
 

   ОСНОВНИ ПРАВА 
 

 Всеки човек има право на живот 
 Всеки човек има право на сигурност 
 Всеки човек има право на равенство пред закона 
 Всеки човек има право на справедлив, независим и        

безпристрастен съд 
 Всеки човек има право на личен живот, в това число   

тайна на кореспонденцията и забрана на самоволното 
арестуване,задържане или изгонване от страната 

 Всеки човек е равен на другите, независимо от различния 
цвят на кожата, пол, език и др. 

 Всеки човек е роден свободен и трябва да се отнасят с 
него като със свободен човек. 

  

     

  ГРАЖДАНСКИ  ПРАВА 
 

 Всеки човек има право на гражданство 
 Всеки човек има право на собственост 
 Всеки човек има право на свободно придвижване и избор 

на местоживеене в границите на всяка държава 
 Всеки човек има право да напуска и да се завръща в 

собствената си страна 
 Всеки човек има право да сключи брак и да създаде 

семейство 
 Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта 

и вероизповеданието 
 Всеки човек има право на убежище.

   ПОЛИТИЧЕСКИ  ПРАВА 
 

 Всеки човек има право на свобода на 
        мнението и изразяването му, в това число търсене,          
        получаване и разпространяване на информация 
 Всеки човек има право да избира и да бъде      
        избиран в общи, равноправни и тайни избори 
 Всеки човек има право на спокойно събиране  
        и сдружаванe. 

 
 
          
             
            
 

  ОБЩЕСТВЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ                                                                                                                          
 ПРАВА 
 Всеки човек има право на труд 
 Всеки човек има право на жизнено равнище (прехрана, 

облекло, жилище, медицинско обслужване и 
необходимите социални грижи) 

 Всеки човек има право на социално осигуряване 
 Всеки човек има право на образование 
 Всеки човек има право на свободно участие в културния 

живот на обществото 
 Всеки човек има право на защита на условията на труд и 

на съответно възнаграждение 
 Всеки човек има право да създава професионални съюзи 
 Всеки човек има право на отпуск и почивка. 

 

Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на  
Европейското икономическо пространство (Договор № ПО3-09-00 / 04.03.2009 г.) 

This project is supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism
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 Всеки човек има право на живот 
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арестуване,задържане или изгонване от страната 

 Всеки човек е равен на другите, независимо от различния 
цвят на кожата, пол, език и др. 
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като със свободен човек. 

 

        ГРАЖДАНСКИ  ПРАВА 
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   ПОЛИТИЧЕСКИ  ПРАВА 
 

 Всеки човек има право на свобода на 
        мнението и изразяването му, в това число търсене,          
        получаване и разпространяване на информация 
 Всеки човек има право да избира и да бъде      
        избиран в общи, равноправни и тайни избори 
 Всеки човек има право на спокойно събиране  
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           ОБЩЕСТВЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ                                                                                                                          
       ПРАВА 
 Всеки човек има право на труд 
 Всеки човек има право на жизнено равнище (прехрана, 

облекло, жилище, медицинско обслужване и 
необходимите социални грижи) 
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на съответно възнаграждение 
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На 10 декември 1948 г. от Общото събрание на ООН е приета Всеобщата декларация за правата на човека, 
въплътила стремежите и надеждите на народите и отделните личности да живеят в достойнство, равноправие и 
сигурност. По повод годишнината от декларацията, две години по-късно - 1950г. ООН обявява 10 декември за 
Международен ден за правата на човека. 
 
Република България напълно и безусловно 
подкрепи създаването на Съвета по правата 
на човека, изхождайки от разбирането, 
залегнало в основата на Резолюция 60/251 на 
Общото събрание, че правата на човека са 
всеобщи, неделими, взаимосвързани и 
взаимозависими и че всички въпроси в 
областта на правата на човека следва да 
бъдат разглеждани обективно и 
безпристрастно, без двойни стандарти и 
политизация. 
 

България е активно ангажирана в действията 
на международната общност за укрепване 
системата на защита на правата на човека в 
глобален мащаб. Това е един от 
приоритетите на настоящото българското 
правителство, което провежда 
последователна политика на гарантиране на 
основните права и свободи на всички лица 
под нейна юрисдикция в съответствие с 
международните стандарти в тази област.
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