
 

 

В България омразата срещу детето и човека става все по-ожесточена 

Ние, от Национална мрежа за децата, обединение от над 140 организации в България сме 

силно възмутени, че омразата срещу човека става все по-осезаема.. Свидетели и потърпевши 

сме на вандализъм, реч на омразата и нагнетяване на ненавист към различията   и към тези, 

които помагат и работят всеки ден, за да има всеки гражданин шанс за достоен живот.  

Месец преди да бъде отворен, Центърът за деца с аутизъм в Плевен, изграден с дарения и 

огромни усилия на колегите от Фондация „Стъпка за невидимите деца и Сдружение „Аутизъм“, 

беше вандалски разбит и опустошен. Да бъде изградена нова социална услуга с толкова труд, 

усилия и дарения от хора, които вярват в това, че можем да живеем по-добре заедно и тя да 

бъде разрушена, само от ненавист към  децата и хората с увреждания, е недопустимо в 21 век в 

страна от ЕС. Това е проблем, който излиза от рамките на социалните мрежи и придобива 

обществена значимост с конкретни последствия за правата на човека и правата на детето.  

През последната година сме свидетели на невиждана до сега атака в обществото ни срещу 

гражданския сектор, работещ за уязвими хора. Атаката идва от среди, които са добре 

подготвени комуникационно, масирано манипулират общественото мнение и застрашават 

националната сигурност на страната ни. Конституцията на Република България системно бива 

заобикаляна и се нарушават конкретните текстове1 в нея от чл. 39, ал. 2, чл. 41, ал. 1 и чл. 58, ал. 

1, които касаят правата на човека, свободата на гражданите и техните задължения.  

 

Ние, от Национална мрежа за децата, призоваваме отговорните държавни институции и 

съдебната власт да предприемат спешни действия за прилагане на конституционния ред в 

страната за защита на правата на човека и в частност тези на децата, като се предприемат 

конкретни мерки и действия за превенция и противодействие на дискриминацията, омразата и 

саморазправата.  

                                                           
1Чл.39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, 

изображение или по друг начин. (2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на 

другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на 

престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.  

Чл.41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не 

може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, 

обществения ред, народното здраве и морала 

Чл.58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата 

и законните интереси на другите. 



 

 

Силно се надяваме, че случаите като този в Плевен, ще бъдат морално осъдени и преследвани 

с цялата строгост на закона, така че гражданите на Република България да бъдат сигурни и 

защитени, независимо от своя произход, етнос, възраст, увреждане или социална 

принадлежност.  

София, 10 септември 2018 г.  
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