
ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ 
 

Съгласно Конституцията на Република България всеки има право 
на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-
тежко престъпление. Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на 
жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на 
насилствена асимилация. Никой не може да бъде подлаган на 
медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено 
съгласие. Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. 

Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на 
друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при 
условията и по реда, определени със закон. 

В изрично посочените от закона неотложни случаи компетентните 
държавни органи могат да задържат гражданин, за което незабавно 
уведомяват органите на съдебната власт. В срок от 24 часа от 
задържането органът на съдебната власт се произнася по неговата 
законосъобразност. 

Всеки има право на адвокатска защита от момента на 
задържането му или на привличането му като обвиняем. Всеки има 
право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на 
техните съобщения е неприкосновена. 

Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на 
съдебната власт в законно определения срок. Никой не може да бъде 
принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз 
основа на неговото самопризнание. Обвиняемият се смята за невинен 
до установяване на противното с влязла в сила присъда. Не се допускат 
ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за 
осъществяване на правосъдието. 

Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право 
на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и 
срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. 

Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, 
записван или подлаган на други подобни действия без негово знание 
или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от 
закона случаи. 

Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на 
вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са 
ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и 
уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и 
между вярващи и невярващи. 

Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде 
насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното 
здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани. 

Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си 
поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван 
да дава сведения за свои или чужди убеждения. 

 1



 2

Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез 
слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. 

Това право не може да се използва за накърняване на правата и 
доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на 
конституционно установения ред, към извършване на престъпления, 
към разпалване на вражда или към насилие над личността. 

Гражданите имат право на информация от държавен орган или 
учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, 
ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна 
или не засяга чужди права. 

Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до 
държавните органи. 

Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и 
законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на 
другите. 


