните институции, които са призвани да 

гарантират провеждането на честни и прозрачни избори, призвани са да защитават правата на 



 

 

децата и са длъжни да спазват и прилагат законите на Република България. Уверени сме, че 

осигуряването на спокойна и честна предизборна кампания е възможно, когато институциите и 

гражданите имат общи цели и работят в синхрон и сътрудничество. Подобен ангажимент не е в 

правомощията само и единствено на директорите на образователните институции, а е обект на 

проследяване, спазване и справедливо прилагане на действащите закони от институциите, 

които представлявате.  

Призоваваме Ви да предприемете адекватни действия, които да ограничат подобни срамни 

случаи на предизборна агитация, както и да бъдат наложени адекватни санкции на нарушителите 

съгласно чл. 480, ал. 1 от Изборния кодекс и чл. 349 от Закона за предучилищното и училищното 

образование.  

 

 

Национална мрежа за децата   

Септември 2022 

 

  


