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ДО 

Д-Р ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА 

АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  

БОЙКО РАШКОВ МИНИСТЪР НА 

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  

    

КОПИЕ ДО  

БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ           

ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИЯ 

ФУТБОЛЕН СЪЮЗ  

 

Относно: Въвличането на деца в протести срещу БФС на 31 март 2022 г. 

 

НЕДОПУСТИМО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЕЦА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

С настоящата си позиция Национална мрежа за децата изразява категоричното си несъгласие 

деца да бъдат въвличани в протестни действия, в които има опасност за тяхното здраве и се 

използва насилие. Поводът са проведените протести пред централата на Български футболен 

съюз вчера, 31.03.2022. 

Макар протестите пред централата на БФС да са по повод продължаващи проблеми в Съюза и 

по-конкретно, отнемането на членството на клубове и лишаването на деца от възможността да 

упражняват хобито си, тази ситуация не може и не бива да бъде използвана като възможност за 

въвличане на децата като инструмент за въздействие в българското общество. Мястото на 

децата е на футболния терен, където са обучавани от треньори, ръководители и учители в 

спортсменство, толерантност и себераздаване.  



 

 

Всяка една организация, включително футболните клубове, трябва да се съобразява с 

изискванията за закрила на детето: 

• Да не създава ситуации, както и да не допуска участието на деца в събития, опасни за 

тяхното психическо и физическо здраве (Чл. 11. (1) Всяко дете има право на закрила 

срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, 

нравствено и образователно развитие); 

• Да не допуска деца да бъдат обект на провокация, така че самите те да упражняват 

насилие (в случая използването на обидни фрази и замеряне на сградата на БФС). 

 

Нека не превръщаме децата в заложници на нечии интереси, нека не им даваме възможност да 

се превръщат в инструмент за въздействие върху проблеми, за които не те носят отговорност. 

Нещо повече, подобно въвличане на децата във формати, които ги насърчават да използват 

насилие и омразна реч, създават не само непосредствена опасност за тяхното здраве, но и имат 

дългосрочно негативно влияние върху тяхното развитие и представи за разликата между 

гражданска позиция и насилие.  

Бихме искали да призовем както отделните клубове, така и Българския футболен съюз да 

предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че деца няма да бъдат въвличани в 

подобни прояви и, в крайна сметка, използвани като инструмент на възрастните.  

 

Национална мрежа за децата 

01.04.2022 

 


