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В периода февруари-март тази година анкетирахме 1023 родители на деца, 
които тренират футбол в България. Отговориха ни представители на 
семейства от над 30 града, включително почти всички школи на клубове в 
“Първа професионална лига” и “Втора професионална лига”. 99% от 
подрастващите, които се занимават с футбол, са момчета. Над 70% от тях 
тренират организирано вече повече от 3 г. Децата на анкетираните 
родители са от всички възрастови групи в юношеска възраст, като над 70% 
все още играят  Футбол 5,7 и 9.

РОДИТЕЛИТЕ
И ФУТБОЛЪТ

Фондация “Стратегическо развитие на спорта”
представя социологическо проучване за
детско-юношеския клон на играта у нас
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Го�ям ра�хо� на сре�с��а

Р�с� о� �ра�н� �он�у���

Т��р�е о�ран�чена со��а�на сре�а

Пс�х�чес�� �ра�м�

Не�ос�а��чно �реме �а �о�уча�ане на �ачес��ено обра�о�ан�е

 Ка��� са не�а���н��е �ос�е�с���я о� учас-
��е�о на �е�е�о �� � �рен�ро��чн� � с�с�е�а-
�е�н� фу�бо�н� �ан�ман�я?

10%

30,2%

1%

3,1%

12,2%

29,3%

14,2%

О�с�с���е о� рабо�а ��� ���са на с�обо�но �реме �а 
ро���е���е 

Не���мо�нос� семе�с��о�о �а о���е на �оч���а � ��брано
о� не�о �реме

Со��а����ра �о

По�обря�а ф���чес�о�о � ��ра�но�о му с�с�оян�е 

И��ра��а ��с�����на

Пра�� �о �о-ор�ан���рано

Уч� се на е���на рабо�а

Уч� се �а нос� о��о�орнос�

И��ра��а х���енн� на����

Уч� �о на фе�р��е�

 Ка��� �о��� нос� �а �е�е�о �� учас��е�о му � 
�рен�ро��чн� � с�с�е�а�е�н� фу�бо�н� �ан�ма-
н�я?

23,9%

12,4%

16,6%

9,4%

15,9%

11,6%

3%

7,2%
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Ка�о �рен�ор ��� �омо�н��

Ка�о ор�ан��а�ор ��� �ас�ер

Ка�о с���я

С �ос�а�яне на �ра��, мре�� � �.н. 

Ос��уря�а��� �ранс�ор�

Ос��ес��я�а��� �омун��а��я с �ру�� о�бор�

По��р���а � а�м�н�с�р�ране на со��а�н� ме���

�о�о � ���ео �аснемане

Ос��уря�ане на храна �а о�бора

Пране на е����

Н��о е�но о� ��броен��е

 Пома�а�� �� с�е �о ня�а��� нач�н �а�о �обро-
�о�е� �ре� �ос�е�н��е 12 месе�а �а ор�ан��а��я�а 
на фу�бо�н��е �е�нос�� на �а�е�о �е�е?

6%

1%

0,7%

4,4%

27,4%

2,3%

2,2%

11,9%

3,3%

7,3%

33,5%

 Ко��о часа � �а�а�а �омо� с�е о��е���� �ре� 
�ос�е�н��е 12 месе�а?

74%
0-50 часа

10%
50-100 часа

8%
100-150 часа

8%
150 - 200 часа 
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Пе�а

С �о�е�о 

Об�ес��ен �ранс�ор�

Транс�ор� о� ��уба

А��омоб�� на семе�с��о�о

�ру� ро���е� �о �о��

 Ка� на�-чес�о се �р������а �е�е�о �� �а 
�рен�ро��� � �ома��нс�� мачо�е?

2,3%

7,3%

5,2%

1,1%

80,7%

3,4%

 Ка� на�ра��х�е ��бора на ��уб, � �о��о 
�е�е�о �� �а �рен�ра � �а ��рае?

9.8%

19,9%

8,4%

И�брах на�-б�����я �о �ома м�

Пр�я�е���е/с�учен����е му �ече се бяха �а��са�� �ам

�ено�е сме

То�� ��уб �ре��а�а на�-�обр��е ус�о��я

�е�е�о м� бе�е �абе�я�ано о� �рен�ор/с�ау�

К�уб�� �о���а �обра �нфрас�ру��ура

Ор�ан��а��я�а � ��уба е на ��со�о н��о

Ме�о���а�а, �о �оя�о се рабо��, �е с�омо�не �а 
���ра��ане�о му �а�о �рофес�она�ен фу�бо��с�

Няма н��а��о �начен�е ���е �рен�ра, �а�но�о е �а се 
�аба��я�а

Харесах рабо�а�а на �рен�ора

11,2%

8,8%

5,3%

9,8%

9,3%

7,9%

9,6%
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 С���асн� �� с�е с форма�а на 
ор�ан��а��я � у�ра��ен�е ��� 
�а��я ��уб?

76%
�а

24%
Не

���са на ф�нансо�а ���мо�нос�

Чес�� �ра�м� на �е�е�о м�

А�о �е�е�о м� е ре�ер�а � �о�ече�о мачо�е

�о�� о�ен�� на �е�е�о м� � уч����е

���са на б��е�а реа���а�� ��� фу�бо�а

�о�о о�но�ен�е о� с�рана на �рен�ора ��� с�о�борн���

А�о �ре�еня, че �е�е�о м� няма �а с�ане �рофес�она��с� 

А�о нямам ну�но�о с�обо�но �реме

 Ко� фа��ор� б�ха мо��� �а �� о��а�а�, �а се 
ан�а��ра�е с учас��е�о на �е�е�о �� � �рен�-
ро��чн� � с�с�е�а�е�н� фу�бо�н� �ан�ман�я?

14,6%

22,7%

9,3%

14,1%

7,6%

20,5%

6,6%

4,6%

14,2%
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 В �о��о ра���чн� ��уба е �рен�-
ра�о �е�е�о ��?

65%
Е��н

6%
Тр�

27%
��а

2%
На� �р�

24%
Не

По����е �а �е�е�о са �о�ече о� не�а�����е

�е�е�о м� �ма �о�ен��а� �а с�ане �рофес�она�ен фу�бо��с�

За на�е�о семе�с��о с�ор��� е мно�о �а�ен

Харес�ам со��а�на�а сре�а с �ру���е ро���е��

Емо����е �о �реме на мач са не�амен�м�

 Ка��а е �а�а�а мо���а��я �а о��е�я�е �реме 
� сре�с��а, �а �а учас��а �е�е�о �� � �рен�ро-
��чн� � с�с�е�а�е�н� фу�бо�н� �ан�ман�я?

13,5%

21,2%

18,1%

8%

15,7%

23,5%

�е�е�о м� е емо��она�но с��р�ано с �о�� с�ор� � не мо�а �а 
му о��а�а
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Не

�а, с�е� �а�о на��р�� 18 �о��н�

�а, с�е� �а�о на��р�� 16 �о��н�

�а, с�е� �а�о на��р�� �оне 14 �о��н�

А�о �о �о�ан� �о�ям ��уб, не б��а �а �ро�ус�аме �анса

Вече о���е � �ру� �ра� �ара�� фу�бо�а

 Б�х�е �� �о��о��� на �е�е�о с� �а о���е �а 
���ее � �рен�ра � �ру� �ра�, а�о �ам �о�уч� �о-
�обро фу�бо�но ра�����е?

15,8%

23,3%

24,4%

27%

3,3%

5,4%

Не

Не с�м б�� с���е�е�, но с�м с��урен, че �ма

�а, осно�но �р� се�е���я�а �а на��она�н��е �арн��ур�

�а, с�����е �о�ер�ра� о�ре�е�ен� о�бор�

 Смя�а�е ��, че � �е�с�о-юно�ес��я фу�бо� � 
Б���ар�я �ма �ору���онн� �ра�����?

38,7%

30,5%

8,1%

9,9%

12,7%

�а, с���а�а� се, �а �а мо�е на ня�ое �е�е �а му се обр��а
с�е��а�но �н�ман�е � �а ��рае �о�ече



8sportstrategycenter.som

В�е с�е?

46%
Ба��

53%
Ма���

 Има�е �� �ру�о �е�е, �ое�о се 
�ан�ма�а ор�ан���рано с фу�бо�?

85%
Не

15%
�а

 Ка��� е месечн�я� �охо� на семе�с��о�о �� � 
�е�а?

8,6%

25,9%

31%

17,3%

7,3%
9,9%

�о
1000 ��.

1000-
2000 ��.

2000-
3000 ��.

3000-
4000 ��.

4000-
5000 ��.

На�
5000 ��.
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750

20

40

200

210

130

480

930

140

540

70

Го���н� ра�хо�� �а фу�бо�

Та�са ��м ��уба

Та�с� �а учас��е � ��р�енс��а

Учас��е � �урн�р� � �а�ер�

Е����ро��а

��чн� �особ�я

Ин�����уа�но �рен�ро���

З�ра�н� ра�хо��, �ре��е��, �ечен�е � ���с�ано�я�ане

Храна � на����� о�о�о мачо�е�е

�о���н��е�н� с�е��а��с��

Зас�рахо��а (м�н�мум 3/4 няма�)

Ра�хо�� �а ч�ено�е�е на семе�с��о�о �о �реме на �урн�р

Об�о:

на� 3500
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ДОЦ. ИВАН САНДАНСКИ:
В следствие на дълбоките политически, икономически, социално-културни, структурни и тех-

нологични трансформации в българското общество през последните 30 години, и в частност, 
налагането на чисто пазарни механизми, достъпа до организирани занимания с футбол сред под-
растващите се оформи като въпрос на индивидуален избор и икономически възможности 
на родителите. Това се потвърждава и от факта, че съобразно месечния си доход родителите, 
чиито деца тренират футбол, попадат в две основни категории: 2000-3000 лв. и 1000-2000 лв., 
като средногодишният разход е над 3500 лв. 



11sportstrategycenter.som

Наблюдават се значими регионални специ-
фики както в появата и концентрацията на 
ФК, позиционирани главно в предоставянето 
на тренировки и участие във футболни състе-
зания срещу заплащане, така и техния бизнес 
модел, капацитетни способности, ползвана 
база, кадрови потенциал, прилагана методика, 
изградени партньорства, имидж и ниво на кон-
курентоспособност.

Много от клубовете, предлагащи занимания 
с футбол срещу заплащане, изпълняват основ-
но социална или „аниматорска” роля, предвид 
заетостта на родителите в големите градове 
и ясно обособилата се тенденция да записват 
децата си на футбол, защото други вече са го 
направили, т.е. водени по-скоро от рационални 
потребителски, здравеукрепващи или социали-
зиращи мотиви, отколкото от стремеж към 
професионална кариера във футболното им 
развитие. 

От друга страна, бизнес моделът, основан 
на практикуване на футбол в клубна среда сре-
щу заплащане, предполага сериозна зависимост 
на клубовете в техния подход и политика на 
третиране и отношения с родители и трени-
ращи. При клубове с ниска степен на диверси-
фикация на източниците на финансиране, къ-
дето дейността на ДЮШ почти изцяло зависи 
от средствата, които родителите отделят, 
и чиито собственици не разглеждат участи-
ето си като управление на дългосрочна инвес-
тиция, често се оформя специфична “култура” 
и редица нежелани практики. В стратегически 
план редица клубове изпадат в отношения 
на зависимост от родителите, като плаща-
ща аудитория, с преки репутационни щети и 
изкривяване на самия социално-педагогически, 
управленски и технологичен процес на открива-
не, подбор, развитие, кариерна и икономическа 
реализация на футболни таланти.         

Освен като главен “инвеститор” в развитие-
то на ДЮФ, родителите се явяват и същест-
вен доброволчески ресурс, който обаче не е 
използван в пълна степен – основната форма на 
ангажираност е транспортиране на деца, след-
вано от изпълнението на маркетингови функ-
ции в полза и на самите клубове – фото/видео 
заснемане и качване на материали в социални-
те медии. В този смисъл клубовете следва да 
обмислят възможността за осигуряване и на 
собствен транспорт, като важен компонент 
от цялостната услуга, наред с разширяване-
то обхвата на използване на компетенциите и 
възможностите на родителите в подпомагане 
на клубните дейности.

Структурата на бюджета по разходни на-
правления показва, че родителите отделят 
най-много средства за участие в различни 
футболни състезания и установените ме-
сечни тренировъчни такси. В много по-малка 
степен родителите са склонни да инвестират 
(или нямат възможност) в допълнителни спе-
циализирани услуги (напр. наемане на специали-
сти, индивидуални тренировки, специализирани 
пособия).  Прави впечатление липсата на прак-
тика за застраховане от страна на клубовете, 
което е един от елементите на политиката за 
осигуряване на сигурна и безопасна среда за 
практикуване на футбол, и следва да бъде 
включено в системата от критерии за катего-
ризация на ДЮШ у нас.    

Поддържането на собствена Фейсбук стра-
ница, в отделни случаи сайт, и използването 
платформата Viber, са най-предпочитаните 
маркетингови канали за комуникация с родите-
лите.

При избора на клуб ясно се обособяват два 
водещи мотива, които нямат пряко отношение 
към капацитетните способности на ФК – пред-
варителни впечатления от работата на тре-
ньора и близостта до дома. От една страна, 
това може да се разгледа в контекста на пла-
нираното въвеждане от БФС на категориза-
ция на ДЮШ, където сред  основните мотиви и 
очаквания са по-добър контрол върху работа-
та, стимул за подобряване на условията, и въз-
можност родителите да направят максимално 
информиран избор. В това отношение могат да 
се открият сходства с действащата рейтин-
гова система на висшите училища у нас, една 
от ролите на която е да служи като инстру-
мент и ориентир за избор на университет от 
ученици и родители, като липсват обективни 
доказателства в каква степен това реално 
въздейства върху вземането на решение. По-
гледнато в друга светлина, резултатите от 
проучването също показват, че изборът на 
родителите се диктува от две групи фактори 
в различна комбинация – 1. Потребителски 
ориентирани (подражание на вече трениращи 
футбол  приятели/съученици; забавление,      
без допълнителни очаквания или стремежи; 
фенска пристрастност) и 2. Пряко свързани с 
изграден клубен капацитет (предлагани усло-
вия, възможност за развитие, организация на 
работа, използвана методика, скаутинг).  

Тези данни кореспондират и с  най-често по-
сочваните причини за отписване на детето, 
които могат да се обособят в 3 групи: социал-
но-психологически (чести травми, лошо отно-
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шение от страна на треньора или съотборници, 
влошаване на успеха в училище); икономически 
(финансови затруднения, разполагаемо свобод-
но време); кариерно развитие (липса на шансове 
да стане професионален футболист). 

Друго важно наблюдение е високата степен 
на потребителска лоялност от страна на роди-
телите и децата към избрания клуб и степента 
на изградена връзка с клуба, което се проявява 
най-често под формата на емоционална привър-
заност, преживявания, осъзната необходимост 
за спортуване, индивидуална преценка за ба-
ланса между ползи и негативи. Същевременно 
се откроява съществен нюанс сред родители-
те на деца с евентуален шанс за развитие, ко-
ито са много по-склонни да ги изпратят в клуб 
от друго населено място, ако това е в техен 
интерес.      

Общините се обособяват като ключов 
ресурсен партньор на позиционираните в 
ДЮФ клубове, под различни материални форми 
(терени, игрища, зали, транспорт, програмно 
финансиране), което им дава възможност да 
поставят легитимни изисквания към подпома-
ганите клубове, по отношение на начин на ра-

бота, добро управление, социално въздействие, 
личностно развитие и принос към местната 
общност.

В този контекст, от не по-малко значение е 
да се вземе под внимание и потенциала на ДЮФ 
за генериране на редица икономически дивиден-
ти за местния бизнес, предвид значителния 
брой футболни турнири и състезания за раз-
личните възрастови групи и формати, които 
се провеждат на територията на страната. 
Това предполага проактивен подход от страна 
на общините и бизнеса към футболните състе-
зания на тяхна територия с цел създаване на 
трайни ползи и постигане на широка гама от 
цели в различни области на общинската поли-
тика. В основата на тази концепция за стра-
тегическия хоризонт на използване на фут-
болните състезания от малък и среден мащаб 
(от международен и местен характер) стои 
разбирането какво предварително може да се 
направи и как по-добре да се капитализират по-
добни възможности от различни членове на об-
ществото – граждани, футболни структури, 
общински власти, образователни институции, 
частен сектор.
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Д-Р ВИКТОР КИРКОВ:
Статистиката, предоставена от НСИ, показва, че през периода октомври-декември 2021 го-

дина средният доход на едно лице в домакинство достига 2037 лева, а разходите се повишават 
до 1885 лева. 
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Взимайки предвид горепосоченото, средни-
ят месечен доход на домакинство с двама ра-
ботещи родители в последните три месеца на 
годината е 1358 лева. Следователно едва 8.6% 
от родителите на футболисти са под този 
доход. 25.9% гравитират около този доход и 
65.5% (приблизително 2/3 от анкетираните) го 
надхвърлят. Това определя родителя на фут-
болист в България като човек с над средния 
доход.

Структура на общия разход на домакинство 
през четвъртото тримесечие на 2021 годи-
на показва, че 10% от тях попадат в графа-
та „Други“. На годишна база това са 1629.6 лв. 
Имайки предвид, че средният годишен разход 
за дете-футболист е 3500 лв (при калкулира-
но участие само един в турнир на година и без 
да са включени транспортните разходи за по-
сещение на тренировки, а над 80% от децата 
се придвижват с автомобил на семейството), 
ясно се очертава тенденцията за значител-
но по-голям разход в графа „Други“ за родите-
лите на деца, които тренират футбол.

Едва 14.6% обаче биха спрели детето си от 
тренировки, заради липса на финансова възмож-
ност, т.е. при 85.4% това въобще не съществу-
ва като казус. Въпреки това над 30% считат, 
че разходите за дете футболист са големи. 

Според национално представително про-
учване в САЩ, разпространено от Qualtrics 
International, събрало мнения от 1032 възрастни 
във всичките 50 щата, чиито деца спортуват, 
се забелязва следната тенденция: средният до-
ход на домакинството на респондентите е 70 

000 долара, в сравнение със средния за САЩ от 
61 937 долара. 

Очевидно, въпреки значителните социални 
и културни разлики в населението на двете 
държави, тенденциите се припокриват, заради 
пазарния принцип при предлагането на услу-
ги свързани със спортните тренировки на 
деца.

Прави впечатление, че близо 20% от роди-
телите считат, че притежават необходими-
те компетенции да определят качествата на 
треньорите, които тренират децата им, и 
за тях това е основният фактор при избора 
на клуб. Близо 10% харесват методиката, по 
която се работи в клуба, имайки предвид, че 
почти няма клубове в страната с утвърдена 
методика, която да се спуска централизирано 
от ръководството. 13.5% от родителите счи-
тат, че детето им има потенциал да стане 
професионален футболист. При около 45 000 
картотекирани непълнолетни, става въпрос 
за около 6000 планирани професионалисти, ко-
ето е около 10 пъти повече от тези българ-
чета, които реално ще играят на професи-
онално ниво.

Всичко в този абзац показва липсата на ре-
ална преценка на част от родителите за ситу-
ацията в българския футбол. ХУБАВО Е ДА СЕ 
ВИДИ КАКВА ЧАСТ ОТ РОДИТЕЛИТЕ СА НАЯС-
НО С КОМПЕНСАЦИОННИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУТБОЛИСТ В БЪЛГАРИЯ.

Прави впечатление лошия имидж на българ-
ския футбол. Над 2/3 вярват в съществуване-
то на корупционни практики.
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ДЕНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ:
Препоръките от страна на родителите можем да разделим в две основни групи. Първата 

обхваща искания и очаквания, около които всички се обединяват. В това число влизат няколко 
основни приоритета:
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1. Държавата е големият длъжник на дет-
ския футбол, смятат родителите на малките 
футболисти! Това твърдение най-вероятно ще 
подкрепят семействата с деца, които се зани-
мават с почти всички видове спорт. От една 
страна чрез инвестиции в базата, от друга с 
поемане на част от разходите, които родите-
лите ежедневно правят. Тук най-често става 
дума за екипировка, транспорт, храна и учас-
тие в турнири. Родителите са убедени, че Ми-
нистерство на младежта и спорта (ММС) и 
Българския футболен съюз (БФС) нямат анга-
жимент към клубовете и децата им. Родители-
те са солидарни с клубовете и рядко изразяват 
очакване, че клубът трябва да осигурява всич-
ко безплатно.

2. Повече лицензирани треньори, методист,
психолог и кондиционен треньор! Родителите 
с основание очакват за децата им да се гри-
жат подготвени специалисти, които знаят 
как да извлекат най-доброто от тяхното дете. 
Тук упрекът е повече към клубовете, защото 
често има недоверие към ръководствата, за-
ради избора на треньори. Все пак родителите 
ясно осъзнават, че с ограничения ресурс на по-
вечето клубове трудно може да се поддържа 
щаб като на професионален отбор. Всъщност 
дори професионалните отбори с психолог у нас 
са малко, което не прави това искане по-малко 
значимо.

3. Ръководителите и треньорите трябва
да инвестират повече отношение в изгражда-
нето на общност около всеки детски отбор и 
около клуба като цяло! Родителите очакват да 
участват в повече активности свързани с 
клубния живот. Това желание се потвържда-
ва и от други въпроси в анкетата. Оказва се, 
че над 65% от децата не са фенове на клуба, в 
който тренират. Още по-притеснително е, че 
близо 80% от родителите са готови да изпра-
тят детето си в клуб в друго населено място, 
което също говори за недостатъчни нива на ло-
ялност към настоящия клуб.

4. Много родители очакват по-добра фут-
болна методология в клуба! При положение, че 
рядко има назначени методисти, това искане 
звучи релевантно, но и неосъществимо на този 
етап. Има мнения, че в редица клубове всеки 
треньор си работи по собствен начин и той не 
кореспондира с методите на останалите. Това 
води до объркване сред децата при смяна на 
треньор или преминаване в различен формат 
футбол.

5. Образователната система и графикът на
учебните занятие изключително затрудняват 

тренировъчния процес! Преминаването на ед-
носменен режим ще улесни много изготвя-
нето на тренировъчен график. Това важи за 
всички извънучебни занимания, не само за спор-
та. Факт е, че часовете на тренировките не-
прекъснато се променят, за да могат треньо-
рите да се съобразят с отделни деца или други 
външни фактори, което е неудобство за роди-
телите.

6.Преходът към мъжкия футбол не се случва
достатъчно бързо! Родителите очакват най-
талантливите деца да получават шанс за изя-
ва в представителния отбор. Това е и крайна-
та цел на годините, отделени в ДЮШ. Според 
тях обаче много често треньорският щаб на 
мъжкия отбор не следи изявите на малките, 
няма отношение към школата и въобще не пла-
нира да разчита на своите кадри за предста-
вителния тим. За съжаление това усещане на 
родителите често се прехвърля в нагласата на 
децата и те губят мотивация в края на дет-
ско-юношеския футбол. Тук е ролята на психо-
лога, който трябва да подготви момчетата да 
бъдат по-устойчиви в тези моменти на коле-
бание.

Втората група очаквания са по-интересни, 
защото там срещаме диаметрално противо-
положни предложения по една и съща тема. 
Т.е. ясно е, че има проблем, но се предлагат раз-
лични решения. Разбира се, клубовете и адми-
нистративните органи е добре да помислят по 
тези казуси и да предложат решения.

1. Децата трябва да получават равен шанс
за изява! Особено в най-малките възрастови 
групи. В същото време обаче има и сериозна 
група родители, които настояват селекция-
та да не спира и постоянно да се привличат 
талантливи деца. Второто автоматично оз-
начава, по-малко минути за всички. Тук проти-
вопоставянето е на още нива. Всяко дете да 
има шанс или да се прави деселекция – според 
качествата и вътрешната мотивация. Според 
родителите, в отборите има деца, които едва 
ли не ходят на тренировка по задължение, за-
ради семействата си и това пречи на отбора. 
Клубът държи всички деца заради таксите или 
защото иска да е социално отговорен? Трябва 
ли да има по няколко отбора в един набор? Това 
помага или пречи за развитието на децата, ко-
ито не са в първата група? Трябва ли децата 
от спортното училище да са с предимство, за-
щото са по-отдадени? Или напротив – спорт-
ното училище приема всеки, за да си запълни 
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паралелките и с това децата от други училища 
остават пренебрегнати?

2. Резултатите не са най-важни при децата!
Обаче огромна част от родителите всъщ-
ност искат резултати! Даже във футбол 5 
и 7! Турнири, купи, медали и индивидуални от-
личия са наистина важни за тях. Няма как да 
твърдим, че наученото е по-важно от резулта-
та, щом родителите ясно казват, че предпочи-
тат друг клуб, защото там методиката носи 
по-добри резултати, там се градят шампиони 
или просто, защото са поласкани, че тим с по-
вече победи кани детето им. Това кара всички 
да търсят резултати, за да задоволят очаква-
нията на родителите, а това често е вредно за 
развитието на децата. Поражда се дори грозно 
съревнование между треньорите в един клуб, 
които водят различни възрасти, които се със-
тезават на съвсем различно ниво.

3. Родителите не бива да се месят! Някои
мнения са доста крайни, като например майки-
те и татковците да нямат достъп до трени-
ровките или да не пътуват на турнирите на 
своите деца. Това е абсолютно неосъществи-
мо, докато родителите са основният инвес-
титор в детско-юношеския футбол у нас. 
Все едно треньорът на “Лудогорец” да забрани 
на братя Домусчиеви да посетят трениров-
ка на отбора им. Финансовата зависимост на 
детските отбори от родителите тотално 
обърква йерархията в клуба, води до размива-
не на авторитетите и не на последно място 
ограничава достъпа до футбол на огромна гру-
па деца. Единственото хубаво в случая е, че 
масово родителите осъзнават това и не ис-
кат тази “власт”. Но без държавата, няма как 
да се променят нещата.

4. Липсата на адекватна база е топ проблем
за почти всички родители! Едни обаче ненавиж-
дат изкуствените терени, защото не се от-
разяват добре на здравето на децата. Други 
пък не искат естествена трева, защото през 
зимата е неизползваема. Най-вероятно всеки 
иска това, с което клубът му не разполага. 
Единственото решение е всеки клуб, който пре-
тендира да създава футболисти, да разполага 
с 2-3 естествени терена и поне един покрит 
изкуствен. За да не се влияе тренировъчният 
процес от климатичните промени.

5. Дисциплина! Изграждането на дисципли-

на у детето е вторият най-важен фактор за 
родителите, когато обосновават решението 
си да запишат своя наследник да тренира. В съ-
щото време треньорите често биват обвиня-
вани в негативизъм и безкрайно крещене. Тънка 
е границата между възпитателния ефект на 
критиката и чувствителността на днешната 
младеж. Така че треньорите трябва да бъдат 
по-често обучавани на съвременните психоло-
гически и педагогически изисквания. А и роди-
телите да глезят по-малко децата си?

6. Всички искат повече мачове! Тук обаче има 
съществени разминавания между родителите. 
Едни искат официалния календар на БФС да е 
доста по-богат. Други държат на повече кон-
троли, защото са по-евтини и напрежението за 
децата е по-малко. Трети пък искат повече 
турнири, но по възможност някой друг да ги 
плаща. Всички имат основание. Наистина най-
важното е да има мачове за децата. Вярно е, 
че извън големите градове първенствата са с 
малко отбори, ниско качество и реално дец ата 
почти не се развиват. Във финансовия анализ на 
разходите за семействата на малки футбо-
листи ясно се вижда, че турнирите са катего-
рично най-голямото перо от семейния бюджет 
за футбол.

Ще си позволим да обобщим всички тези фа-
кти в много кратко заключение. Родителите 
трябва да бъдат ангажирани в детско-юноше-
ския футбол, както и във всички занимания  на 
децата си. Но категорично не бива да са основ-
ният инвеститор в спорта. Това им дава пре-
комерно големи очаквания и дори “власт”, която 
не помага на клубовете, треньорите и футбо-
ла като цяло. Ако ММС и БФС искат спортът 
да се гради на база качества и експертиза, 
трябва да осигурят финансиране. Тук вина 
имат и клубовете, които позволяват да изпа-
дат в зависимост от финансовите потоци ид-
ващи от родителите. Защото семействата 
плащат за много различни дейности на децата 
си, включително частни уроци по математика и 
английски, но не си позволяват да оспорват 
Теоремата на Талес по геометрия или грама-
тиката на Past Perfect Continuous Tense. Защо 
тогава могат да определят колко минути да 
играе синът им, дали да е ляво крило или десен 
бек, как отборът да изнася топката или как да 
се ротират халфовете? 
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ПАВЕЛ КОЛЕВ:
Един от най-важните елементи в екосистемата на детско-юношеския футбол са родители-

те. Затова съвсем не е случайно, че нашата фондация се насочи най-напред към проучване на 
техните нагласи и мнения за начина, по който е организирана най-популярната игра у нас сред 
децата и подрастващите. Резултатите са красноречиви и са на разположение на всеки, от ко-
гото зависи бъдещето на българския футбол, както и на онези, които просто се интересуват 
от футбол.
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Родителите са един от най-големите, а ве-
роятно и най-големият инвеститор в детско-
юношеския футбол. Над една трета от анкети-
раните родители смятат, че за семейството 
разходът на средства, свързан с футболните 
занимания на детето им, е твърде голям и би 
могъл в един момент да ги откаже. В същото 
време много родители инвестират не само 
лични средства, но и време под формата на 
доброволчески труд, за да подпомагат органи-
зацията на футболните дейности на детето 
си. В замяна на всичко това те получават “услу-
га”, която в повечето случаи е много далече от 
средното европейско ниво.

Задължителната следваща стъпка след про-
учването, което е пред Вас сега, ще бъде да из-
следваме задълбочено работата на детските 
школи и академии в цяла България. Едва тогава 
– след като получим резултатите от анализа
за работата на ДЮШ в българския футбол, ще
можем да съставим триизмерна картина на
моментното състояние и какво трябва да се
подобри. От гледна точка на родителите със
сигурност има много какво да се желае. Според
последното проучване на Европейската клубна
асоциация сред академии от 72 държави в це-
лия свят 94% от школите провеждат редовни
родителски срещи, както и индивидуални срещи

с родителите. 55% пък предоставят на роди-
телите и индивидуални и специално изготвени 
за тяхното дете оценки на развитието му, ко-
ето включва не само физиологични и спортно-
технически характеристики, но и измерване на 
когнитивните способности и коефициента на 
интелигентност. Обичайна практика е да се 
събират родителите за обучения и презента-
ции, които да ги информират за стратегията и 
целите на академията. На този фон обаче все-
ки от изследваните клубове изготвя и налага 
Етичен код за поведение на родителите и из-
исква строгото му спазване.

Един от най-сериозните проблеми, иденти-
фициран в нашето изследване, е лошият имидж 
на детско-юношеския футбол сред родители-
те. Заслужава отбелязване, че сме анкетирали 
само бащи и майки, чийто деца вече тренират 
футбол. И въпреки това близо 90% от тях са 
убедени, че в организацията на ДЮШ в Бълга-
рия съществуват корупционни практики под 
една или друга форма. Логично възниква въпро-
сът колко от родителите изобщо не са позво-
лили на децата си да се занимават с футбол 
заради съсипаната репутация на играта? Със 
сигурност още нещо, което трябва не само да 
изследваме, но и да работим за неговото реша-
ване.
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