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1.Какво представляват законите?
За да живеем всички заедно в нашата 
държава имаме нужда от правила, които 
всеки един от нас трябва да спазва. Тези 
правила се наричат закони. Ако някой 
наруши закона, това означава, че той 
извършва престъпление, а 
престъпленията се наказват. Законът, 
който определя твоите права и 
отговорности се нарича Закон за закрила 
на детето. Той е създаден да защитава 
твоите най- висши интереси, за да растеш 
и да се развиваш в най- добра възможна 
среда.



2.Защо трябва да знам правата си?
Когато знаеш правата си няма да допуснеш 
някой да се възползва от теб! Ако все пак 
това се случи ще знаеш къде и как да 
получиш помощ и закрила!

3.Правата на детето
Всички ние сме различни - външният ни 
вид, езика, на който говорим, религията, 
мнението ни, средата, в която живеем, 
нашите родители. Това не ни пречи да учим 
и да играем заедно. Тези различия ни правят 
уникални и еднакво ценни като хора. 
Независимо дали имаме увреждане или сме 
деца от малцинствата всички ние имаме 
еднакви права и никой не може да се отнася 
несправедливо към нашата уникалност!



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



5.Какво се разбира под най-
висши интереси на детето?

Това са нашето здраве, образование, 
нашата нужда да се чувстваш сигурен 
и защитен! Това е основата, на която 
се градят твоите права! Много важно 
е да знаеш, че никой няма право по 
какъвто и да било начин да вреди на 
твоето здраве, да те наранява или да 
те лишава от правото ти да ходиш на 
училище! Не забравяйте, че ние също 
нямаме право да причиняваме болка 
на другите!



6.Право на закрила
Ти имаш право на закрила при твоето 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 си болен имаш правото да получиш 

помощта и грижите, които са ти нужни.

Мислите и вярата на всяко дете се зачитат.



7.Твоите задължения и отговорности
Освен правата ти имаш и задължения. Твоите 

задължения са към родителите ти или хората, 

които се грижат за теб. Те носят най-голяма 

отговорност за твоето отглеждане и 

възпитание. Затова ти трябва да зачиташ 

тяхното мнение и да ги уважаваш. А твоите 

родители трябва да спазват твоите права.

Друго твое задължение и отговорност е 

училището. В България образованието е 

задължително до 8- ми клас. Ходенето на 

училище е твое право и отговорност.

Една от най- важните отговорности, която 

важи за всички е зачитането на правата на 

другите хора. Както ти, така и другите имат 

права – уважавай ги и ги спазвай!




