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Основни ценности:

В основата на концепцията за правата на човека лежат две 
основни ценности:

• човешкото достойнство

• равенството



Същност на правата на човека

•Свобода

•Уважение към другите

•Недискриминационно поведение

•Търпимост 

•Справедливост 

•Отговорност



Същност на правата на човека

Правата на човека са права на всички членове на обществото;

Свободата на всеки човек свършва там, където започва свободата
на другите;



ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА                                                
Граждански права

осигуряват минимални гаранции за физическа и духовна неприкосност:

 право на равенство и свобода;

 свобода на вероизповеданията;

 право на мнение;

 правото на справедлив съд;

 правото да не бъдеш изтезаван;

 правото на живот; и др. 

 юридическите норми, които защитават гражданите от произвола на 
властите, например: презумпцията за невинност, докато вината не бъде 
доказана от съда, забраната за произволен арест и задържане, правото на 
обжалване и др.



ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА

Политически права:

• правото да гласуваш;

• да членуваш в политически партии;

• правото на сдружаване;

• свобода на словото;

• да имаш достъп до информация и др.



ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА                                             

Социални права

правото на образование;

правото да създадеш семейство;

правото на отдих;

правото на здравеопазване;

правото на неприкосновеност на частния живот;

Правото на свобода от дискриминация;



ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА

Икономически и културни права

• Правото на труд;

• На жизнен стандарт;

• Правото за участие в културния живот на обществото;

• Образование;



ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА

КОЛЕКТИВНИ ПРАВА

Обхващат колективните права на народите като правото 
на:

устойчиво развитие;

мир;

чиста природна среда;

развитие,;

комуникиране;

общо наследство на цялото човечество;

хуманитарна помощ.



• Всички хора в България се раждат свободни;

• Хората в България са равни независимо от различен 
произход, пол, образование, работа, която изпълняват, вяра, 
която изповядват;

• Семейството и децата са под закрилата на държавата.

• Всеки има право на труд, здравеопазване, образование;

КОНСТИТУЦИЯ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 





ОСНОВОПОЛАГАЩИ ДОКУМЕНТИ

Договорът от Ница (2001)

Разписва процедура за отправяне на препоръки и мониторинг
на стран-членки на ЕС, които не спазват принципите на ЕС

Обвързва финансовата и техническа помощ на ЕС към трети
страни със стимулирането на спазването на основни човешки
права и свободи и утвърждаването на върховенството на закона

Облекчава правилата за прилагане на засиленото
сътрудничество в областта на сигурността, отбраната и борбата
с организираната престъпност

Приема се Европейската харта за основните права



Договорът от Амстердам (1999)

Разширява правомощията на Европейския Съд  за 
тълкуване и прилагане на законодателство в областите:  

Основни човешки права

Свободно движение на хора, имиграция, убежище

Сътрудничество между правораздавателни и 
правоприлгащи институции



Обединява 39 страни (включително и Република
България).

Всяка държава - член на СЕ трябва да зачита
демокрацията, правата на човека и върховенството на
закона. Тези ценности са основните принципи на едно
по-справедливо общество.

Приема Европейската конвенция за защита правата на
човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС).

Съвет на Европа



Обединява общите ценности и основните свободи, които 
всички европейски държави трябва да съблюдават;

Влиза в сила през 1950 г.; 

има 45 държави-членки;

800 милиона европейци възможност да се 
противопоставят на нарушаването на основните им 
права и свободи в съда 

Европейска конвенция за защита  
правата на човека и основните свободи



•Право на живот

•Право да не бъдем изтезавани

•Право да не бъдем поробвани

•Право на свобода

•Право на справедлив съдебен процес

•Правото на зачитане на личния и семейния живот

•Свобода на мислене, самоопределение и религия

•Свобода на изразяване

•Свобода на сдружаване  

•правото да ползвате тези права, без да сте 
дискриминирани

Какъв вид права защитава 
ЕКПЧ?



Приета на 10 Декември 1948 г. от Общото събрание на
Организацията на обединените нации;

Базисен документ за цялата съвременна система на
защита и насърчаване правата на човека;

На основата на Всеобщата декларация през следващите
години са разработвани и приемани различни
политически документи и международни правни
инструменти в областта на правата на човека;

Всеобща декларация за 
правата на човека



Обединява граждански, политически, социални и 
икономически права в един документ

Гарантира редица права в 6 основни области:

 Достойнство

 Свободи

 Равенство

 Солидарност

 Права на гражданите

 Правосъдие

Европейска харта за основните
човешки права

http://europa.eu/scadplus/leg/en/s20000.htm#DIGNITY
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s20000.htm#FREEDOMS
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s20000.htm#EQUALITY
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s20000.htm#SOLIDARITY
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s20000.htm#CITRIGHTS
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s20000.htm#JUSTICE


• Събира и усъвременява основни човешки права от
различни правни инструменти и ги прави по-ясно
изразени на Европейско равнище

• Допринася за спазването на различните правомощия на
национално и Европейско равнище чрез процес на
наблюдение

• Основен инструмент за граждани и за Европейския съд

• Стандарт за защита на основни човешки права в
процеса на разширяване

Европейска харта за основните
човешки права



• Създадена през 2007 от Съвета на Европа като независим 
орган

• Оказва съдействие на институциите и органите на 
Общността и държавите членки за опазване на основните 
човешки права

• Правоприемник на Европейския център за наблюдение 
на расизма и ксенофобията (ЕЦНРК)

• Изготвя тематични проучвания и доклади

Агенция на Европейския съюз 
за основните права



• Oсигурява еднаквото тълкуване и прилагане 

на европейското право в държавите членки на съюза

• Съдебнатa практика на Съда налага високи стандарти в защитата на
индивидуални права

• Съдебната практика е един от основните източници на правата,
гарантирани в Европейкстата харта за защитата на основните права
на човека

• Постановява, че всички Европейски и национални институции трябва
да защитават основните човешки права при прилагането на
Европейското законодателство.

Роля на Европейския съд



• Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията – при
нея се акцентира върху правата на лицата, намиращи се в места за
изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

• Конвенцията за компенсация на жертвите на насилствената
престъпност

• Тази конвенция предвижда държавата от специално създадени
фондове за целта да компенсира вредите, които жертвите на
насилствената престъпност са понесли и след това по силата на
регресивния иск да възстанови тези средства от имуществото на
престъпника.

Други инструменти на ЕС 



Европейска социална харта

Цели да компенсира пропуска в ЕКПЧ и урежда
икономически и социална права доста изчерпателно –
правото на труд, справедливи условия на труд, безопасни
здравословни условия, справедливо възнаграждение,
право на сключване на колективни трудови договори, на
работещите жени на закрила, социално осигуряване, на
работещите мигранти, техните семейства на защита и
помощ, на обезщетение при предсрочно освобождаване,
право на закрила срещу бедност и социална изолация,
право на жилище.

Други инструменти на ЕС



Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, ратифицирана от 
България и влязла в сила на 18.02.1999 г.

 Основни принципи:

- защита на националните малцинства;

- недискриминация; 

- постигане на ефективно равенство; 

-създаване на условия, необходими за запазването и развитието на културата и 
запазването на религията, езика и традициите;

- свобода на изразяване, свобода на мисълта, съвестта и религията; 

- достъп и използване на медии; 

- езикови свободи: 

- изучаване и обучение на малцинствения език; 

- свобода за създаването на образователни институции; участие в

- икономическия, културния и социален живот; 

- участие в публичния живот; 

- забрана на насилствена асимилация;

Други инструменти на ЕС   



• Международна конвенция за ликвидиране на всички форми на 
расова дискриминация . 

• Конвенция за правата на детето 

• Конвенция за статута на бежанците 

• Конвенция против изтезанията и другите форми на жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание 

• Върховния комисар на ООН по правата на човека, Занимава се 
преди всичко с промотиране на човешките права, тяхното 
съблюдаване, спазване, не с юридически средства, а обучение и т.н.

• Върховен комисариат за бежанците

Други инструменти на ООН



• Институцията на Европейския омбудсман е създадена чрез
Договора от Маастрихт през 1992 г.;

• Първият Европейски омбудсман е избран от Европейския
парламент през 1995 г.;

• Дейността на омбудсмана принадлежи към извънсъдебните
средства за защита на правата на човека.

• разследва и докладва случаи на лоша администрация в
институциите и органите на Европейската общност;

• Всеки гражданин на Съюза или всяко физическо или юридическо
лице с постоянно местопребиваване или с регистриран офис в
държава членка на ЕС може да внесе жалба до омбудсмана с
писмо, чрез факс или с електронна поща.

Европейски омбудсман



https://www.ombudsman.europa.eu/bg/home

Емили О'Райли

https://www.ombudsman.europa.eu/bg/home


Омбудсман на република България

Правомощия: 

• приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на правата и 
свободите на гражданите от държавните и общински органи и техните 
администрации;

• прави проверки по тези сигнали;

• отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушение 
права и свободи пред съответните органи;

• посредничи между административните органи за засегнатите лица за 
отстраняване на допуснатите нарушения;

• уведомява съответните органи, напр. прокуратурата, ако има 
престъпление или органите, които имат право да сезират КС;

• действа по своя инициатива, когато констатира нарушение;



Диана Ковачева

https://www.ombudsman.bg/

https://www.ombudsman.bg/


• “АМНЕСТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”

международна неправителствена и независима организация за
защита на човешките права със седалище в Лондон. Тя се основава на
всеобщата декларация за правата на човека, има над 2,2 милиона
членове и поддръжници в повече от 150 страни и секции в 58 държави.
Амнести интернешънъл е носител на Нобелова награда за мир за
1977 г.

• Международна Хелзингска федерация 

• Българско сдружение за честни избори и граждански права 

• Български Хелзингски комитет 

• Български адвокати за ПЧ 

• ЧП без граници 

• UNESKO - организация за образованието и културата

• UNICEF – агенция за защита на децата

Неправителствени организации,  
защитаващи човешките права

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/1977
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