
Детето като правен субект. Правата на детето
според Конвенцията за правата на детето

Участниците в правния живот т.е. тези, които имат права и задължения,
уредени в закони и други нормативни документи, се наричат правни субекти.
Правосубектността освен правоспособност (възможността дадено лице да бъде
носител на права и задължения), включва още дееспособност (способността на
правния  субект  да  упражнява  чрез  лични  конкретни  действия  правата  и
задълженията  си)  и  деликтоспособност  (да  носи  юридическа  отговорност  за
противоправни действия).

Всеки  човек  от  момента  на  своето  раждане  е  правоспособен  т.е.
потенциален  носител  на  права  и  задължения.  За  да  може  обаче  сам  да  ги
упражнява, трябва да е в състояние да разбира и да ръководи действията си. За
това и в правото дееспособността се придобива на по-късен етап, когато детето
е пораснало достатъчно, за да може да взима самостоятелно разумни решения.
Така например бебето от минутата на раждането си може да наследява, но не
може да се разпорежда с имуществото си, т.е. в случай на нещастен инцидент,
например катастрофа, при която родителите му загиват, то става собственик на
всичко, което те са притежавали – апартамент, вила, пари в банкови сметки, но
не  може  да  продаде  апартамента  или  вилата  или  да  тегли  самò  парите  от
банката.

В  българското  право  дееспособността  е  уредена  основно  в  един  стар
закон, който е в сила от 1949 г.  и се нарича Закон за лицата и семейството.
Според  този  закон  всяко  лице,  от  момента  на  раждането  си,  придобива
способността  да  бъде носител на  права  и задължения.  С навършване на  18-
годишна възраст  лицата  стават  пълнолетни и  напълно способни чрез  своите
действия да придобиват права и да се задължават. Това означава, че за всеки
навършил 18 години се предполага, че е натрупал достатъчно знания и опит, и
че  е  способен  вече  самостоятелно  да  взема  решения  и  да  извършва  правни
действия.

В живота обаче се налага да се извършват правни действия и от лица,
които са много по-малки. Така например купуването на сандвич в училищната
лавка за ученика е просто действие – дава парите, лелката – сандвича. Но за
правото това е извършване на сделка и имаме истински договор за покупко-
продажба т.е. лелката прави оферта, като е изложила сандвича на витрината и е
определила  цена,  която  е  написала  върху  листче,  ученикът  се  съгласява  с
офертата,  като  поръчва  сандвича,  заплащайки  цената,  и  получавайки  го,
собствеността  върху  сандвича  преминава  от  лелката  върху  ученика  т.е.
ученикът  става  собственик  на  сандвича.  За  това  и  Законът  за  лицата  и
семействата определя няколко нива на придобиване на дееспособност. До 14-
годишна възраст  децата  са  „малолетни“.  Вместо  тях  и  от  тяхно име  правни
действия  извършват  техните  законни  представители  –  обикновено  това  са
родителите им. Това означава, че до навършване на 14 години майките и бащите



им трябва да идват в голямото междучасие да им купуват сандвич в лавката,
защото те сами нямат право.  Законът е  не само стар,  но е  доста  остарял за
времето, в което живеем и има нужда от промени, най-малкото защото всеки
първокласник вече трябва да има възможност да си пазарува сам в училищната
лавка, а и не само там. 

Лицата  от  14  години  до  навършване  на  18-годишна  възраст  са
„непълнолетни“.  Те  извършват  правни  действия  със  съгласието  на  техните
родители,  но  могат  сами  да  сключват  обикновени  дребни  сделки  за
задоволяване на текущите им нужди (например да си пазаруват в лавката) и да
разполагат с това, което са придобили със своя труд.

Освен Законът за лицата и семейството има и други закони, които засягат
темата с дееспособността на децата. 

Според  Конституцията  (основния  закон  на  Република  България)  всеки
има  право  на  образование.  Училищното  обучение  до  16-годишна  възраст  е
задължително. Основното и средното образование в държавните и общинските
училища е безплатно.

Според Закона за закрила на детето, родителите са длъжни да не оставят
без  надзор  и  грижа децата  си до  12-годишна възраст,  ако  с  това  се  създава
опасност  за  тяхното  физическо,  психическо  и  нравствено  развитие.  Това  не
означава, че детето непрекъснато трябва да е придружавано от възрастен, а че
дейностите,  които извършва без непосредствен надзор не трябва да създават
опасност за него. Така например дете дори ненавършило 12 години може само
да се прибира от училище, ако родителите му са убедени, че то е достатъчно
разумно и пътят от училище до дома е безопасен. Това важи и за игрите навън с
приятели. Според законът обаче, детето, което не е навършило 14 години може
да бъде на „обществени места“ без придружител само до 20.00 ч. Това означава,
че ако е на тренировка или на урок и се налага след 20.00 например да ползва
градски транспорт (автобус, метро…), за да се прибере, то детето трябва да е
придружавано от  възрастен.  Същото правило важи за  децата  между 14 и  18
години за времето след 22.00 ч. Т.е. децата до 14 години могат да излизат  сами
до 20.00, а тези между 14 и 18 години до 22.00 ч.

Според  същия  закона,  ако  права  и  интереси  на  детето  са  обект  на
разглеждане в административно или съдебно производство, то задължително,
ако са  навършили 10-годишна възраст,  се  изслушват от  съда.  Децата  под 10
години  също  могат  да  бъдат  изслушвани  в  зависимост  от  степента  на
развитието им. 

Според  Закона  за  защита  от  домашно  насилие  14-годишните  могат  да
завеждат дела, ако са жертва на насилие.

Личните  данни  на  14-годишните  не  могат  да  се  разпространяват  без
тяхното съгласие. 

До  14-годишна  възраст  религиозната  принадлежност  се  определя  от
родителите,  а  между  14  и  18  –  в  съгласие  между  тях  и  детето.  Ако  такова
съгласие не може да бъде постигнато, детето има право да се обърне към съда за
решаване на въпроса.

Българското право не урежда от  кога децата имат право да членуват в



организации  и  да  участват  в  мирни  събирания,  въпреки  че  такива  права  са
гарантирани от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Според Семейния кодекс по изключение, ако важни причини налагат това,
брак може да сключи и лице, навършило 16 години, с разрешение на районния
съдия  по  постоянния  адрес  на  лицето  (не  е  задължително родителите  да  са
съгласни). Т.е. макар необходимата за сключване на брак възраст да е 18 години,
с разрешение на съда, брак може да се сключи и от лице, навършило 16 години.
Българското право изрично не определя от кога децата могат да правят или да
дават съгласие за  секс.  Според Наказателния кодекс обаче лице,  което прави
секс  с  ненавършило  14  години  дете,  подлежи  на  наказателна  отговорност
независимо  дали  детето  е  искало/дало  съгласие  за  секс,  което  означава,  че
сексът с деца ненавършили 14 години е забранен.

С навършването на 16 години лицата могат да бъдат наемани и на работа.
Според  Кодекса  на  труда  минималната  възраст  за  приемане  на  работа  е  16
години. Забранява се приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. По
изключение  могат  да  се  приемат  на  работа  и  лица  от  15  до  16  години  за
извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за
правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение
не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми
за професионално ориентиране или обучение. По изключение, на ученически
длъжности в цирковете могат да се приемат момичета, навършили 14 години, и
момчета, навършили 13 години, а за участие в снимане на филми, подготовка и
изнасяне на театрални и други представления могат да се привличат и лица,
ненавършили  15  години,  при  облекчени  условия  и  в  съответствие  с
изискванията  за  правилното  им физическо,  умствено  и  нравствено  развитие.
Лицата,  ненавършили  16  години,  се  приемат  на  работа  с  разрешение  на
инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Както  дееспособността  се  придобива  на  етапи,   така  и
деликтоспособността, т.е. възможността за носене на наказателна отговорност
има своите етапи. Освен от възрастта, деликтоспособността се обуславя от това
дали детето е било в състояние да разбира свойството и значението на деянието
си и да ръководи постъпките си. 

Държавната агенция за закрила на детето е орган на Министерски съвет за
ръководство,  координиране и контрол в областта  на закрилата  на детето.  На
страниците  на  нейния  сайт  са  публикувани  няколко  много  важни  текста,
ориентиращи децата в техните права според Конвенцията за правата на детето.
Те са и добра основа за дискусии и проектна работа на учителите в детската
градина  и  училището  при  запознаване  и  осмисляне  от  страна  на  децата  и
учениците на техните права и грижата и закрилата на държавата за здравето,
благополучието и безопасността им. 

         Това са текстовете: 



Конвенция на ООН за правата на детето
Адаптиран текст за деца

Дефиниция за дете
“Дете” означава всяко човешко същество на възраст под 18 години.
Зачитане на правата и недискриминация
Твоята държава зачита и осигурява правата по тази спогодба и те закриля от 
дискриминация и наказание, независимо от раса, пол, език, религия, произход, 
социално положение, имуществено състояние, инвалидност, мнения или друго 
положение, в което се намираш.
Висши интереси на детето
Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия насочени към теб.
Държавата се грижи за твоята безопасност, здраве и благоденствие, като осигурява 
необходимите закони за това.
Осъществяване на правата
Твоята държава предприема всички необходими мерки за осъществяване правата на 
детето, признати от тази Конвенция (спогодба).
Ориентация на детето при упражняване на правата
Държавата зачита правата, задълженията и отговорностите на хората, които се грижат 
за теб да осигуряват подходящи указания и ръководят упражняването на твоите права 
по начин, отговарящ на твоето развитие и твоите способности.
Право на живот и развитие
Ти имаш право на живот и твоята държава осигурява оцеляването и развитието ти по 
най-добрия начин.
Име и гражданство
Ти имаш право на име, гражданство и отглеждане от твоите родители. Твоята държава
се грижи за това.
Закрила на самоличността
Ти имаш право да запазиш своята самоличност, гражданство, име и семейни връзки. 
Твоята държава ти помага и те закриля, ако това не е спазено.
Раздяла с родители
Ти имаш право да живееш с твоите родители, освен ако това не ти вреди. Ти и твоите 
родители имате право на мнение и участие във вземането на решение за раздяла 
между вас. Когато ти си отделено от единия или от двамата си родители, ти имаш 
право да поддържаш връзка с тях, ако това не вреди на твоите интереси. Когато някоя 
държава е причина за разделянето ви, ти и твоето семейство имате право на 
информация за местопребиваването на всеки член от семейството и това не трябва да 
има лоши последствия за никой от вас.
Събиране на семейството
Ако ти и твоето семейство живеете в различни държави, имате право да поискате да 
се съберете или да поддържате лични контакти без ограничения, стига това да е в 
рамките на закона и да не нарушава правата на другите.
Незаконно прехвърляне и невръщане на деца от чужбина
Твоята държава трябва да се бори с незаконното прехвърляне (отвличане) на деца, 
както и с тяхното невръщане от чужбина. За да стане това възможно, държавата 
подписва споразумения и договори с други държави.
Свобода на мнение
Ти можеш да изразяваш свободно своето собствено мнение по въпроси, които се 



отнасят до теб от момента, в който си способно на това. Държавата предоставя 
възможност за изслушване, като на твоето мнение се придава значение, съответстващо
на възрастта и зрелостта ти.
Свобода на изразяване и право на информация
Ти имаш право на свобода да изразяваш мнението си. Ти можеш да търсиш, 
получаваш и предаваш информация от всякакъв вид и под всякаква форма, стига това 
да не засяга правата на други хора, националната сигурност, ред, здраве и морал.
Свобода на мисълта, съвестта и религията
Ти имаш право да изразяваш свободно мислите си, да изповядваш религията си, без да
нарушаваш законите и правата на другите. Хората, които се грижат за теб имат 
правото и задължението да те ръководят по начин, съответстващ на развитието на 
твоите способности.
Свобода на сдружаване
Ти имаш право да участваш в мирни събрания или да се сдружаваш по свой избор, 
като зачиташ закона и не нарушаваш правата на другите.
Защита на личния живот
Никой няма право да се намесва незаконно в твоя личен живот, семейство, дом и 
кореспонденция, както и да посяга на твоята чест и репутация. Ти имаш право на 
закрила против това.
Достъп до полезна информация
Твоята държава осигурява достъп до полезна за развитието ти информация. Ти имаш 
право да получаваш информация и материали от различни културни, национални и 
международни източници чрез медиите и на твоя език. Твоята държава насърчава 
производството и разпространението на детски книги. Държавата те защитава от 
информации и материали, вредни за теб.
Отговорност на родителите
Твоите родители или настойници носят обща отговорност за твоето отглеждане и 
развитие, както и за закрила на твоите висши интереси. Държавата оказва подходяща 
помощ на родителите при отглеждане на децата, като създава служби и институции, 
които да бдят над теб.
Закрила от насилие
Твоята държава те защитава от всички форми на физическо или умствено насилие, от 
изоставяне или небрежно отношение, от посегателство или злоупотреба, от 
малтретиране или експлоатация, от сексуални престъпления, докато ти си под 
грижите на родители или други хора. Държавата създава защитни социални програми,
за да те предпазва. Ако все пак нещо се случи, тя трябва да се грижи за теб.
Грижи за деца, лишени от семейна среда
Твоята държава осигурява специална закрила и помощ в случай, че нямаш семейство 
или семейството не се грижи добре за теб. Тази помощ защитава твоите права и 
интереси.
Осиновяване
Ти имаш право на осиновяване, ако се запазват твоите висши интереси и след като са 
събрани всички гаранции и разрешения на хората, които отговарят за теб.
Права на деца – бежанци
Ти имаш право на специална закрила, ако трябва да напуснеш твоята страна (поради 
война, размирици, преследване или други причини), независимо дали си с родители 
или без тях. Ти имаш право на информация за семейството си и на помощ за неговото 
събиране.



Деца с умствени или физически недостатъци
Твоята държава признава правото на пълноценен и достоен живот, на самостоятелност
и активно участие в обществото на детето с физически или умствени отклонения. 
Такова дете получава специални грижи, ако е необходимо – безплатни, за осигуряване 
на образование, здравни грижи, възпитание, подготовка за трудова дейност и отдих.
Здраве и право на достъп до здравни услуги
Ти имаш право на възможно най-добро здраве, на достъп до най-добрите здравни 
услуги, най-висок стандарт на живот, екологична храна и питейна вода. Твоята 
държава ще се бори за премахване на традиционни практики, които са вредни за 
здравето на децата.
Контрол върху лечение и настаняване
Ако си настанено в специално заведение за лечение, ти имаш право на периодичен 
контрол върху начина на лечение и обстоятелствата по настаняването ти.
Обществено осигуряване
Ти имаш право да се ползваш от обществени осигуровки и застраховки, съобразно 
твоите разходи и положение, както и на отговарящите за теб лица.
Жизнен стандарт
Ти имаш право на най-добър начин на живот, който да отговаря на нуждите на твоето 
физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие според способностите и 
финансовите възможности на отговарящите за теб. Ти имаш право на издръжка от 
родителите (настойниците), независимо къде се намират те.
Право на образование
Ти имаш право на образование. Твоята държава дава равен шанс на всички, като 
осигурява безплатно и задължително начално, достъп (според способностите) до 
различни форми на средно и висше образование, както и достъп до научни и 
технически знания. Училищната дисциплина трябва да се спазва по начин, запазващ 
човешкото достойнство и не нарушаващ правата по тази Спогодба.
Цели на образованието
Твоето образование трябва да е насочено към развитие на личността, таланта, 
умствените и физически способности; към зачитане на човешките права и свободи; 
към развитие чувството на уважение към родители, самоличност, национални 
ценности, различни цивилизации и към природната среда.
Деца на малцинства или на коренно население
Ако принадлежиш към етническо, езиково или религиозно малцинство, или 
произхождаш от коренното население, ти имаш право свободно да говориш езика си, 
да ползваш собствената си култура и да изповядваш религията си.
Право на отдих, почивка, културна и творческа дейност
Ти имаш право на отдих и почивка, участие в подходящи за възрастта ти игри и 
забавни дейности и на свободно участие в културния живот и изкуствата.
Защита от експлоатация
Твоята държава те предпазва от всички форми на незаконно полагане на труд в полза 
на други хора, като създава закони за установяване на минималната възраст за 
започване на работа, за подходящи условия на работа и следи за спазването им с цел 
да подпомага твоето развитие.
Закрила от наркотици
Твоята държава те закриля с всички мерки от незаконната употреба, участието в 
производство и в продажба на наркотици и други вещества, вредни за твоето здраве.
Защита от сексуално насилие и експлоатация



Никой няма право да те насилва, експлоатира сексуално или да те ползва за 
производство на порнографски материали и представления.
Предотвратяване на отвличане и на търговия с деца
Никой няма право да те отвлича, продава или търгува с теб в каквато и да е форма и с 
каквато и да е цел.
Закрила от всички форми на експлоатация
Твоето благосъстояние не трябва да се нарушава от никакви форми на експлоатация.
Закрила от изтезания и лишаване от свобода
Твоята държава осигурява да не те наказват, изтезават, унижават, да не ти налагат 
смъртно наказание или доживотен затвор; да не те лишават незаконно и произволно от
свободата ти. Ако все пак си лишено от свобода, трябва да се зачита достойнството ти,
нуждите на възрастта ти и правото на правна и друга помощ.
Закрила при въоръжен конфликт
В случай на въоръжен конфликт ти имаш право на закрила и грижи от твоята държава.
Ако не си навършил 15 години, не трябва да вземаш пряко участие във въоръжени 
действия и не трябва да те призовават в армията.
Грижи за физическо и психическо възстановяване
Ако някой се е отнесъл към теб жестоко, нечовешки и унизително, ти имаш право на 
грижи, които да подпомогнат физическото и психическото ти възстановяване. Ти 
имаш право и на условия, благоприятни за укрепване на твоето здраве, самоуважение 
и достойнство.
Закрила при нарушаване на наказателния закон
Твоята държава признава правото на всяко дете, което е заподозряно, обвинено или 
признато за виновно в нарушаване на Наказателния закон да бъде третирано по начин,
запазващ достойнството и основните човешки права и свободи.

Аз и Законът за закрила на детето
Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която 
живееш.

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за 
закрила на детето.

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.

Този закон урежда правата на децата и младите хора до 18г. и как те да бъдат 
защитени.

Най-важните принципи, на които се гради този закон, са следните:

1.Децата имат право да бъдат закриляни.

2.Личността на всяко дете трябва да бъде зачитана и уважавана.

3.Всяко дете има право да бъде отглеждано в семейна среда.

4.Тези, които взимат решения по важни за детето въпроси, на първо място 

трябва да се ръководят от неговите интереси.



Като прочетеш този закон, ти ще знаеш какви са твоите права, към кого и как можеш 
да се обърнеш, за да получиш закрила.

Право на закрила

Ти имаш право на закрила при твоето израстване и развитие.

Срещу теб не се допуска проява на дискриминация заради твоята външност, раса, 
народност, пол, произход и образование.

Ти имаш право на собствен език, култура и религия.

Право на закрила срещу насилие

Не се допуска никое дете да бъде малтретирано, обиждано или пренебрегвано.

Не се допуска никое дете да бъде принуждавано да върши вредна за него работа.

Ако те принуждават да просиш, да проституираш, или си подложен на сексуално или 
друго насилие, можеш да поискаш закрила.

Ти имаш право на закрила срещу принудително въвличане в религиозни секти.

Правила, които могат да ти помогнат да избегнеш насилието

•Никога не приемай лакомства, дъвки или вещи от непознати.

•Никога не тръгвай с непознати, дори когато са ти симпатични и казват, че са 

изпратени от близки или родителите ти.

•Никога не влизай в колата на непознати.

•Никога не казвай, че си сам в къщи.

•Предупреждавай семейството си къде и с кого отиваш. Така ще се чувстваш 

сигурен, че ако нещо се случи, близките ти ще знаят къде да те потърсят.

•Никога не преминавай сам през безлюдни места. Движи се в компания по осветени

и оживени улици.

•Ако се наложи да закъснееш, се обади в къщи, за да предупредиш. Трябва да 

знаеш телефонните номера на родителите си на работното им място, за да можеш 

винаги да ги потърсиш при нужда.

•Ако забележиш, че някой те следва, потърси веднага помощ от униформени 

лица /полицаи, охрана, военен или портиер/.

•Ако някой направи нещо против твоето желание или иска да те отвлече, викай 

силно "ПОМОЩ" или "НЕ ИСКАМ".

•Ако поведението на твой близък, приятел или роднина те притеснява сподели това 

с по-възрастен, с приятел или педагогическия съветник в училище.



•Всеки може да изпадне в беда. Не се срамувай да говориш за това с приятели, 

потърси помощ.

•Имай доверие на възрастните, говори с тях за проблемите, които са твърде важни 

за теб, но не можеш да се справиш сам. Много хора държат на теб. Не си сам.

•Никога не споделяй с непознати.

•Кажи "НЕ", ако някой се опита да те докосне по начин, който те плаши и не ти е 

приятен. Не пази това в тайна и го сподели с близък, на когото имаш доверие.

Право на изразяване

Ти имаш право да изразяваш мнението си по всички въпроси, които засягат твоите 
интереси.

Твоето мнение трябва да се зачита при взимането на решения, свързани с теб, вкъщи и
в училище, от държавните власти и в съда.

Право на информиране и консултиране

Ти имаш право да бъдеш информиран и консултиран от Отделите за закрила на детето
(по-долу ще бъде обяснено за тези отдели).

Ако е необходимо можеш да бъдеш консултиран и без знанието на родителите ти, ако 
това защитава по най-добър начин твоите интереси.

Защита на религиозни убеждения

До 14-годишна възраст твоето отношение към религията се определя от родителите 
ти, а от 14- до 18- годишна възраст - по съгласие между теб и твоите родители или 
тези, които се грижат за теб.

При възникване на противоречие между теб и твоите родители можеш да се обърнеш 
за съдействие към отделите за закрила на детето.

Право на изслушване в съда

Ако твоите права и интереси се решават чрез съд, ти имаш право да бъдеш изслушан.

Преди да бъдеш изслушан, трябва да получиш необходимата информация, която да ти 
помогне да формираш мнението си. Трябва да бъдеш консултиран за евентуалните 
последици от твоите желания, от даване на мнението ти, както и за решенията на съда.

Това се извършва в подходяща обстановка и в присъствието на социален работник.

Решенията в съда не могат да бъдат разгласявани без твоето съгласие, ако си 
навършил 10- годишна възраст

Кой може да защити твоите права?

Твоите права трябва да бъдат зачитани!

Правителството носи отговорността да бъдат осигурени условията за спазване на 
твоите права. За това са създадени:



Органи за закрила на детето

1.Държавна агенция за закрила на детето - в нея работят екипи от различни 

специалисти - психолози, педагози, лекари, юристи, които разработват програми

за решаване проблемите на всички деца и които се грижат за защитата на твоите

права.

2.Отдели за закрила на детето - във всяка община има Дирекция "Социално 

подпомагане", към която има Отдел за закрила на детето. В този отдел работят 

социални работници само върху проблемите на децата, съвместно с други 

специалисти .

•Те могат да подпомогнат родителите и тези, които се грижат за теб по проблеми, 

свързани с твоето отглеждане, възпитание и обучение.

•Могат да те информират за твоите права и задължения.

•Могат да съдействат за подобряване на условията, в които живееш.

•Ако има конфликт или трудност в общуването между теб и родителите, могат да 

помогнат да го разрешите.

•Могат да те посъветват при избора на училище и професия или да ти помогнат да 

си намериш работа, ако си навършил 16 години.

Как могат да бъдат защитени твоите права?

Отделите за закрила на детето могат да ти окажат помощ и съдействие:

1.Могат да подпомагат и консултират твоето семейство.

2.Могат да съдействат за създаване на по-добри условия и отношения в 

семейната среда.

3.Понякога, ако за теб е по-добре, може да живееш при роднини и близки, в 

семейство на приемни родители, да бъдеш осиновен или да живееш в дом, в 

който живеят и други деца.

4.Когато е необходимо спешно да ти се окаже помощ можеш да получиш 

закрила в полицията за 24 часа.

В този закон е предвидена специална закрила в случаите когато:

1.нямаш родители или те не са в състояние да се грижат за теб;

2.някой проявява насилие, експлоатация, злоупотреба или друго унизително 

отношение в семейството ти или извън него;



3.има опасност за твоето физическо или психическо здраве;

4.страдаш от някакво увреждане или болест.

Също така можеш да получиш специална закрила и когато имаш изявени способности
и постижения в науката, изкуството или спорта.

Твоите родители също могат да потърсят съдействие от Отдела за закрила на детето.

В случаите когато родителите ти са починали, не се знае нищо за тях или по някаква 
причина не могат да се грижат за теб, социалният работник може да ти съдейства да 
живееш при:

•близки и роднини,

•в приемно семейство,

•в дом за деца.

Какво е приемно семейство?

По този закон можеш да бъдеш настанен в семейство на приемни родители.

Приемното семейство се състои от един или двама души, които се грижат за теб за 
определен период от време, като за това се сключва специален договор. Тези хора 
отговарят на строго определени условия. Социалният работник следи за спазване на 
задълженията на приемното семейство.

Приемното семейство е задължено да съдейства за добри отношения между теб и 
твоите истински родители, когато това е в твой интерес.

Къде другаде можеш да бъдеш настанен?

В случай,че не е възможно да живееш в семейна среда, можеш да бъдеш настанен в 
специализиран дом за деца.

Къде да потърся полицейска закрила?

Всяко дете може да получи спешна закрила в полицията когато:

•Има опасност за живота и здравето му

•Извършено е престъпление, на което детето е жертва или има опасност да бъде 

въвлечено в такова.

•Детето се е изгубило или е безпомощно.

•Детето е останало без надзор.

В такива спешни случаи полицията може да настани детето на безопасно място за 24 
часа. При необходимост след този срок детето може да бъде върнато при родителите 
си или да бъде настанено в специален дом.

Според този закон всеки, който разбере, че дете се нуждае от помощ, трябва да 
информира за това Отдела за закрила на детето.



Добре е да знаеш, че има хора, които работят изцяло по проблемите на детето. Когато 
имаш нужда от помощ, подкрепа или само съвет, винаги можеш да се обърнеш към 
тях.

Твоите права са гарантирани от Закона за закрила на детето, който защитава твоята 
личност и издига твоите интереси над всичко.

Кой защитава твоите права
Правителството носи отговорност чрез законите да създаде всички необходими условия за 
спазването на твоите права. За това са създадени:

1. Държавна агенция за закрила на детето
В нея работят различни специалисти, лекари, психолози, педагози, юристи, които се грижат за 
решаването на проблемите на децата в България и българските деца в чужбина. Тази агенция се 
грижи и за защитата на твоите права. Тя е една от най-важните институции създадена да закриля
българските деца.

2. Дирекция “Социално подпомагане”
Във всяка община има Отдел за закрила на детето. Ако не знаеш къде се намира най-близката за 
теб община, виж „Връзки” – там са посочени адресите и телефоните на отделите за закрила на 
детето в различните градове.

В отделите работят социални работници заедно с други специалисти, които помагат за 
разрешаването на проблемите на децата.

Как Отделът за закрила на детето и специалистите, които работят там, 
могат да ти помогнат?
•Да подпомогнат родителите ти и тези, които се грижат за теб по проблеми, свързани с твоето 

отглеждане, възпитание и обучение;

•Може да съдействат за създаване на по-добри условия и отношения в семейната среда;

•Може да те информират за твоите права и задължения;

•Може да съдействат за подобряване на условията, в които живееш;

•Ако има конфликт или трудност в общуването между теб и родителите, може да помогнат да 

го разрешите;

•Може да те посъветват при избора на училище и професия или да ти помогнат да си 

намериш работа, ако си навършил 16 години.

Твоите родители също могат да потърсят съдействие в Отдела за закрила на детето.

Каква е ролята на социалния работник от Отдела за закрила на детето?
Социалният работник в Отдела за закрила на детето следи за спазването на правата на детето. 
Когато правата на някое дете са нарушени социалният работник избира най-подходящия начин 
за закрила.



Как Отдела за закрила на детето се грижи за спазване на твоите правата?
Когато в Отдела за закрила на детето постъпи сигнал за нарушаване правата на детето, социален 
работник проучва:

•положението на детето;

•положението на семейството на детето;

•дали получения сигнал е достоверен.

Това проучване и събирането на нужната информация се осъществява чрез:

•среща и разговор с детето;

•среща и разговор с родителите или настойниците на детето и други роднини;

•разговор с други хора, които познават детето и семейството;

•съобразяване с езиковите и културни нужди на детето и семейството;

Кога започва проучването и колко време продължава?
•ако детето е в ситуация застрашаваща живота и здравето му, проучването започва веднага;

•ако детето не е пряко застрашено проучването започва възможно най-бързо;

•цялото проучване завършва за около 30 дни

Социалният работник информира родителите за резултатите от проучването, но само ако това не
застрашава живота и здравето на детето.

Събраната информация помага на социалния работник да прецени, от какъв вид закрила се 
нуждае детето.

3. Министерство на вътрешните работи
Може да ти предостави полицейска закрила в рамките на 48 часа, когато:

•си обект на престъпление;

•има непосредствена опасност за твоя живот или здраве;

•има опасност да бъдеш въвлечен в извършването на престъпление;

•си изгубен или в безпомощно състояние;

•когато си без надзор.

Специална закрила
Право на специална закрила имаш в случаите когато:

•нямаш родители или те не са в състояние да се грижат за теб;

•някой проявява насилие, експлоатация, злоупотреба или друго унизително отношение в 

семейството ти или извън него;

•има опасност за твоето физическо или психическо здраве;



•страдаш от някакво увреждане или болест.

В случаите когато родителите ти са починали, не се знае нищо за тях или по някаква причина не 
могат да се грижат за теб, социалният работник може да ти съдейства да живееш при:

•близки и роднини,

•в приемно семейство,

•в дом за деца.

Когато е необходимо спешно да ти се окаже помощ можеш да получиш закрила от полицията за 
48 часа.

Също така можеш да получиш специална закрила и когато имаш изявени способности и 
постижения в науката, изкуството или спорта. Когато си дете с изявена дарба имаш право на 
съдействие за развитието на тази твоя способност.

Какво е приемно семейство?
Семейната среда е много важна за израстването и развитието на децата. За това Законът за 
закрила на детето дава възможност на децата, които по някаква причина не могат да живеят при 
родителите си да бъдат настанени в семейство на приемни родители.

Приемното семейство се състои от един или двама души, които се грижат за теб за определен 
период от време, като за това се сключва специален договор. Тези хора са специално подбрани и 
обучени за да могат по- най-добър начин да се грижат за теб и твоите нужди. Социалният 
работник следи за спазване на задълженията на приемното семейство.

Приемното семейство е задължено да съдейства за добри отношения между теб и твоите 
истински родители, когато това е в твой интерес.

Как да избегнеш насилието

Никога не:
•Приемай лакомства, дъвки или вещи от непознати.

•Тръгвай с непознати, дори когато са ти симпатични и казват, че са изпратени от близки или 

родителите ти.

•Влизай в колата на непознати.

•Казвай, че си сам в къщи.

•Преминавай сам през безлюдни места.

•Споделяй с непознати.

Винаги:
•Предупреждавай семейството си къде и с кого отиваш. Така ще се чувстваш сигурен, че ако 

нещо се случи, близките ти ще знаят къде да те потърсят.

•Движи се в компания по осветени и оживени улици. Движи се срещу посоката на движение 

на автомобилите.



•Се обаждай в къщи, за да предупредиш, ако се наложи да закъснееш. Трябва да знаеш 

телефонните номера на родителите си на работното им място, за да можеш винаги да ги 

потърсиш при нужда.

•Търси веднага помощ от униформени лица /полицаи, охрана, военен или портиер/, ако 

забележиш, че някой те следва.

•Викай силно “ПОМОЩ” или “НЕ ИСКАМ”, ако някой направи нещо против твоето желание 

или иска да те отвлече.

•Споделяй с по-възрастен, с приятел или педагогическия съветник в училище, ако 

поведението на твой близък, приятел или роднина те притеснява.

•Всеки може да изпадне в беда. Не се срамувай да говориш за това с приятели, потърси 

помощ.

•Имай доверие на възрастните, говори с тях за проблемите, които са твърде важни за теб, но 

не можеш да се справиш сам. Много хора държат на теб. Не си сам.

•Казвай “НЕ”, ако някой се опита да те докосне по начин, който те плаши и не ти е приятен. 

Не пази това в тайна и го сподели с близък, на когото имаш доверие.

За сигнал
Ако разполагате с каквато и да е информация за въвличане на дете или дете-жертва на сексуална
експлоатация, моля споделете я на sacp@sacp.government.bg или на Националната линия за деца
116 111

Национално централно бюро – Интерпол
Тел. + 359 2 982 43 51 

Гореща телефонна линия за пострадали от насилие - Фондация "Асоциация Анимус"
Тел. + 359 2 982 76 86

Държавна агенция за закрила на детето
Тел. + 359 2 933 90 50
Факс + 359 2 980 24 15
Email: sacp@sacp.government.bg

Общи коментари на Комитета по правата на 
детето на ООН

Общ коментар № 1 (2001) Член 29, параграф 1: Цели на образованието     (706.8 КБ)
Общ коментар № 2 (2002) Ролята на независимите национални институции по правата на 

човека в утвърждаването и закрилата на правата на детето     (684.0 КБ)
Общ коментар № 3 (2003) ХИВ/СПИН и правата на детето     (774.9 КБ) 

Общ коментар № 4 (2003) Здраве и развитие на юношите в контекста на Конвенцията за 
правата на детето     (922.9 КБ)

Общ коментар № 5 (2003) Общи мерки за изпълнение на Конвенцията за правата на детето 
(членове 4 и 42 и член 44, параграф 6)     (789.7 КБ)
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Общ коментар № 6 (2005) Третиране на непридружени и отделени от семействата си деца 
извън държавата им по произход     (894.6 КБ) 

Общ коментар № 7 (2005) „Прилагане на правата на детето в ранна детска възраст“(740.2 
КБ)

Общ коментар № 8 (2006) Право на детето на закрила от телесно наказание и други жестоки 
или унизителни форми на наказание (член 19; член 28, параграф 2; и член 37, наред с 
други)     (790.4 КБ)

Общ коментар № 9 (2006) Правата на децата с увреждания     (733.0 КБ)
Общ коментар № 10 (2007) Правата на децата при правосъдие спрямо ненавършили 

пълнолетие лица     (860.2 КБ)
Общ коментар № 11 (2009) Деца от коренното население и техните права съгласно 

Конвенцията     (843.5 КБ)
Общ коментар № 12 (2009) Право на детето на изслушване     (892.0 КБ)
Общ коментар № 13 (2011) Правото на детето на свобода от всички форми на насилие(933.6 

КБ)
Общ коментар № 14 (2013) Най-добрия интерес на детето – първостепенно 

съображение     (825.9 КБ) 

Общ коментар № 15 (2013) Правото на детето да се ползва от най-високия достижим 
стандарт на здравословно състояние (член 24)     (919.7 КБ)

Общ коментар № 16 (2013) Задълженията на държавата във връзка с въздействието на 
бизнес сектора върху правата на децата     (1.4 МБ)

Общ коментар № 17 (2013) Правото на детето на отдих, почивка, игра, дейности за отмора и 
участие в културния живот и изкуствата (член 31)     (3.1 МБ)

Темата е консултирана и докладът е изготвен със съдейстието на специалиста по правата на 
детето към БХК Елица Гергинова.
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