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I. въвЕДЕНИЕ И ЦЕлИ 

1. Комитетът по правата на детето отчита, че въздействието на биз-
нес сектор върху правата на децата е нараснало през последните 
десетилетия поради фактори като глобализираното естество на 
икономиките и на стопанската дейност на предприятията, текущите 
тенденции за децентрализация, както и за възлагане на външни 
изпълнители и приватизация на държавни дейности, които засягат 
възможността на хората да се ползват от своите права на човека. 
Стопанската дейност може да бъде основен фактор, тласкащ об-
ществата и икономиките към напредък по начини, които укрепват 
осъществяването на правата на децата например чрез технологи-
чен прогрес, инвестиции и създаване на условия  за достоен труд. 
Осъществяването на правата на децата обаче не е автоматично 
следствие от икономическия растеж, а дейността на предприятията 
може да има и отрицателно въздействие върху правата на децата. 

2. Държавите имат задължения във връзка с въздействието на сто-
панската дейност върху правата на децата, произтичащи от Кон-
венцията за правата на детето, Факултативния протокол относно 
търговията с деца, детската проституция и детската порнография 
и от Факултативния протокол относно участието на деца във въо-
ръжен конфликт. Тези задължения обхващат множество различни 
въпроси, отразяващи обстоятелството, че децата са както носители 
на права, така и заинтересовани участници в стопанската дейност 
в качеството им на потребители, законно наети служители, бъдещи 
служители и бизнес ръководители, както и членове на общности 
и среди, в които се осъществява стопанската дейност. Целта на 
настоящия общ коментар е да се изяснят тези задължения и да се 
очертаят мерките, които следва да се предприемат от държавите с 
оглед изпълнението им.  

3. За целите на настоящия общ коментар „бизнес сектор” се опре-
деля като понятие, включващо в смисъла си всички предприятия – 
както национални, така и международни – независимо от размера, 
бранша, местоположението, собствеността и структурата им. Об-
щият коментар е насочен и към задълженията във връзка с орга-
низациите с нестопанска цел, които играят роля в предоставянето 
на услуги от критично значение, за да могат децата да се ползват 
от правата си.  
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4. Необходимо е държавите да имат подходящи правни и институ-
ционални рамки за спазване, защита и осъществяване правата на 
децата, както и да осигуряват средства за правна защита в случай 
на нарушения в контекста на стопанската дейност. В тази връзка 
държавите следва да имат предвид, че:
(a)	детството е уникален период на физическо, умствено, емоцио-

нално и духовно развитие и нарушенията на правата на децата, 
например подлагане на насилие, експлоатация на детски труд или 
излагане на опасност, произтичаща от продукти или от рискове в 
околната среда, могат да имат последици за цял живот, които да 
са необратими и дори да се предадат на следващите поколения;   

(b)	децата често нямат глас в политиката и достъп до необходимата 
информация. За осъществяването на правата си те зависят от уп-
равленските системи, влиянието им върху които е незначително. 
Поради това е трудно да имат думата при вземането на решения 
във връзка със законите и политиките, които засягат техните пра-
ва. Възможно е в процеса на вземане на решения държавите да 
не се съобразяват надлежно с въздействието на свързаните със 
стопанската дейност закони и политики върху децата, тъй като 
бизнес секторът от своя страна често пъти упражнява силно влия-
ние върху вземането на решения, без оглед на правата на децата;  

(c)	обикновено когато правата на децата бъдат нарушени, особено от 
предприятия, получаването на компенсация от децата е голямо 
предизвикателство – независимо дали по съдебен ред или чрез 
други механизми. В много случаи децата нямат процесуална ле-
гитимация, не познават механизмите за защита на правата си и 
не разполагат с финансови средства и подходящо процесуално 
представителство. Освен това е особено трудно децата да полу-
чат компенсация при нарушения, извършени в контекста на гло-
балната стопанска дейност на предприятията.  

5. Предвид широкия диапазон от правата на децата, които могат 
да бъдат засегнати от стопанската дейност, в настоящия общ ко-
ментар не се изследва всеки относим член от Конвенцията и про-
токолите към нея. Вместо това неговата цел е да предостави на 
държавите рамка за изпълнение на Конвенцията като цяло по от-
ношение на бизнес сектора, с акцент върху конкретни контексти, 
в които въздействието на стопанската дейност върху правата на 
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децата може да бъде най-значимо. Настоящият общ коментар има 
за цел да даде на държавите указания как да: 
(a) гарантират, че дейността на предприятията не оказва неблагопри-

ятно въздействие върху правата на децата; 
(b)	ъздават подкрепяща среда за  предприятията, позволяваща зачи-

тане правата на децата, включително в бизнес отношения, свър-
зани с тяхната дейност, продукти или услуги, както и в световната 
им стопанска дейност; и 

(c)	гарантират достъп до ефективни правни средства за защита на 
децата, чиито права са нарушени от предприятие, действуващо 
като частно лице или в качеството си на представител на държа-
вата.

6. Настоящият общ коментар се гради на опита на Комитета от раз-
глеждането на докладите на държавите – страни по Конвенцията и 
от проведения от него през 2002 г. ден за обща дискусия относно 
частния сектор като доставчик на услуги.1 Негова основа са и регио-
налните и международни консултации с множество заинтересовани 
лица, включително децата, както и проведените от 2011 г. насам 
обществени консултации.

7. Комитетът съзнава относимостта на общия коментар към същест-
вуващите и развиващите се национални и международни норми, 
стандарти и политически напътствия за стопанската дейност и пра-
вата на човека. Общият коментар съответства на международните 
конвенции, включително Конвенция № 182 (1999) на Международ-
ната организация на труда (МОТ) относно забраната и незабавни 
действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд 
и Конвенция № 138 (1973) на МОТ относно минималната възраст 
за приемане на работа. Комитетът отчита относимостта на рамката 
на ООН „Защита, зачитане и коригиране“ и Ръководните принци-
пи за стопанската дейност и правата на човека, приети от Съвета 
по правата на човека, и както и на Тристранната декларация на 
МОТ за принципите по отношение на мултинационалните предпри-
ятия и социалната политика. Комитетът е използвал като полезни 
източници за справка и други документи, сред които Насоките за 
мултинационални предприятия на Организацията за икономиче-
1 Комитет по правата на детето, доклад от неговата тридесет и първа сесия, 

CRC/C/121, приложение II.



8

ско сътрудничество и развитие (ОИСР), Глобалния договор [Global 
Compact] на ООН, Проучването на ООН относно насилието над 
деца и Принципите за правата на децата и стопанската дейност. 
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II. ОБхвАТ И пРИлОжЕНИЕ 

8. Настоящият общ коментар разглежда принципните въпроси, 
свързани със задълженията на държавите съгласно Конвенцията 
и факултативните протоколи към нея. На този етап няма междуна-
роден правнообвързващ инструмент, уреждащ отговорностите на 
бизнес сектора по отношение на правата на човека. Комитетът оба-
че отчита, че задълженията и отговорностите за спазване правата 
на децата практически не се ограничават до държавата и контро-
лираните от нея услуги и институции, а се простират до частните 
субекти и  предприятията. Ето защо всички предприятия трябва да 
спазват своите отговорности във връзка с правата на децата, а дър-
жавите – да гарантират това спазване. Освен това предприятията 
не бива да  накърняват способността на държавите да изпълняват 
своите задължения към децата съгласно Конвенцията и факулта-
тивните протоколи към нея.

9. Комитетът отчита, че доброволните прояви на корпоративна от-
говорност от предприятията, например социални инвестиции, за-
стъпничество и ангажираност с публичните политики, доброволни 
етични кодекси, филантропски и други колективни действия, могат 
да имат благотворно въздействие върху правата на децата.  Държа-
вите следва да насърчават такива доброволни действия и инициа-
тиви като средство за създаване на стопанска култура, която зачи-
та и подкрепя правата на децата. Следва обаче да се подчертае, 
че тези доброволни действия и инициативи не заместват действи-
ята на държавата и регламентирането на стопанската дейност съ-
образно със задълженията по Конвенцията и протоколите към нея, 
нито спазването от страна на предприятията на отговорностите им 
за зачитане правата на децата.

10. Важно е да се напомни, че Конвенцията и факултативните про-
токоли към нея задължават държавата като цяло, независимо от 
нейните вътрешни структури, ресори или организация. Освен това 
децентрализацията на властта чрез преминаване към самоупра-
вление и делегиране на управленски правомощия не намалява 
пряката отговорност на държавата да изпълнява своите задълже-
ния към всички деца в пределите на своето върховенство.
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11. Настоящият общ коментар разглежда най-напред отношение-
то между задълженията на държавата във връзка със стопанската 
дейност и общите принципи на Конвенцията. След това определя 
общото естество и обхват на задълженията на държавата относно 
правата на децата и бизнес сектора. Следва изследване на обсега 
на задълженията в контексти, в които въздействието на стопанска-
та дейност върху правата на децата е най-съществено, включител-
но когато търговските предприятия са доставчици на услуги, деца-
та са засегнати от сивата икономика, държавите взаимодействат 
с международни организации и предприятията осъществяват дей-
ност в райони в чужбина, където правата на децата не са достатъч-
но закриляни от държавата. Настоящият общ коментар завършва с 
очертаване на рамка за изпълнение и разпространение.
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III. ОБщИ пРИНЦИпИ НА КОНвЕНЦИЯТА И вРъЗКАТА Им СъС 
СТОпАНСКАТА ДЕйНОСТ

12. Правата на децата са всеобщи, неделими, взаимно зависими и 
взаимно свързани. Комитетът е установил четири общи принципа 
в Конвенцията като основа за всички държавни решения и дейст-
вия по отношение на стопанската дейност съобразно с изхождащ 
от правата на детето подход.2 

A. правото на недопускане на дискриминация (член  2)

13. Член 2 от Конвенцията призовава държавите да зачитат и гаран-
тират правата на всяко дете в пределите на своето върховенство 
„без каквато и да е дискриминация, независимо от расата, цвета на 
кожата, пола, езика, религията, политическите или други възгледи, 
националния, етническия или социалния произход, имущественото 
състояние, инвалидност, рождение или друг статут на детето или 
на неговите родители или законни настойници“. Държавите трябва 
да гарантират, че съдържанието или изпълнението на законодател-
ството, политиките и програмите, уреждащи бизнес въпроси, не са 
източник на умишлена или неволна дискриминация на деца – на-
пример тези, които уреждат достъпа до заетост на родителите или 
на грижещите се за децата лица или достъпа на децата с уврежда-
ния до стоки и услуги. 

14. Изисква се държавите да предотвратяват дискриминацията в 
частния сектор като цяло, а ако такава въпреки това бъде допус-
ната – да осигуряват средства за правна защита. Държавите след-
ва да събират статистически данни, позволяващи подходящи раз-
бивки, както и друга информация за откриване на дискриминация 
срещу деца в контекста на стопанската дейност, като следва да се 
установят механизми за наблюдение и разследване на дискрими-
национни практики в бизнес сектор. Освен това държавите следва 
да предприемат стъпки за създаване на благоприятна среда, поз-
воляваща на бизнеса да спазва правото на защита от дискримина-
ция, като способстват за познаването и разбирането на това право 

2 Вж. Комитет по правата на детето, общ коментар № 13 (2011 г.) относно правото на 
детето на свобода от всички форми на насилие, Официални протоколи от Общо-
то събрание, шестдесет и седма сесия, допълнение № 41 (A/67/41), приложение 
V, т.  59.
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сред бизнес сектора, включително в средствата за информация и 
браншовете на маркетинга и рекламата. Повишаването на осведо-
меността и изострянето на чувствителността сред предприятията 
следва да цели възправяне срещу дискриминационните нагласи 
към всички деца, особено тези в уязвимо положение, и изкоренява-
не на тези нагласи.  

Б. Най-добрия интерес на детето (член  3, параграф  1)

15. Член 3, параграф 1 от Конвенцията предвижда най-добрите 
интереси на детето да бъдат първостепенно съображение на дър-
жавите във всички действия, отнасящи се до децата. Държавите 
са длъжни да интегрират и прилагат този принцип във всички зако-
нодателни, административни и съдебни мерки във връзка със сто-
панската дейност, които имат пряко или косвено въздействие върху 
децата. Те трябва например да гарантират, че най-добрия интерес 
на детето е основен фактор при разработването на законодател-
ство и политики, моделиращи стопанската дейност, например в об-
ластите на заетостта, данъчното облагане, борбата с корупцията, 
приватизацията, транспорта и други общи икономически, търговски 
или финансови въпроси.  

16. Член 3, параграф 1 има пряко приложение и по отношение на 
търговските предприятия, които функционират като частни или об-
ществени институции за социално подпомагане чрез предоставяне-
то на преки услуги за децата под каквато и да е форма, включително 
грижи, приемна грижа, здравеопазване, образование и управление 
на места за задържане под стража.  

17. Конвенцията и факултативните протоколи към нея залагат рам-
ката за оценка и определяне на най-добрия интерес на детето. 
Задължението най-добрите интереси на детето да бъдат първос-
тепенно съображение е от критично значение, когато държавите 
трябва да претеглят конкуриращи се приоритети като съображени-
ята от краткосрочно икономическо естество и решенията относно 
по-дългосрочното развитие. Държавите следва да могат да обяснят 
как при вземането на решения е зачетено правото на съобразяване 
с най-добрия интерес на детето, включително как това право е пре-
теглено спрямо останалите съображения.3

3 Вж. общ коментар № 14 (2013 г.) относно правото на детето най-добрия му интерес 
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в. правото на живот, оцеляване и развитие (член  6)

18. Член 6 от Конвенцията потвърждава, че всяко дете има присъ-
що право на живот и че държавите следва да гарантират оцеля-
ването и развитието на детето. В своя общ коментар № 5 (2003 г.) 
относно общите мерки за изпълнение на Конвенцията Комитетът 
излага разбирането си за развитие на детето като „холистично по-
нятие, обхващащо физическото, умственото, духовното, морално-
то, психологическото и социалното развитие на детето“.4 

19. Дейностите на предприятията могат да оказват въздействие вър-
ху изпълнението на член 6 по различни начини. Например произти-
чащото от стопанска дейност влошаване на състоянието на околна-
та среда и замърсяване могат да застрашат правата на децата на 
здраве, хранителна сигурност и достъп до безопасна питейна вода 
и до санитарно-хигиенни условия. Продажбата или отдаването на 
земя под наем на инвеститори може да лиши местното население 
от достъп до природни ресурси, свързани с тяхното препитание и 
културно наследство. Особено застрашени в този контекст могат 
да бъдат правата на децата от коренното население.5 Продажбата 
на продукти като цигари и алкохол, както и храни и напитки, богати 
на наситени мазнини, трансмастни киселини, захар, сол или добав-
ки на децата може да има дълготрайно въздействие върху тяхното 
здраве.6 Когато практиките за заетост в икономиката налагат удъл-
жено работно време за възрастните, е възможно по-големите деца 
и особено момичетата да поемат задълженията на родителите в 
домакинството и отглеждането на по-малките деца, което може да 
окаже неблагоприятно въздействие върху правото им на образова-
ние и игра; освен това оставянето на децата сами или на грижите 
на по-големите братя или сестри може да има последици във връз-
ка с качеството на грижите за и здравето на по-малките деца.

да бъде първостепенно съображение: член 3, параграф 1 от Конвенцията за пра-
вата на детето, предстои публикуване, т.  6.

4 Вж. Официални протоколи от Общото събрание, петдесет и девета сесия, до-
пълнение № 41 (A/59/41), приложение XI, т.  12. 

5 Общ коментар № 11 (2009 г.) относно децата от коренното население и техни-
те права съгласно Конвенцията, Официални протоколи от Общото събрание, 
шестдесет и пета сесия, допълнение № 41 (A/65/41), приложение III, т.  35.

6 Вж. общ коментар № 15 (2013 г.) относно правото на детето да се ползва от най-
високия достижим стандарт на здравословно състояние, предстои публикуване, т.  
47. 
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20. Необходимо е мерките за изпълнение на член 6 по отноше-
ние на бизнес сектора да бъдат приспособени към контекста и да 
включват превантивни действия като ефективно регламентиране 
и наблюдение на браншовете на маркетинга и рекламата и на въз-
действието на стопанската дейност върху околната среда. В кон-
текста на грижите за децата и особено за по-малките биха били 
необходими други мерки за създаване на подкрепяща среда, в ко-
ято бизнес секторът да може да спазва член 6, например чрез въ-
веждане на благоприятни за семейния живот политики във връзка 
с работното място. Тези политики трябва да отчитат въздействието 
на работното време на възрастните върху оцеляването и развити-
ето на детето на всички етапи от това развитие и да предвиждат 
родителски отпуски при достатъчно възнаграждение.7

Г. право на детето на изслушване чл. 12

21. Член 12 от Конвенцията урежда правото на всяко дете свобод-
но да изразява своите възгледи по всички засягащи го въпроси и 
производното право на тези възгледи да се придава надлежно зна-
чение съобразно с  възрастта и зрелостта на детето. Съобразно с 
общ коментар № 128 при разработването на национални и местни 
закони и политики във връзка със стопанската дейност, които биха 
могли да засегнат децата, държавите следва редовно да изслушват 
техните възгледи. По-специално  държавите следва да се допит-
ват до децата, за които е трудно гласът им да бъде чут, например 
тези от малцинствени групи или от коренното население, децата с 
увреждания съгласно  член 4, параграф 3 и член 7 от Конвенцията 
за правата на хората с увреждания,9 както и тези в сходно уязвимо 
положение. Държавните органи, натоварени с регламентирането и 
наблюдението на дейността на търговските предприятия като на-
пример инспекторатите в образованието и инспекциите по труда, 
следва да гарантират вземане под внимание на възгледите на за-

7 Вж. на много места в текста на общ коментар № 7 (2005 г.) относно прилагането на 
правата на детето в ранното детство, Официални протоколи от Общото събра-
ние, шестдесет и първа сесия, допълнение № 41 (A/61/41), приложение III. 

8 Общ коментар № 12 (2009 г.) относно правото на детето на изслушване, Официал-
ни протоколи от Общото събрание, шестдесет и пета сесия, допълнение № 41 
(A/65/41), приложение IV.  

9 Общ коментар № 9 (2006 г.) относно правата на децата с увреждания, Официални 
протоколи от Общото събрание, шестдесет и трета сесия, допълнение № 41 
(A/63/41), приложение III, на много места в текста.
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сегнатите деца. Освен това държавите следва да се вслушват в де-
цата и при извършване на предварителни оценки на въздействието 
върху правата на детето, предприети във връзка с предложения за 
свързани със стопанската дейност политики, закони, подзаконови 
актове, бюджети и други административни актове.

22. Детето има конкретното право „да бъде изслушвано при всякак-
ви съдебни и административни процедури, отнасящи се до него” 
(член  12, параграф  3 от Конвенцията). Тези понятия включват съ-
дебни производства и механизми за помиряване и арбитраж, отна-
сящи се до нарушения на правата на децата, които са причинени 
от предприятия или за които те са допринесли. Както е посочено 
в общ коментар № 12, децата следва да се допускат за добровол-
но участие в такива производства и да им се предоставя възмож-
ността да бъдат изслушвани пряко или косвено със съдействието 
на представител или подходящ орган, който в достатъчна степен 
познава и разбира различните страни на процесите на вземане на 
решения и има опит в работата с деца.  

23. Възможно е в някои случаи при потенциален бизнес проект 
фирмите да се допитват до общностите, които биха могли да бъдат 
засегнати от него. При такива обстоятелства може да е от критич-
но значение предприятията да поискат мнението на децата и да 
го вземат предвид при вземането на решения, които засягат деца-
та. Държавите следва да предоставят на предприятията конкрет-
ни указания, подчертаващи, че тези процеси трябва да бъдат дос-
тъпни, приобщаващи и смислени за децата и надлежно да отчитат 
техните развиващи се способности и най-добриинтереси във всеки 
един момент. Участието следва да е доброволно и да се осъщест-
вява в благоприятна за децата среда, която се възправя срещу 
тенденциите за дискриминация срещу тях, вместо да засилва тези 
тенденции. По възможност следва да се включат организации от 
гражданското общество, компетентни в способстването за участие 
на децата.
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IV. ЕСТЕСТвО И ОБхвАТ НА ЗАДължЕНИЯТА НА ДъРжАвАТА 

A. Общи задължения

24. Конвенцията предвижда набор от права на децата, които на-
лагат определено ниво на задължения на държавата с оглед на 
специалното положение на детето. Нарушенията на тези права се 
характеризират с особена тежест, тъй като в много случаи те имат 
сериозни, дълготрайни последици за развитието на детето. Член 
4 предвижда задължението на държавите да предприемат всички 
необходими законодателни, административни и други мерки за из-
пълнение на правата по Конвенцията и да отделят възможно най-
голяма част от наличните ресурси за осъществяването на икономи-
ческите, социалните и културните права на детето.  

25. Съгласно международното право в областта на човешките пра-
ва държавите имат три вида задължения: да спазват, да защитават 
и да осъществяват правата на човека.10 Те обхващат задължения, 
свързани с определени резултати, и задължения, свързани с опре-
делено поведение. Държавите не се освобождават от задължени-
ята си по Конвенцията и факултативните протоколи към нея, кога-
то функциите им са делегирани или възложени за изпълнение на 
частни предприятия или организации с нестопанска цел. Ето защо 
държавата ще бъде в нарушение на своите задължения по Конвен-
цията, ако не спазва, защитава и осъществява правата на децата 
във връзка със стопанска дейност, която оказва въздействие върху 
децата. По-долу е разгледан по-подробно обсегът на тези задълже-
ния, а необходимата рамка за изпълнение е обсъдена в глава VI.  

Б. Задължението за спазване, защита и осъществяване  
[на правата на детето] 

1. Задължението за спазване 

26. Задължението за спазване означава, че държавите не бива нито 
пряко, нито косвено да улесняват, подпомагат или подбуждат към 
10 Вж. Комитет по икономически, социални и културни права, общ коментар № 13 

(1999 г.) относно правото на образование, Официални протоколи Икономическия 
и социален съвет, 2000 г., допълнение № 2 (E/2000/22), приложение VI, т.  46.  
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каквито и да било нарушения на правата на децата. Освен това те 
са длъжни да гарантират, че всички субекти спазват правата на де-
цата, включително в контекста на стопанската дейност и операции. 
За постигане на това е необходимо всички свързани със стопанска-
та дейност политики, законодателни и административни актове и 
решения да се приемат при пълна прозрачност и осведоменост и 
да включват пълно и последователно съобразяване с въздействие-
то върху правата на детето.  

27. Задължението за спазване означава също че държавата не бива 
да извършва, подкрепя или мълчаливо да приема нарушения на 
правата на децата при осъществяването на стопанска дейност от 
самата нея или при делови отношения с частни предприятия. Дър-
жавите трябва например да предприемат стъпки, за да гарантират, 
че обществените поръчки се възлагат на изпълнители, ангажирани 
със спазването на правата на децата. Държавните агенции и ин-
ституции, включително силите за сигурност, не бива да съдействат 
за нарушаване правата на детето от трети лица или мълчаливо да 
да приема такива нарушения. Освен това държавите следва да не 
влагат публични финансови средства и други ресурси в стопанска 
дейност, която нарушава правата на децата.  

2. Задължението за защита

28. Държавите са длъжни да осигуряват защита срещу нарушения 
на гарантирани с Конвенцията и факултативните протоколи към 
нея права от трети лица. Това задължение е от основно значение, 
когато става въпрос за задълженията на държавите по отношение 
на бизнес сектора. То означава, че държавите трябва да предприе-
мат всички необходими, подходящи и разумни мерки, за да препят-
стват търговските предприятия да причиняват или да допринасят 
за нарушения на правата на децата. Тези мерки могат да включват 
въвеждане на закони и подзаконови актове, наблюдение на изпъл-
нението им и осигуряване на тяхното прилагане, както и приемане 
на политики, които задават рамката на начина, по който предприя-
тията могат да оказват въздействие върху правата на децата. Дър-
жавите трябва да осигуряват разследването, съдебното преследва-
не и компенсирането на нарушенията на правата на децата, които 
са причинени от предприятие или за които то е допринесло. Следо-
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вателно държавата отговаря за нарушенията на правата на децата, 
които са причинени от предприятия или за които същите са допри-
несли, ако не е предприела необходимите, подходящи и разумни 
мерки за предотвратяване и за компенсиране на тези нарушения 
или по друг начин е съдействала за тях или ги е допуснала.  

3. Задължението за осъществяване

29. Задължението за осъществяване изисква държавите да пред-
приемат активни мерки, с които да способстват, насърчават и пре-
доставят  възможността децата да се ползват от правата си. Това 
означава, че съобразно с член 4 държавите трябва да приложат за-
конодателни, административни, бюджетни, съдебни, насърчителни 
и други мерки по отношение на стопанската дейност, която оказва 
въздействие върху правата на децата.  Тези мерки следва да га-
рантират най-добрата среда за пълно изпълнение на Конвенцията 
и факултативните протоколи към нея. За да изпълнят това задъл-
жение, държавите следва да осигуряват стабилна и предсказуема 
правна и регулаторна среда, която позволява на  предприятията да 
спазват правата на децата. Това включва ясни и системно прила-
гани закони и стандарти относно труда, заетостта, здравословните 
и безопасни условия на труд, околната среда, борбата с корупци-
ята, ползването на земята и данъчното облагане, които отговарят 
на Конвенцията и факултативните протоколи към нея. Тук спадат 
също: законите и политиките, създадени с оглед установяване на 
равни възможности и равностойно третиране по отношение на тру-
довата заетост; мерки за насърчаване на професионалното обу-
чение и достойния труд и за повишаване на жизнения стандарт; 
политики, способстващи за насърчаването на малките и средни 
предприятия. Държавите следва да въвеждат мерки за подобрява-
не познаването и разбирането на Конвенцията и факултативните 
протоколи към нея в държавните ведомства, агенции и други дър-
жавни институции, които моделират бизнес практики, и да възпита-
ват бизнес култура на зачитане правата на децата.  

4. Средства за правна защита и обезщетение

30. Държавите са длъжни да осигуряват ефективни средства за 
правна защита и обезщетение при нарушения на правата на детето, 



19

включително когато са извършени от трети лица, вкл от предприя-
тия. В своя общ коментар № 5 Комитетът посочва, че за да имат 
правата смисъл, трябва да са налице ефективни средства за прав-
на защита с оглед компенсиране  при нарушения.11 Няколко разпо-
редби на Конвенцията повеляват санкции, обезщетения и съдебни 
действия и мерки, способстващи за възстановяване на положение-
то след вреди, които са нанесени от трети лица или за които същи-
те са допринесли.12 Изпълнението на това задължение изисква да 
са налице чувствителни към потребностите на децата механизми 
– наказателни, граждански или административни – които са позна-
ти на децата и техните представители, бързи, действително са на 
разположение и достъпни и осигуряват адекватна компенсация за 
претърпяните вреди. Агенциите с надзорни функции в областта на 
правата на децата, включително инспекциите по труда, образова-
нието, здравословните и безопасни условия на труд, съдилищата 
по екологични дела, данъчните власти, националните институции 
по правата на човека и органите, следящи за равнопоставеността 
в бизнес сектора, също могат да играят роля в компенсирането на 
вредите. Тези агенции могат активно да разследват и следят на-
рушенията, като е възможно да имат и регулаторни правомощия, 
които им позволяват да налагат административни санкции на пред-
приятията, нарушаващи правата на децата. Във всички случаи де-
цата следва да имат достъп до независимо, безпристрастно пра-
восъдие и до съдебен контрол на административни производства. 

31. При определяне на степента и формата на компенсация механи-
змите следва да отчитат, че децата могат да са по-уязвими към въз-
действието на нарушаването на правата им в сравнение с възраст-
ните и че последиците могат да бъдат необратими и да доведат до 
увреждане за цял живот. Следва да се има предвид и свойството на 
децата и техните способности да се развиват, като компенсацията 
трябва да бъде своевременна, за да се ограничи настоящото или 
бъдещото увреждане на засегнатото дете или деца. Ако например 
бъде установено, че деца са жертва на замърсяване на околната 
11 Общ коментар № 5 (2003 г.), т.  24. Държавите следва да имат предвид и Основни-

те принципи и насоки за правото на защита и обезщетение на жертвите на груби 
нарушения на международното право в областта на човешките права и сериозни 
нарушения на международното хуманитарно право, приети с резолюция № 60/147 
на Общото събрание от 2005 г. 

12 Вж. например Конвенция за правата на детето, член  32, параграф  2 и членове 19 
и 39. 
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среда, следва да се предприемат незабавни стъпки от всички има-
щи отношение субекти, за да се предотврати по-нататъшното ув-
реждане на здравето и развитието на децата и да се поправят вече 
претърпените вреди. Държавите следва да осигуряват медицински 
и психологически грижи, правна помощ и мерки за рехабилитация 
на децата, станали жертва на малтретиране и насилие, които са 
причинени от бизнес субекти или за които същите са допринесли.  
Освен това те следва да гарантират недопускане на повторни нару-
шения, например като реформират съответните закони и политики 
и тяхното прилагане, включително чрез преследване и санкциони-
ране на съответните бизнес субекти.
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V. Задълженията на държавата в специфични ситуации

32. Стопанската дейност може да оказва въздействие върху широк 
спектър от правата на децата.  Комитетът обаче е установил след-
ните специфични ситуации, без списъкът им да е изчерпателен, в 
които въздействието от дейността на предприятията може да бъде 
съществено и в които правните и институционални рамки на дър-
жавите в много случаи са недостатъчни, неефективни или подло-
жени на натиск.

A. предоставяне на услуги, позволяващи на децата да се ползват 
от правата си

33. Предприятията, както и организациите с нестопанска цел мо-
гат да играят роля в предоставянето и управлението на услуги, ко-
ито са от критично значение, за да могат децата да се ползват от 
правата си, например във връзка с осигуряването на чиста вода, 
санитарно-хигиенните условия, образованието, транспорта, здра-
веопазването, алтернативната грижа, енергетиката, сигурността и 
местата за задържане под стража. Комитетът не предписва фор-
мата за предоставяне на тези услуги, но е важно да се подчертае, 
че държавите не се освобождават от задълженията си по Конвен-
цията, когато възложат на външни изпълнители или приватизират 
услугите, оказващи въздействие върху осъществяването правата 
на децата.  

34. Държавите трябва да приемат специални мерки, които отчитат  
участието на частния сектор в предоставянето на услуги, за да га-
рантират, че заложените в Конвенцията права не се накърняват.13 
Те са длъжни да наложат стандарти съобразно с Конвенцията и 
строго да следят за изпълнението им. Неадекватният надзор, про-
верки и наблюдение от страна на съответните органи могат да до-
ведат до сериозни нарушения на правата на децата като насилие, 
експлоатация и липса на грижи. Държавите трябва да гарантират, 
че предоставянето на услугите по този начин не застрашава дос-
тъпа на децата до същите поради дискриминационни критерии, 
особено предвид принципа на защита от дискриминация, както и 

13 Вж. Комитет по правата на детето, доклад от неговата тридесет и първа сесия, 
CRC/C/121, приложение II.
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да гарантират, че във всички браншове на услугите децата имат 
достъп до независим контролен орган, механизми за подаване и 
разглеждане на жалби и, когато е уместно, за сезиране на съдебни 
органи, които могат да им осигурят ефективни средства за правна 
защита в случай на нарушения. Комитетът препоръчва наличието 
на постоянен механизъм или процес за наблюдение, чиято цел е да 
гарантира, че всички недържавни доставчици на услуги се приели 
и прилагат политики, програми и процедури, които са съобразени с 
Конвенцията.14

Б. Сивата икономика

35. В много страни  осезателна част от икономически активното 
население е заето в сивата икономика, на която се пада същест-
вен дял от брутния вътрешен продукт. Правата на децата обаче 
могат да бъдат особено застрашени от стопанска дейност, която 
се извършва извън правните и институционални рамки, които ре-
гламентират и защитават правата. Например произвежданите или 
обработвани в такава среда изделия като играчки, дрехи или храни 
могат да бъдат вредни за здравето и/или опасни за децата. Освен 
това е особено често разпространена практиката детски труд да 
се използва скришно и неофициално, например в малки семейни 
предприятия, в селското стопанство и в хотелиерството и ресто-
рантьорството. Този труд в много случаи е свързан с несигурен 
трудов статут, ниско, нередовно или липсващо заплащане, рискове 
за здравето, липса на социално осигуряване, ограничена свобода 
на сдружаване и неадекватна защита от дискриминация, насилие 
и експлоатация. Възможно е той да е пречка децата да ходят на 
училище, да се подготвят за уроците, да си почиват и играят нор-
мално, което е потенциално нарушение на членове 28, 29 и 31 от 
Конвенцията. Освен това в много случаи се налага родителите или 
грижещите се за децата лица, които работят в сивата икономика, 
да са с удължено работно време, за да изкарват достатъчно за най-
насъщните нужди, което сериозно ограничава възможността им да 
упражняват родителските си отговорности или да се грижат за де-
цата, за които отговарят. 

36. Държавите следва да прилагат мерки, гарантиращи осъщест-

14 Вж. общ коментар № 5, точка  44. 
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вяване на стопанската дейност в подходящи правни и институци-
онални рамки при всички обстоятелства, независимо от мащаба на 
дейността и икономическия отрасъл, за да могат правата на деца-
та категорично да се признават и защитават. Тези мерки могат да 
включват: повишаване на осведомеността, провеждане на изслед-
вания и събиране на данни за въздействието на сивата икономика 
върху правата на децата, подпомагане създаването на достойни 
работни места, осигуряващи адекватно заплащане на работещите 
родители и на грижещи се за децата лица; прилагане на ясни и 
предсказуеми закони за ползването на земята; подобряване пре-
доставянето на социална закрила на семействата с ниски доходи; 
подпомагане на предприятията от сивия сектор чрез осигуряване 
на обучения за придобиване на умения, възможности за регистра-
ция, ефективни и гъвкави кредитни и банкови услуги, подходящи 
данъчни схеми и достъп до пазари, наред с други мерки.

37. Държавите трябва да регламентират условията на труд и да 
осигурят гаранции за защита на децата от икономическа експло-
атация и опасен труд, , пречи на образованието им или вреди на 
здравето и на физическото, умственото, духовното, моралното или 
социалното им развитие. Полагането на труд при такива условия в 
много случаи се установява, но не само,  в сивата икономика и в 
семейната стопанска дейност. Ето защо от държавите се изисква 
да изготвят и изпълняват програми, които целят да се  достигне 
до предприятията в такива ситуации, включително чрез налагане 
на международни стандарти във връзка с минималната законна 
възраст за трудова заетост и подходящите условия на труд, инве-
стиране в образование и професионално обучение и предоставяне 
на подкрепа за удовлетворителен преход на децата към света на 
трудовата заетост. Държавите следва да гарантират, че социалните 
политики и политиките за закрила на детето достигат до всички, 
особено семействата в сивата икономика.

в. правата на децата и глобалната стопанска дейност на  
предприятията

38. Предприятията във все по-голяма степен осъществяват стопан-
ската си дейност в глобален мащаб чрез сложни мрежи от дъщер-
ни дружества, изпълнители, доставчици и съвместни предприятия. 
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Въздействието им върху правата на децата, независимо дали е 
положително или отрицателно, рядко е резултат от действие или 
бездействие от страна на едно-единствено стопанско звено, било 
то дружеството майка, дъщерно дружество, изпълнител, доставчик 
или друг. Вместо това то може да е обусловено от връзка между 
или участието на бизнес звена, които са установени в различни 
държави. Възможно е например доставчици да използват детски 
труд, дъщерни дружества да са замесени в отнемане на земи, а 
изпълнители или лицензополучатели да продават стоки и услуги, 
вредни за децата. В този контекст държавите са изправени пред 
особени затруднения да изпълняват задълженията си за спазва-
не, защита и осъществяване правата на детето, сред причините 
за което е и обстоятелството, че в много случаи предприятията са 
юридически отделни субекти, установени са  в различни държави, 
дори когато осъществяват дейността си като стопанско звено, чие-
то седалище, адрес на управление и/или централно управление се 
намира в една държава (държавата по произход), но стопанската 
му дейност се осъществява в друга (приемащата държава).  

39. Съгласно Конвенцията държавите са длъжни да зачитат и га-
рантират правата на децата в пределите на своето върховенство. 
Конвенцията не ограничава върховенството на една държава с по-
нятието за „територия“. Съгласно международното право Комите-
тът и преди се е обръщал към държавите с настояването да за-
щитават правата дори на децата, които биха могли да се намират 
извън териториалните им граници. Той е подчертавал също че за-
дълженията на държавата съгласно Конвенцията и факултативните 
протоколи към нея важат за всяко дете на нейна територия и за 
всички деца, попадащи в обхвата на нейното върховенство.15

40. Извънтериториалните задължения са изрично споменати и във 
Факултативния протокол относно търговията с деца, детската прос-
титуция и детската порнография. Член 3, параграф 1 предвижда 
всяка държава да гарантира, че като минимум посочените в прото-
кола нарушения са напълно инкриминирани в наказателното й пра-
во, независимо дали са извършени на нейна територия или извън 

15 Общ коментар № 6 (2005 г.) относно третирането на непридружени и отделени от 
семействата си деца извън държавата им по произход, Официални протоколи от 
Общото събрание, шестдесет и първа сесия, допълнение № 41 (A/61/41), прило-
жение II, т.  12. 
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нейните граници. Съгласно член 3, параграф 4 от Факултативния 
протокол относно търговията с деца, детската проституция и дет-
ската порнография отговорността за тези нарушения, независимо 
дали е наказателна, гражданска или административна, следва да 
се вменява [и] на юридическите лица, включително предприятия.  
Този подход е в съгласие и с други международни договори и ин-
струменти в областта на правата на човека, които задължават дър-
жавите да установяват върховенство в сферата на наказателното 
право  над [своите]граждани  при съучастничество в изтезания, 
насилствено изчезване и апартейд, независимо къде е извършено 
престъплението или деянието, съставляващо съучастничество. 

41. Държавите са длъжни да участват в международното сътруд-
ничество за осъществяване правата на децата извън своите тери-
ториални граници. В преамбюла и разпоредбите на Конвенцията 
последователно се споменава „значението на международното съ-
трудничество за подобряване условията за живот на децата във 
всяка страна и по-специално в развиващите се страни“.16 Общ ко-
ментар № 5 подчертава, че „изпълнението на Конвенцията е упраж-
нение по сътрудничество за държавите по света“.17 В този ред на 
мисли пълното осъществяване на правата на децата съгласно Кон-
венцията е отчасти функция от начина, по който си взаимодействат 
държавите. Освен това Комитетът подчертава, че Конвенцията е 
ратифицирана от почти всички държави и следователно изпълне-
нието на нейните разпоредби следва да бъде основна и равностой-
на грижа както на държавите по произход на предприятието, така и 
на приемащите държави.  

42. Приемащите държави носят основната отговорност за спаз-
ването, защитата и осъществяването на правата на децата в пре-
делите на своето върховенство. Те трябва да осигурят адекватно 
регламентиране на всички предприятия, включително транснацио-
налните корпорации, извършващи стопанска дейност на тяхна те-
ритория, в правна и институционална рамка, която гарантира, че те 
не оказват неблагоприятно въздействие върху правата на детето, 

16 Вж. Конвенция за правата на детето, член 4; член 24, параграф  4; член 28, пара-
граф 3; член 17 и член 22, параграф  2; както и Факултативен протокол относно 
търговията с деца, детската проституция и детската порнография, член  10 и Фа-
култативен протокол относно участието на деца във въоръжен конфликт, член  10.

17 Общ коментар № 5, точка  60.
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не способстват за нарушения в пределите на върховенство на дру-
ги държави и не подбуждат към такива нарушения.  

43. Държавите по произход също имат задължения, произтичащи 
от Конвенцията и факултативните протоколи към нея, а именно да 
спазват, защитават и осъществяват правата на децата в случаите 
на извънтериториална [презгранична] дейност на предприятията, 
ако е налице обозрима връзка между държавата и разглежданото 
поведение. Обозрима връзка съществува, когато  предприятието 
е със седалище, адрес на управление или централно управление 
или осъществява основната или съществена част от стопанската 
си дейност в съответната държава.18 При приемане на мерки за из-
пълнение на това задължение държавите не може да нарушават 
Устава на ООН и общото международно право, нито да намаляват 
задълженията на приемащата държава съгласно Конвенцията.

44. Държавите следва да осигурят достъп до ефективни съдебни и 
извънсъдебни механизми с оглед обезщетяване на децата и семей-
ствата на децата, чиито права са били нарушени от предприятия 
в извънтериториален контекст, когато е налице обозрима връзка 
между държавата и разглежданото поведение. Освен това държа-
вите следва да осигуряват международна помощ и сътрудничество 
при разследвания и изпълнителни производства в други държави.  

45. Мерките за предотвратяване нарушения на правата на децата 
от предприятия, осъществяващи дейност в чужбина, включват:
(a)	предоставяне на достъп до държавно финансиране и други фор-

ми на публична подкрепа, например застраховки, при условие че 
предприятието   осъществява процес на идентифициране, пре-
дотвратяване или смекчаване на евентуалното отрицателно въз-
действие от своята дейност в чужбина върху правата на децата; 

(b) отчитане на досегашната история на  предприятията във връзка с 
правата на децата, когато се вземат решения за предоставяне на 
държавно финансиране и други форми на официална подкрепа; 

(c)	гарантиране, че държавните ведомства със съществена роля по 
отношение на стопанската дейност, например агенциите за екс-

18 Вж. Маастрихтските принципи за извънтериториалните задължения на държавите 
в областта на икономическите, социалните и културните права, принцип 25 (2012 
г.).
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портно кредитиране, предприемат стъпки за идентифициране, 
предотвратяване и смекчаване на евентуалното неблагоприятно 
въздействие на подкрепяните от тях проекти върху правата на 
децата, преди да предлагат подкрепа на осъществяващи дейност 
в чужбина предприятия, и обявяват, че няма да подпомагат дей-
ности, за които има вероятност да причинят или да допринесат за 
нарушения на правата на децата. 

46. Както държавите по произход, така и приемащите държави 
следва да установяват институционални и правни рамки, които 
позволяват на предприятията да спазват правата на децата в ця-
лата си глобална дейност. Държавите по произход следва да гаран-
тират наличието на ефективни механизми за  съгласуване между 
държавните агенции и институции, отговарящи за изпълнението на 
Конвенцията и на факултативните протоколи към нея, и тези, на-
товарени с отговорности за търговията и инвестициите в чужбина. 
Освен това те следва да изграждат капацитет, така че агенциите, 
работещи в областта на помощта за развитие, и задграничните 
представителства, отговарящи за насърчаването на търговията, да 
могат да включват свързаните със стопанската дейност въпроси в 
двустранния диалог с чуждестранните правителства относно пра-
вата на човека, включително правата на детето. Държавите, след-
ващи Насоките за мултинационални предприятия на ОИСР, следва 
да подкрепят своите национални звена за контакт в осигуряването 
на посредничество и помиряване по спорни въпроси, възникващи 
на извънтериториално равнище, като им осигурят адекватно обез-
печение с ресурси и независимост и ги овластят да работят за га-
рантиране спазването на правата на децата в контекста на свърза-
ните със стопанската дейност въпроси. Препоръките, издавани от 
органи като националните звена за контакт на ОИСР, следва да се 
привеждат в действие по подходящ начин.
 
Г. международни организации

47. Съобразно с член 4 от Конвенцията всички държави се при-
зовават да съдействат пряко за осъществяването на заложените 
в Конвенцията права чрез международно сътрудничество и чрез 
членство в международни организации. В контекста на стопанска 
дейност тези международни организации включват институции за 
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международно развитие, финансови и търговски организации като 
Групата на Световната банка, Международния валутен фонд и Све-
товната търговска организация, както и други, с регионален мащаб, 
в които държавите действат колективно. Когато действат в качест-
вото си на членове на такива организации, държавите трябва да 
спазват своите задължения съгласно Конвенцията и факултативни-
те протоколи към нея и не бива да приемат заеми от международни 
организации, нито условия, поставени от тези организации, ако има 
вероятност въпросните заеми или политики да доведат до наруше-
ния на правата на децата. Освен това държавите запазват задъл-
женията си в областта на сътрудничеството за развитие и следва 
да гарантират, че политиките и програмите за сътрудничество се 
създават и прилагат съобразно с Конвенцията и факултативните 
протоколи към нея.  

48. Държава, която участва в организации за международно раз-
витие, финансови и търговски организации, трябва да предприема 
всички разумни действия и мерки, за да гарантира, че тези органи-
зации при вземането на решенията си и осъществяването на дей-
ността си, както и при сключването на споразумения и въвеждане-
то на насоки във връзка със бизнес сектора действат съобразно с 
Конвенцията и факултативните протоколи към нея. Тези действия 
и мерки следва да  не спират при премахването на детския труд, 
а да са насочени към пълното осъществяване на всички права на 
децата. Международните организации следва да имат стандарти и 
процедури за оценка на риска от вреда за децата във връзка с нови 
проекти и да предприемат мерки за смекчаване на риска от такива 
вреди. Тези организации следва да прилагат процедури и механи-
зми за идентифициране, третиране и коригиране на нарушенията 
срещу правата на децата в съответствие със съществуващите меж-
дународни стандарти, включително когато нарушенията са извър-
шени от свързани с тях или финансирани от тях предприятия или 
са резултат от дейността на такива предприятия.

Д. Извънредни ситуации и конфликти

49. Както приемащите държави, така и държавите по произход са 
изправени пред особени предизвикателства при изпълнението на 
задълженията си да спазват, защитават и осъществяват правата на 
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детето, когато предприятията осъществяват дейност в ситуации, в 
които институциите за закрила не функционират надлежно пора-
ди конфликти, бедствия или разпадане на социалния или правния 
ред. Важно е да се подчертае, че Конвенцията и факултативните 
протоколи към нея важат винаги и не допускат дерогация от своите 
разпоредби при извънредни ситуации.  

50. В подобни ситуации може да е налице по-висок риск от експло-
атация на детски труд от  предприятията (включително във вери-
гите на доставките и чрез дъщерни дружества), от използване на 
деца войници или от корупция и отклоняване от данъчно облага-
не. Предвид повишените рискове държавите по произход следва 
да изискват от предприятията  с дейност в обстановка на извън-
редно положение или конфликт да предприемат строги надлежни 
проверки относно правата на детето, съобразно мащаба и естест-
вото на дейността им. Освен това държавите по произход следва 
да разработват и прилагат закони и подзаконови актове, уреждащи 
конкретни предвидими рискове за правата на децата, произтичащи 
от предприятия с международна дейност. Това може да включва 
изискване за оповестяване на предприети действия предприети, 
за да се гарантира, че дейността на предприятията не допринася 
за сериозни нарушения на правата на децата, както и забрана за 
продажба и пренос на оръжия и други форми на военни доставки, 
когато крайното местоназначение е страна, в която е известно, че 
децата се вербуват или използват във военни действия или има 
потенциална вероятност за това. 

51. Държавата по произход следва да предоставя на предприятия-
та актуална, точна и комплексна информация за местното положе-
ние на правата на децата, когато осъществяват дейност или плани-
рат да осъществяват дейност в райони, засегнати от конфликти или 
извънредни ситуации. Тези насоки следва да подчертават, че при 
такива обстоятелства фирмите имат същите отговорности за спаз-
ване правата на децата, както и навсякъде другаде. В зоните на 
конфликти децата могат да бъдат засегнати от насилие, включител-
но сексуални престъпления и експлоатация, трафик и основаващо 
се на пола насилие, и това трябва да бъде отчитано от държавите, 
когато дават насоки на предприятията.  
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52. Когато стопанската дейност се осъществява в зони, засегнати 
от конфликти, следва да се поставя акцент върху задълженията на 
приемащите държави и държавите по произход съгласно съответ-
ните разпоредби на Конвенцията: Член 38 изисква спазване нор-
мите на международното хуманитарно право, член 39 задължава 
държавите да осигуряват подходящи възможности за психическо 
възстановяване и социална реинтеграция, а Факултативният про-
токол относно участието на деца във въоръжен конфликт съдържа 
разпоредби относно вербуването на деца под 18-годишна възраст 
във въоръжените сили. Когато осъществяват дейност в райони, 
засегнати от конфликти, е възможно предприятията да ангажират 
частни охранителни фирми, с което  рискуват да бъдат замесени 
в нарушения като експлоатация и/или употреба на насилие срещу 
деца при защитата на материалната база или дейността. За да се 
предотврати това, както държавите по произход, така и приемащи-
те държави следва да въвеждат и прилагат национално законода-
телство, което включва: конкретна забрана тези фирми да набират 
деца или да ги използват във военни действия; изисквания за ефек-
тивни мерки за защита на децата от насилие и експлоатация; меха-
низми за подвеждане на персонала под отговорност за нарушения 
на правата на децата.  
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VI. РАмКА ЗА ИЗпълНЕНИЕ
 
A. Законодателни, регулаторни и правозащитни мерки

1. Закони и подзаконови актове

53. Законите и подзаконовите актове са основни инструменти за 
гарантиране, че стопанската дейност на предприятията не оказ-
ва неблагоприятно въздействие върху правата на детето и не ги 
нарушава. Държавите следва да приемат закони, които придават 
ефект на правата на детето спрямо трети лица и да осигурят ясна 
и предсказуема правна и регулаторна среда, даваща възможност 
на предприятията да спазват правата на детето. За да изпълнят за-
дължението си за приемане на подходящи и разумни законодател-
ни и регулаторни мерки, с които да гарантират, че предприятията не 
нарушават правата на децата, е необходимо държавите да събират 
данни и доказателства и да провеждат изследователска дейност 
за идентифициране на конкретни бизнес отрасли, предизвикващи 
опасение.  

54. Съобразно с член 18, параграф 3 от Конвенцията държавите 
следва да създават условия на труд в предприятията, които съ-
действат на родителите и грижещите се за децата лица да изпъл-
няват своите отговорности по грижата за децата, например: въвеж-
дане на благоприятни за семейния живот политики във връзка с 
работното място, включително родителски отпуски; подкрепа и 
способстване за кърменето; достъп до качествени услуги по грижа-
та за деца; заплащане на трудови възнаграждения, достатъчни за 
адекватен стандарт на живот; защита от дискриминация и насилие 
на работното място; сигурност и безопасност на работното място.

55. Неефективните данъчни системи, корупцията и лошото упра-
вление на държавни приходи от, наред с други, държавни предпри-
ятия и данъчно облагане на предприятията могат да ограничат ре-
сурсите, с които разполага държавата за осъществяване правата 
на децата съобразно с член 4 от Конвенцията. В допълнение към 
съществуващите задължения по силата на разпоредбите за бор-
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ба с подкупничеството и корупцията19 държавите следва да разра-
ботват и прилагат ефективни закони и подзаконови актове относно 
събирането и управлението на приходи  от всички източници при 
гарантиране на прозрачност, отчетност и справедливост.

56. Държавите следва да приложат член 32 от Конвенцията, за да 
осигурят забрана за икономическа експлоатация на децата и пола-
гане на опасен труд от тях. В някои случаи децата имат навършена 
минималната възраст за наемане на работа съобразно с междуна-
родните стандарти и съответно могат легитимно да работят като 
служители, но въпреки това се нуждаят от закрила, например от 
труд, който е опасен за тяхното здраве, безопасност или морал-
но развитие, и от защита на правата им на образование, разви-
тие и развлекателни дейности.20 Държавите трябва да определят 
минимална възраст за наемане на работа, да регламентират по 
подходящ начин работното време и условията на труд, както и да 
установят санкции с оглед ефективното прилагане на член 32. Те 
трябва да разполагат с функциониращи системи и капацитет за ин-
спекция на труда и осигуряване изпълнението на санкциите. Освен 
това държавите следва да ратифицират и въведат във вътрешно-
то си законодателство и двете основни конвенции на МОТ относно 
детския труд.21  Съгласно член 39 държавите трябва да предприе-
мат всички подходящи мерки, за да способстват за физическото и 
психическото възстановяване и социалната реинтеграция на дете, 
сблъскало се с каквато и да е форма на насилие, липса на грижи, 
експлоатация или злоупотреба, включително икономическа експло-
атация.

57. От държавите се изисква също да прилагат и налагат спазва-
нето на международно договорени стандарти относно правата и 
здравето на децата и стопанската дейност, включително Рамковата 
конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна органи-

19 Например Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни 
лица в международните търговски сделки и/или Конвенцията на ООН срещу коруп-
цията. 

20 Вж. общ коментар № 17 (2013 г.) относно правото на детето на отдих, почивка, игри, 
дейности за отмора и участие в културния живот и изкуствата (член  31), предстои 
публикуване.

21 Конвенция №  182 (1999 г.) на МОТ относно забраната и незабавни действия за 
ликвидирането на най-тежките форми на детския труд и Конвенция № 138 (1973 г.) 
на МОТ относно минималната възраст за приемане на работа. 
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зация, Международния кодекс за маркетинг на заместителите на 
кърмата и съответните следващи резолюции на Световната здрав-
на асамблея. Комитетът отчита огромното въздействие, което може 
да окаже дейността на фармацевтичния бранш върху здравето на 
децата. Фармацевтичните фирми следва да се насърчават да по-
добрят достъпността, наличността, приемливостта и качеството на 
лекарствата за деца, като вземат под внимание съществуващите 
насоки.22 Освен това правата върху интелектуална собственост 
следва да се прилагат така, че да способстват за достъпността на 
лекарствата.23 

58. Медийният бранш, включително отраслите на рекламата и мар-
кетинга, могат да оказват както положително, така и отрицателно 
въздействие върху правата на децата. Съгласно член 17 от Конвен-
цията държавите са длъжни да насърчават средствата за масова 
информация, включително частните медии, да разпространяват 
информация и материали, които да оказват благотворно социално 
и културно влияние върху детето, например във връзка със здра-
вословния начин на живот. Дейността на средствата за информа-
ция трябва да бъде подходящо регламентирана с оглед защита на 
децата от вредна информация, особено порнографски материали 
и такива, които изобразяват или утвърждават насилие или дискри-
минация, както и сексуализирани изображения на деца, като съ-
щевременно се признава правото на децата на информация и сво-
бодно изразяване. Държавите следва да насърчават средствата за 
масова информация да разработват насоки за гарантиране пълно-
то спазване на правата на детето, включително защита от насилие 
и от изображения, насаждащи дискриминация, във всички медийни 
материали. Те трябва да установят изключения от авторските пра-
ва, които позволяват възпроизвеждането на книги и други печатни 
издания във формати, достъпни за децата с увредено зрение или 
други увреждания. 

59. Възможно е децата да възприемат маркетинга и рекламите в 
средствата за информация като честни и безпристрастни и съот-

22 Насоки за фармацевтичните фирми относно достъпа до лекарства с оглед на пра-
вата на човека; резолюция № 15/22 на Съвета по правата на човека. 

23 Вж. общ коментар № 15, точка  82; Световна търговска организация, Декларация за 
Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата на интелек-
туалната собственост и общественото здравеопазване, WT/MIN(01)/DEC/2. 
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ветно да потребяват и използват продукти, които са вредни. Ре-
кламата и маркетингът могат също така да оказват силно влияние 
върху самочувствието на децата, например с показването на не-
реалистични изображения на човешкото тяло. Държавите следва 
да гарантират, че маркетингът и рекламата нямат неблагоприятно 
въздействие върху правата на децата, като приемат подходящи 
подзаконови актове и насърчават предприятията да спазват етични 
кодекси и да използват ясно и точно етикетиране на продуктите и 
да прилагат ясна и точна информация за тях, за да могат родите-
лите и децата да вземат информирани решения като потребители.

60. Особена тревога предизвикват цифровите средства за инфор-
мация, тъй като много деца могат да са потребители на Интернет, 
но и да станат жертви на насилие като кибертормоз, набиране на 
потенциални жертви на блудство чрез Интернет [cyber-grooming], 
трафик или сексуална злоупотреба и експлоатация чрез Интернет. 
Макар че е възможно предприятията да не участват пряко в таки-
ва престъпни деяния, те могат с действията си да съучастничат 
в тези нарушения. Възможно е например осъществяващи дейност 
чрез Интернет туристически агенции да способстват за детски секс 
туризъм, тъй като дават възможност за обмен на информация и 
планиране на деяния с такова естество. Доставчиците на Интер-
нет и операторите на кредитни карти могат косвено да спомагат 
за детската порнография. Наред с изпълнението на задълженията 
си съгласно Факултативния протокол относно търговията с деца, 
детската проституция и детската порнография държавите следва 
да предоставят на децата подходяща за възрастта им информация 
във връзка с безопасността в Интернет, за да могат да контролират 
рисковете и да знаят към кого да се обръщат за помощ. Те следва 
да се съгласуват с бранша на информационно-комуникационните 
технологии, за да разработва и въвежда той подходящи мерки за 
защита на децата от проповядващи насилие и други неподходящи 
материали. 

2. правозащитни мерки

61. В общия случай най-критичните проблеми за децата се причи-
няват от липсата на изпълнение или слабото прилагане на закони-
те, регламентиращи стопанската дейност. Има редица мерки, които 
държавите следва да използват, за да осигурят ефективно изпъл-
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нение и прилагане, включително:
(a)	укрепване на регулаторните агенции, отговарящи за надзора на 

стандартите  с отношение към правата на децата, например в об-
ластите на здравословните и безопасни условия на труд, правата 
на потребителите, образованието, околната среда, труда, рекла-
мата и маркетинга, така че да имат достатъчно правомощия и ре-
сурси, за да осъществяват наблюдение, да провеждат разследва-
ния по жалби, да осигуряват и прилагат средства за правна защита 
при нарушения на правата на децата;

(b)	разпространяване на закони и подзаконови актове във връзка с 
правата на децата и стопанската дейност сред заинтересованите 
лица, включително децата и предприятията; 

(c)	обучение на съдии и служители в администрацията, адвокати и 
доставчици на правна помощ с оглед осигуряване правилното при-
лагане на Конвенцията и протоколите към нея по отношение на 
стопанската дейност и правата на децата, международните стан-
дарти за правата на човека и относимото национално законода-
телство и способстване за развитието на националната юриспру-
денция; и

(d)	осигуряване на ефективни средства за правна защита чрез съдеб-
ни или извънсъдебни механизми и ефективен достъп до правосъ-
дие.

3. правата на децата и надлежна проверка от  предприятията

62. За да изпълняват своето задължение за приемане на мерки за 
гарантиране, че предприятията зачитат правата на децата, дър-
жавите следва да изискват от предприятията провеждане на на-
длежна проверка относно правата на детето. Това ще гарантира, че 
предприятията идентифицират, предотвратяват и смекчават своето 
въздействие върху правата на децата, включително в своите вза-
имни делови отношения и в рамките на световната си стопанска 
дейност.24 Когато е налице висок риск предприятията да бъдат за-
месени в нарушения на правата на децата поради естеството на 
тяхната стопанска дейност или поради контекста, в който я осъ-
ществяват, държавите следва да изискват по-строг процес на на-
длежна проверка и ефективна система за наблюдение. 
24 Вж. УНИЦЕФ, „Спасете децата“ [Save the Children] и Глобалния договор [Global 

Compact], Принципи за правата на децата и стопанската дейност (2011 г.).
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63. Когато надлежната проверка относно правата на детето се 
представя в рамките на по-общ процес на надлежна проверка по 
правата на човека, е задължително при вземане на решенията да 
бъдат определящи  разпоредбите на Конвенцията и факултатив-
ните протоколи към нея. Всеки план за действие и всички мерки за 
предотвратяване и/или компенсиране на нарушения на правата на 
човека трябва специално да отчитат различното въздействие върху 
децата.  

64. Държавите следва да дават пример, като изискват от всички 
държавни предприятия да извършват надлежна проверка относ-
но правата на детето и да оповестяват публично своите доклади 
относно въздействието върху правата на децата, включително ре-
довните доклади. Държавите следва да изискват от предприятията 
провеждане на надлежна проверка относно правата на детето като 
условие за предоставяне на държавно подпомагане и услуги, на-
пример услугите на агенция за експортно кредитиране, финансира-
не за развитие и инвестиционни застраховки.  

65. В рамките на надлежната проверка относно правата на детето 
големите предприятия следва да се насърчават, а ако е уместно – 
и да се изисква от тях да оповестяват публично своите усилия за 
справяне с въздействието си върху правата на децата. Тези све-
дения следва да бъдат разполагаеми, ефективни и съпоставими 
сред предприятията и да анализират мерките, предприети от пред-
приятията за смекчаване на потенциално и реално неблагоприятно 
въздействие на тяхната дейност върху децата. От предприятията 
следва да се изисква да оповестяват действията, предприети с ог-
лед гарантиране, че производството или предлагането на техните 
стоки и услуги не е свързано със сериозни нарушения на правата 
на децата като робство или принудителен труд. Ако докладването 
е задължително, държавите следва да прилагат механизми за про-
верка и механизми за принуда, за да осигурят спазване на нормите. 
Държавите могат да подпомагат докладването, като създават ин-
струменти за определяне на еталони и отчитане на добрите резул-
тати по отношение на правата на децата. 



37

Б. Корективни мерки

66. Децата в много случаи са затруднени да осъществяват достъп 
до съдебната система, за да търсят ефективни средства за правна 
защита при нарушения на техните права от  предприятия. Възмож-
но е децата да нямат процесуална легитимация, което не им позво-
лява да предявяват искове; децата и техните семейства често пъти 
нямат познания за правата си и за механизмите и реда, по който 
могат да търсят компенсиране; възможно е и да нямат доверие в 
съдебната система. Държавите невинаги разследват нарушенията 
на наказателното, гражданското или административното законо-
дателство, извършвани от  предприятията. Съществува огромно 
неравновесие на силите между децата и бизнеса, а често пъти 
разходите, свързани със завеждането на дела срещу предприяти-
ята, са възпиращ фактор, наред със затрудненото осигуряване на 
процесуално представителство. Делата, по които страна е бизне-
сът, в много случаи се решават извън съда, без наличието на база 
от развита съдебна практика; в юрисдикции, в които решаващи са 
съдебните прецеденти, е по-вероятно децата и техните семейства 
да се отказват от завеждането на дела поради несигурността на 
възможния изход.  

67. Особено трудно е да се получи компенсация при нарушения, 
извършени в контекста на глобалната стопанска дейност на пред-
приятията. Възможно е дъщерните дружества или други субекти да 
нямат застраховки или да имат ограничена отговорност; начинът, 
по който транснационалните корпорации са структурирани в отдел-
ни субекти, понякога превръща в предизвикателство идентифици-
рането и вменяването на отговорност на всяко от звената; достъпът 
до информация и доказателства, намиращи се в различни страни, 
може да бъде проблем в процеса на предявяване и поддържане на 
искове; възможно е получаването на правна помощ в чужди държа-
ви да е затруднено и да се използват различни материалноправни 
и процесуални препятствия с цел осуетяване на трансгранични  ис-
кове.  

68. Държавите следва да съсредоточат вниманието си върху пре-
махването на социалните, икономическите и юридическите барие-
ри, за да могат децата на практика да имат достъп до ефективни 
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съдебни механизми без каквато и да е дискриминация. На децата 
и техните представители следва да се осигурява информация от-
носно средства за правна защита, например чрез учебния план, 
младежки центрове или общностни програми. Трябва да бъде 
предвидена допустимост да завеждат дела от свое име и да имат 
достъп до правна помощ и подкрепата на адвокати и доставчици на 
правна помощ в завеждането на дела срещу  предприятия, за да 
се осигурят равни процесуални възможности. Държавите, в които 
все още не са предвидени възможности за колективни жалби, ко-
лективни искове и искове в обществен интерес, следва да въведат 
тези възможности като средство за разширяване на достъпа до съ-
дилищата на голям брой деца, върху които стопанската дейност е 
оказала сходно въздействие. Възможно е да се наложи държавите 
да осигуряват специално съдействие на децата, изправени пред 
препятствия в достъпа до правосъдие, например поради езикови 
бариери, поради увреждания или поради малката си възраст.

69. Възрастта не бива да е пречка за правото на детето на пълно-
ценно участие в съдебното производство. Също така, съобразно с 
общ коментар № 12 на Комитета, следва да се разработят специал-
ни схеми за децата, които са жертви и свидетели, както в граждан-
ски, така и в наказателни производства. Освен това е необходимо 
държавите да прилагат Насоките за правораздаването по въпроси, 
свързани с деца, които са жертви и свидетели на престъпления.25 
Трябва да се спазват тайната и правото на личен живот, като де-
цата следва да бъдат осведомявани за напредъка на всички етапи 
от процеса, при надлежно съобразяване със зрелостта на детето 
и евентуалните му говорни и езикови бариери или затруднения в 
общуването.

70. Факултативният протокол относно търговията с деца, детската 
проституция и детската порнография изисква държавите да въве-
дат наказателно законодателство, което се прилага и по отношение 
на юридическите лица, включително предприятията. Държавите 
следва да обмислят възможността за въвеждане на наказателна 
отговорност или друга форма на правна отговорност с равностой-
но възпиращо действие за юридическите лица, включително пред-
приятията в случаи на сериозни нарушения на правата на детето, 

25 Приети от Икономическия и социален съвет с резолюция № 2005/20.
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например при принудителен труд. При спазване на общоприетите 
правила за компетентност  тези сериозни нарушения следва да бъ-
дат подсъдни на националните съдилища.

71. За решаването на спорове, отнасящи се до деца и предприя-
тия, могат да се използват извънсъдебни механизми като медиа-
ция, помиряване и арбитраж. Те трябва да са предвидени, без това 
да е пречка за търсене на правна защита по общия съдебен ред. 
Тези механизми могат да играят важна роля наред със съдебното 
производство, при условие чеса съобразени с Конвенцията и фа-
култативните протоколи към нея и с международните принципи и 
стандарти за ефективност, бързина, надлежно провеждане на про-
изводството и справедливост. Прилаганите от предприятията ме-
ханизми за подаване на оплаквания могат да осигуряват гъвкави и 
своевременни решения и понякога е в полза на най-добрия интерес 
на детето оплакването във връзка с поведението на предприятие 
да се решават именно по този начин. Тези механизми следва да 
изпълняват критерии като: достъпност, легитимност, предсказуе-
мост, безпристрастност, съвместимост с правата, прозрачност, не-
прекъснато подобряване на знанията и диалог.26 Във всички случаи 
следва да има достъп до съдилища и съдебен контрол на админи-
стративните производства, вкл. административните производства 
по обжалване. 

72. Държавите следва да полагат всички усилия, за да улесняват 
достъпа до международни и регионални механизми в областта на 
правата на човека, включително съгласно Факултативния протокол 
към Конвенцията за правата на детето относно комуникационната 
процедура, за да могат отделните деца, групи деца или други лица, 
действуващи от тяхно име, да получат обезщетение, когато държа-
вата не спазва, не защитава и не осъществява адекватно правата 
на децата в областта на стопанската дейност.  

26 Доклад на специалния представител на генералния секретар по въпроса за пра-
вата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия 
Джон Ръги [John Ruggie], ръководни принципи за стопанската дейност и правата 
на човека: Изпълнение на рамката на ООН „Защита, зачитане и коригиране“, A/
HRC/17/31, ръководен принцип 31.  
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в. политически мерки

73. Държавите следва да насърчават бизнес култура, която раз-
бира и напълно спазва правата на децата. За тази цел държави-
те следва да включат въпроса за правата на децата и стопанската 
дейност в цялостния контекст на националната политическа рамка 
за изпълнение на Конвенцията. Те следва да разработят насоки, 
в които изрично се излагат очакванията на държавата към пред-
приятията за зачитане правата на децата при осъществяване на 
стопанската им дейност, както и в рамките на деловите отношения, 
свързани с дейност, продукти или услуги в чужбина при междуна-
родна стопанска дейност. Това включва прилагане на политики за 
нулева търпимост към насилие във всякаква стопанската дейност и 
операции. Както се изисква от тях държавите следва да изтъкват и 
насърчават спазването на съответните инициативи за корпоратив-
на отговорност.  

74. В много  ситуации малките и средни предприятия представля-
ват голяма част от икономиката и е особено важно държавите да 
им осигуряват свободно достъпни, съответно пригодени насоки и 
подкрепа за спазване правата на децата и съблюдаване на нацио-
налното законодателство, като същевременно се избягва ненужна-
та административна тежест. Освен това държавите следва да на-
сърчават по-големите предприятия да използват влиянието си над 
малките и средни предприятия за укрепване зачитането на правата 
на децата в цялата им верига на формиране на стойността на про-
дуктите. 

Г. мерки за съгласуване и наблюдение

1. Съгласуване

75. Пълното прилагане на Конвенцията и факултативните протоколи 
към нея изисква ефективно съгласуване във всички сектори, сред 
държавните агенции и ведомства и сред различните равнища на 
държавната власт – от местната и регионалната до централната.27 
Обикновено дейността на ведомствата и агенциите, пряко работе-
щи в областта на бизнес политики и практики, е напълно отделна 

27 Общ коментар № 5, точка  37. 
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от тази на ведомствата и агенциите, в чийто непосредствен ресор 
са правата на децата. Държавите трябва да гарантират, че техните 
органи и членовете на парламентите, създаващи законите и прак-
тиките в областта на стопанската дейност, познават задълженията 
на държавата по отношение на правата на децата. Възможно е да 
им е необходима подходяща информация, обучение и подкрепа, 
за да бъдат подготвени да гарантират пълно спазване на Конвен-
цията при разработването на закони и политики и сключването на 
икономически, търговски и инвестиционни договори. Националните 
институции по правата на човека могат да играят важна роля като 
катализатори за укрепване на връзките между различните държав-
ни ведомства, отговарящи за правата на децата и за стопанската 
дейност.

2. Наблюдение

76. Държавите са длъжни да следят за нарушения на Конвенци-
ята и факултативните протоколи към нея, които са извършени от  
предприятия или за които същите са допринесли, включително в 
рамките на глобалната им стопанска дейност. Това може да се по-
стигне например чрез: събиране на данни, които могат да се из-
ползват за установяване на проблеми и моделиране на политики; 
разследване на нарушения; сътрудничество с гражданското обще-
ство и националните институции по правата на човека; ангажиране 
на публична отговорност на фирмите посредством докладване от 
предприятията  на въздействието им върху правата на децата като 
база за оценка на изпълнението от тяхна страна. По-специално, 
националните институции по правата на човека могат да участват 
например в: получаването, разследване и посредничество по жал-
би за нарушения, провеждане на обществени допитвания относно 
нарушения в голям мащаб, посредничество в конфликтни ситуации 
и преразглеждане на законодателството с оглед осигуряване спаз-
ването на Конвенцията. При необходимост държавите следва да 
разширят законодателните правомощия на националните институ-
ции по правата на човека, така че да обхващат хипотезите на връз-
ка между правата на децата и стопанската дейност.
 
77. Когато държавите разработват национални стратегии и планове 
за действие с оглед изпълнение на Конвенцията и факултативни-
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те протоколи към нея, те следва да споменават изрично мерките, 
необходими за спазването, защитата и осъществяването на права-
та на децата при извършване на дейността и операциите на пред-
приятията. Държавите следва да гарантират също че наблюдават 
напредъка в изпълнението на Конвенцията при осъществяването 
на стопанската дейност на предприятията. Това може да бъде по-
стигнато както вътрешно чрез прилагане на предварителни и те-
кущи оценки на въздействието върху правата на детето, така и в 
сътрудничество с други органи като парламентарни комисии, орга-
низации на гражданското общество, професионални сдружения и 
национални институции по правата на човека. Наблюдението след-
ва да включва пряко допитване до децата за възгледите им относно 
въздействието на стопанската дейност върху техните права. Могат 
да се използват различни консултативни механизми като младежки 
съвети и парламенти, социални мрежи, училищни съвети и сдруже-
ния на децата. 

3. Оценки на въздействието върху правата на детето

78. За да се гарантира, че най-добрите интереси на детето са пър-
востепенно съображение при разработването и изпълнението на 
свързани със стопанската дейност закони и политики на всички 
равнища на държавната власт, са необходими постоянни  оценки 
на въздействието върху правата на детето. Те могат да  да пока-
жат предварително въздействието на всякакви предлагани свърза-
ни със стопанската дейност политики, закони, подзаконови актове, 
бюджети и други административни актове, които засягат децата и 
възможността им да се ползват от правата си28, и следва да допъл-
ват текущото наблюдение и оценка на въздействието на законите, 
политиките и програмите върху правата на децата. 

79. За оценките на въздействието върху правата на детето могат 
да се разработват различни методики и практики. Като минимум 
те трябва да използват рамката на Конвенцията и факултативните 
протоколи към нея, както и относимите заключителни наблюдения 
и общите коментари, издадени от Комитета. Когато държавите про-
веждат по-широкомащабни оценки на въздействието  на полити-
ките, законодателството и административните практики в областта 

28 Общ коментар № 5, точка  45.
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на стопанската дейност, те следва да гарантират, че тези оценки 
се градят на общите принципи на Конвенцията и факултативните 
протоколи към нея и специално отчитат различното въздействие на 
разглежданите мерки върху децата.29 

80. Оценките на въздействието върху правата на детето могат да 
се използват за изследване на въздействието върху всички деца, 
засегнати от дейността на определено предприятие или бранш, но 
могат да включват и изследване на различното въздействие на съ-
ответните мерки върху определени категории деца. Самата оценка 
на въздействието може да се основава на отзиви от децата, граж-
данското общество и експерти, както и от съответните държавни 
ведомства, академични изследвания и опит, документирани в стра-
ната и в чужбина. Анализът следва да води до препоръки за изме-
нения, алтернативи и подобрения и да бъде направен обществено 
достояние.30  

81. За да се гарантира безпристрастен и независим процес, дър-
жавата би могла да определи външен субект, който да ръководи 
процеса на оценка. Това може да има значителни предимства, но 
държавата в качеството си на страната, която носи крайната отго-
ворност за резултата, трябва да гарантира, че субектът, на който се 
възлага извършването на оценката, е компетентен, почтен и без-
пристрастен.    

Д. мерки за сътрудничество и повишаване на осведомеността 

82. Макар че държавата е субектът, който поема задължения по 
Конвенцията, с изпълнението й трябва да са ангажирани всички 
сектори на обществото, включително бизнес сектора, гражданско-
то общество и самите деца. Комитетът препоръчва държавите да 
приемат и изпълняват комплексна стратегия за осведомяване и об-
разоване на всички деца, родители и грижещи се за децата лица 
относно отговорността на бизнес сектора за зачитате правата на 
децата независимо от мястото на  дейността си, включително чрез 
адаптирана за деца и подходяща за възрастта им комуникация, на-
пример образование, осигуряващо познания по финансовите въ-

29 Общ коментар № 14, точка  99.
30 Пак там. 
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проси. Образованието, обучението и повишаването на осведоме-
ността във връзка с Конвенцията следва да бъдат насочени и към  
предприятията с оглед акцентиране върху статута на детето като 
носител на правата на човека, насърчаване на активно спазване 
на всички разпоредби на Конвенцията, изправяне срещу дискри-
минационните нагласи към всички деца и особено тези в уязвимо и 
неравностойно положение и изкореняване на тези нагласи. В този 
контекст средствата за масова информация следва да се насър-
чават да представят на децата информация за правата им спрямо 
бизнес сектора и да повишават осведомеността сред предприятия-
та относно отговорността им да спазват правата на децата.

83. Комитетът подчертава, че националните институции по правата 
на човека могат да участват в повишаването на осведомеността за 
разпоредбите на Конвенцията сред предприятията, например чрез 
разработване и разпространяване на адресирани до предприятия-
та насоки и политики за добри практики. 

84. Гражданското общество играе критично важна роля в независи-
мото утвърждаване и защита на правата на децата в контекста на 
стопанската дейност. Това включва: наблюдение на бизнес сектора 
и ангажиране на  отговорността му; подкрепа на децата, за да могат 
да осъществяват достъп до правосъдие и до средства за правна 
защита; съдействие за оценките на въздействието върху правата 
на детето и повишаване на осведомеността сред предприятията 
за отговорността им по спазване на правата на децата. Държавите 
следва да осигурят условията за активно, бдително гражданското 
общество, включително ефективно сътрудничество с независими-
те организации от гражданското общество, ръководените от деца и 
младежи организации, академичните среди, търговско-промишле-
ните палати, профсъюзите, потребителските сдружения и профе-
сионалните институции и подкрепа за тези субекти. Държавите 
следва да се въздържат от намеса в дейността на тези и други не-
зависими организации, както и да способстват за участието им в 
разработването на обществените политики и програми във връзка 
с правата на децата и стопанската дейност.
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VII. РАЗпРОСТРАНЕНИЕ

85. Комитетът препоръчва държавите широко да разпространят 
настоящия общ коментар сред членовете на парламентите, както 
и на всички равнища на държавната власт, включително в минис-
терствата, други ведомства и общинските/местните органи, анга-
жирани с въпросите на стопанската дейност, също и отговарящите 
за търговията и инвестициите в чужбина, например агенциите за 
помощ за развитие и задграничните представителства. Настоящи-
ят общ коментар следва да се разпространи сред предприятията, 
включително тези, осъществяващи стопанска дейност в междуна-
роден мащаб, в малките и средни предприятия, както и сред су-
бектите в сивата икономика. С него следва да бъдат снабдени и 
запознати също специалистите, които работят за децата и с тях, 
включително съдии, адвокати и предоставящи правна помощ лица, 
учители, настойници, социални работници, персонал на обществе-
ни и частни институции за социално подпомагане, както и всички 
деца и гражданското общество. Това ще наложи необходимостта от 
превод на коментара на съответните езици, предоставянето на не-
гови версии на достъпен и разбираем от детската аудитория език, 
провеждане на работни срещи и семинари, на които да се обсъди 
неговото значение и най-доброто му прилагане в практиката, както 
и включването му в обучението на всички съответни специалисти.

86. В своите периодични доклади до Комитета държавите следва 
да включват информация относно предизвикателствата, пред които 
са изправени, и мерките, които са предприели с оглед спазването, 
защитата и осъществяването правата на децата в контекста на сто-
панската дейност на  предприятията както в рамките на една дър-
жава, така и, когато е приложимо, в международен мащаб.












