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ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 
 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ОТГОВОРНИТЕ ГРАЖДАНИ 
 

Децата имат права посочени в наши и международни документи 

Ние можем да помогнем за спазването на правата на децата  
 
 

Дете 

В нашата страна за дете се приема всеки човек на възраст под 18 години.  
Освен техните родители или настойници държавата също трябва да се грижи за тях и да ги закриля. Всички 
видове закрила, които може да получи едно дете са описани в специален закон – Закон за закрила на 
детето. Той е създаден да защитава най- висши интереси на децата, за да растат и да се развиват в най- 
добра възможна среда. 

 

Какво се разбира под най- висши интереси на детето? 
Това са неговото здраве, образование, необходимостта да се чувства сигурно и защитено! Това е основата, 
на която се градят права на децата! Много важно е да се знае, че никой няма право по какъвто и да било 
начин да вреди на неговото здраве, да го наранява или да го лишава от правото да ходи на училище!  
 
Правата на детето 
Децата са различни – по външния си вид, езика, на който говорят, религията, мнението, средата, в която 
живеят, техните родители. Това не трябва да им пречи да учат и да играят заедно. Тези различия ги правят 
уникални и еднакво ценни като хора. Независимо дали имат увреждане или са деца от малцинствата всички 
те имат еднакви права и никой не може да се отнася несправедливо към тяхната уникалност! 
  
Какво не трябва да забравяш? 

1.            Всички деца имат право да бъдат закриляни! 
2.            Всяко дете трябва да бъде зачитано и уважавано! 
3.            Всяко дете има право да расте в семейна среда или по възможност най- близката до нея! 
4.            Всички хора, които взимат важни решения за детето, трябва да поставят на първо място неговите 

интереси! 
  
      Право на закрила 

Всяко дете има право на закрила при неговото израстване и развитие. 
Никое дете не бива да бъде подценявано или унижавано. 
Всички деца имат правото да ходят на училище и да учат важни за тях неща. 
Когато едно дете е болно има правото да получи помощта и грижите, които са му нужни. 
Мислите и вярата на всяко дете се зачитат. Ако е от малцинство, има право да използва собствения 

си език и да изповядва религията, към която принадлежи. 
   

Закрила на децата срещу насилие 
Никой няма право да ги насилва, тормози, обижда или пренебрегва! 
Никой няма право да ги принуждава да вършат вредна за тях работа! 
Никой няма право да ги принуждава да просят! 
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Никой няма право да ги принуждава да проституират, да продават тялото си за пари, в замяна на 
храна, облекло и др. или да ги заплашва и насилва! 

Никой няма право да ги въвлече принудително в религиозна секта! 
   
Право на изразяване 
Всички деца имат правото да казват това, което мислят и чувстват. Те имат право да изразяват 

мнението си по всички въпроси, които ги засягат. Тяхното мнение трябва да бъде зачитано при взимането 
на всички решения, свързани с техния живот - в къщи, в училище, от властите и в съда. 

 
 Право на информиране и консултиране 
Те имат право да бъдат информирани и да бъдат съветвани от Отделите за Закрила на Детето за 

всичко, което засяга тях или тяхното семейство. 
Ако е необходимо могат да бъдат информирани и съветвани (консултирани) без знанието на 

родителите или хората, които се грижат за тях. Тяхното посещение в Отдела за закрила на детето може да 
бъде запазено в тайна, ако специалистите преценят, че е най – добре за децата. 

  
Защита на религиозни убеждения 
До 14 годишна възраст родителите избират религията, която децата да изповядват. От 14 до 18 

годишна възраст със съгласието на техните родители или настойници децата могат сами да направят своя 
избор. В случай на неразбирателство между детето и неговите родители по религиозни въпроси то може да 
се обърне за подкрепа и съдействие към отделите за закрила на детето. 

  
Право на изслушване в съда 
Ако правата и интересите на детето се решават чрез съд, то има право да бъде изслушано. 
Преди да бъде изслушано социален работник ще му помогне да получи необходимата информация, 

за да формира мнението си. Той трябва подробно да му обясни, какво ще се случи след като разкаже какво 
мисли и чувства пред съда. Социалният работник трябва да му обясни също какво ще се случи с него и 
неговите родители, когато съдът изпълни (се съобрази) с желанията му. 

След като му се представи  нужната информация, детето ще бъде изслушано в подходяща за него 
обстановка и в присъствието на социалния работник. 

Детето трябва да бъде уведомено за взетото от съда решение. 
Решенията в съда не могат да бъдат разгласявани без съгласието на детето, ако е навършило 10- 

годишна възраст. 

 
 

           ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЧИТАНИ!  
           В СЛУЧАЙ  НА НАРУШАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ПРАВА НИЕ, КАТО ОТГОВОРНИ ГРАЖДАНИ, 
           МОЖЕМ ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ СЪОТВЕНТИ ОРГАНИ ЗА ЗАКРИЛА. 
 

 Единен номер за спешни повиквания - Тел. 112 
 Национална телефонна линия за деца - Тел. 116 111 
 Гореща телефонна линия за пострадали от насилие - Тел. + 359 800 18 676 
 Държавна агенция за закрила на детето - Тел. + 359 2 933 90 50 
 Отдели за закрила на детето: Ямбол - Тел.: 046/ 66-67-48; Тунджа - Тел.: 046/ 26-00-214;  
                               Елхово -Тел.: 0478/ 88-05-4;  Стралджа - Тел.: 04761/ 32-66; Болярово - Тел.: 04741/ 20-51 
  Сдружение АНПОРТ – Тел.: 046/66 58 22 
 

 


