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ВЪВЕДЕНИЕ
С голямо удоволствие представяме това ръководство за експерти по
мултидисциплинарно сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова
експлоатация. То е резултат от проекта TeamWork! Укрепване на
мултидисциплинарното сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова
експлоатация, който е създаден с цел подготовка на нидерландското председателство
на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2016 г. TeamWork! е
съвместен проект с Люксембург, Словакия и Малта, които председателстват и ще
председателстват в периодите преди и след Нидерландия.
Всички форми на трафик на хора (ТХ) са сериозни нарушения на правата на човека,
които могат да причинят големи вреди на потърпевшите. Ето защо тези форми следва
да бъдат внимателно разгледани. Трафикът на хора е сериозна, често организирана,

форма на престъпност, която носи значителни печалби на трафикантите за сметка на
жертвите.
Фокусът е поставен върху темата за мултидисциплинарно сътрудничество срещу
трафика на хора с цел трудова експлоатация, тъй като все още няма напредък в
борбата срещу него. Например, както ще бъде обяснено по-нататък в увода, наскоро
проведено проучване за съдебната практика, свързана с трафика на хора с цел трудова
експлоатация, публикувано от Европейската комисия, посочва ограничен брой случаи
от референтния период (2009 - 2013 г.)1. Ето защо трябва да бъдат положени по-големи
усилия в тази посока.
Когато организации се сблъскват с ТХ на различни етапи в процеса на трафика, те могат
да изградят пълна картина на проблема, само когато обединят своята информация.
След това могат да предприемат съвместни или допълващи се действия срещу трафика
на хора с цел трудова експлоатация. Правоприлагащите органи могат да разследват и
преследват трафикантите. Други организации могат да бъдат в състояние да прилагат
административни санкции или да отнемат лицензи. Сътрудничеството е необходимо и
за да се осигури подкрепа и помощ на жертвите, според конкретните нужди.
Дружествата, наред с правителствени агенции, неправителствени организации,
синдикати, също имат важна роля по отношение на тези въпроси, например, по
отношение на предотвратяването на трафика на хора с цел трудова експлоатация и
защита на жертвите. Използването на мултидисциплинарния подход е от значение при
борбата с всички форми на сериозна и организирана престъпност, която е всеобхватна
тема на председателството на Нидерландия на ЕС в областта на правосъдието и
вътрешните работи.
Много сме благодарни за сътрудничеството с многото експерти от държавите членки,
дирекции правосъдие и вътрешни работи, както и други организации. В резултат на
техния принос, настоящото ръководство е пълно с полезни предложения и съвети, и
съдържа повече от 80 примера за случаи и работни практики. Те служат за
илюстриране на предимствата на мултидисциплинарно сътрудничество срещу трафика
на хора с цел трудова експлоатация и на многото видове организации, които могат да
играят роля в това сътрудничество. Искрено се надяваме, че тази колекция от знания и
опит от всички държави на ЕС ще допринесе за по-нататъшното развитие на
мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество срещу трафика на хора с цел
трудова експлоатация в рамките на и между държавите-членки на ЕС.
Ард ван дер Стьор (Ard van der Steur), Министър на сигурността и правосъдието
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БЛАГОДАРНОСТИ
Ръководството е изготвено от Министерство на сигурността и правосъдието и
Министерството на труда и социалната политика на Нидерландия в сътрудничество с
Люксембург, Република Словакия и Малта в рамките на проекта, TeamWork!. Той служи
като последващи действия след конференцията Putting Rantsev into Practice (проведена
в Амстердам през април 2013 г.) и в наръчника на най-добрите практики, изготвен
впоследствие2, като и двете се фокусират върху мултидисциплинарно сътрудничество
срещу трафика на хора като цяло. Точно както с Putting Rantsev into Practice,
намерението е в този проект да се включат експерти от държавите-членки на ЕС,
доколкото е възможно, за да се направи цялостно, практично и полезно ръководство
за организации в целия ЕС.
Целта е събирането на входяща информация за ръководство от експерти от около
дузина различни видове организации. За тази цел бяха организирани пет семинара за
експерти от държави членки, неправителствени организации, дирекции правосъдие и
вътрешни работи и други организации, като бяха раздадени и анкети. Други колеги са
потърсени директно с искания за примери, които да се включат в ръководството. Бихме
искали да изкажем специална благодарност на всички, които ни помогнаха с текстове и
идеи за ръководството. Благодарение на усилията на всички колеги, готови да споделят
своите случаи и практики, и да коментират проекта на ръководството, то съдържа
знания и опит в областта на трафика на хора с цел трудова експлоатация от всички
държави в Европейския съюз. То не би било възможно без тяхната помощ.
Благодаря на всички! ;-)

КОЛОФОН
Организацията на семинарите, разпространението на анкетите и обобщението на
входящата информация, събрана в текстове за ръководство бяха извършени от
организациите, представени в Организационния комитет на проекта TeamWork!:
- Прокуратура (ОМ)
- Национална полиция
- Инспекторат SZW
- Служба за имиграцията и натурализацията (IND)
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- Кралска военна полиция на Нидерландия (KMar)
- Град Амстердам
- Център за експертиза на трафика и контрабанда на хора (EMM)
- FairWork
- CoMensha
- Конфедерация на търговския съюз на Нидерландия (FNV)
- Министерството на външните работи (включително посолствата на Нидерландия във
Филипините и Румъния)
- Министерство на труда и социалната политика
- Министерство на сигурността и правосъдието
и други.
Националното бюро за докладване трафика на хора и сексуално насилие срещу деца
участва в организационния комитет в качеството си на консултант.
Ръководството беше редактирано от: Йероен де Ягер (Jeroen de Jager) (Министерство
на сигурността и правосъдието), Насира Хасани (Nassira Hassani) (Министерство на
труда и социалната политика) и Евелийн Пенингс (Evelien Pennings) (Министерство на
сигурността и правосъдието).

ЦЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО
Ръководството е насочено към експерти и има за цел да помогне, вдъхнови и укрепи
политиката и практиката за борба с трафика на хора (ТХ) с цел трудова експлоатация на
всички организации, които могат да попаднат на него. По-конкретно има за цел да
стимулира мултидисциплинарното и трансграничното сътрудничество и цялостния
подход срещу този феномен. Изготвено е като част от проект, наречен TeamWork!,
който е създаден от четири последователни председателства на Съвета на Европейския
съюз (ЕС): Люксембург, Нидерландия, Република Словакия и Малта. Поради това се
фокусира главно върху укрепване на сътрудничеството между и в рамките на
държавите от ЕС, но съдържа и съвети за сътрудничество с трети държави.
Въпреки че се отнася за трафик на хора с цел трудова експлоатация, много от
включените в него предложенията могат да бъдат от значение и за други форми на
експлоатация, включително сексуална. Например в някои случаи, където се предлага
да се организират редовни срещи, създаване на звена или да се въведат системи, това
може да се направи най-добре, ако тези срещи, звена и системи са посветени на
всички форми на експлоатация, а не само на трудовата. Текстът обаче се отнася само
до ТХ с цел трудова експлоатация.
Ръководството няма за цел да определя как държавите членки следва да се справят с
трафика, а по-скоро да предостави съвети и вдъхновение. Може да се наложи
индивидуалните отговори да бъдат съобразени с национален, регионален или местен
контекст, както и със спецификата на конкретния проблем с престъпността. Мандатът
на организациите е различен за различните държави членки. Понякога една задача или
дейност, описана в параграф на организация A се възлага на организация Б в друга
държава. Някои задачи или дейности, не могат (все още) официално да бъдат
възложени на дадена организация или да съществуват в някои държави. Направен е
опит да се включат всички предложения в параграфа на организацията, на която е найвероятно да бъдат възложени задачи или отговорности в повечето държави членки.
В заключение това ръководство не е научен документ. То не се основава на
изследвания, а на събиране на знания и опит на експерти от държавите-членки на ЕС на
работни срещи и чрез анкети. Това означава, че съветите, съдържащи се в него не се
основават на научни факти, а на наблюдения на експерти, работещи в областта, както и
на (все още ограничената) информация, притежавана от някои организации.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ РЪКОВОДСТВОТО
Ръководството съдържа три категории информация: 1) информация, отнасяща се до
много, ако не до почти всички видове организации (т.е. обща информация); 2)
информация за мултидисциплинарно (и трансгранично) сътрудничество между
организации и 3) информация, имаща отношение към един специфичен тип
организация. В него са посочени дванадесет вида организации. Където е възможно,
информацията от ръководството е включена в една от следните 14 стандартни точки.
Всяка точка има свой собствен цвят:
Обща информация
Мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество
Ролята на полицията и други служби за криминално разследване
Ролята на прокуратурата
Ролята на трудови, социални, здравни инспекторати и инспекторат по
рибарство
Ролята на граничните войски
Ролята на имиграционните служби
Ролята на местните (общини) и/или регионални власти
Ролята на данъчните власти
Ролята на неправителствените организации
Ролята на дружествата
Ролята на синдикатите
Ролята на министерства и посолства
Ролята на съдиите
Цветовете са предназначени да ви помогнат бързо да разпознаете информацията,
например, за трудови и други инспекторати, или за синдикати.

В съдържанието са изброени шестте глави на ръководството и всички точки, които са
различни от стандартните точки, споменати по-горе. На следващата страница, ще
намерите наръчник за четене, в който се посочва кой вид стандартна точка в коя глава
е включена. Той показва например, че ръководството съдържа десет точки за
мултидисциплинарно сътрудничество и шест за граничните войски. Ако в някоя глава
няма точка, посветена на вашата организация, тази глава все още може да включва
информация, която е от полза за вас. Параграфите с обща информация или
информация за мултидисциплинарно сътрудничество са от значение за много, дори
повечето видове организации, така че те могат да бъдат полезни при преглед.
Когато търсите информация по конкретен въпрос, който е от значение за вашата
организация:
1. проверете съдържанието, за да видите в коя глава (или точка) е обхваната тази
тема;
2. след това проверете наръчника за четене, за да видите дали тази глава съдържа:
-

точка с обща информация;

-

точка с мултидисциплинарна информация и/или

-

точка отнасяща се до вашата организация.

Тези три точки могат да включват предложения, съвети и примери, които да са
приложими за работата ви.
3. запомнете кои цветове отговарят на съответните параграфи и прелиствайте
специфичната глава, като търсите тези цветове.
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ
/Asylum seeker/ - Лице, търсещо убежище/ Лице, търсещо международна закрила
Лице, което търси безопасност във връзка преследване или тежки посегателства в
държава, различна от неговата собствена и очаква решение по молбата за статут на
бежанец по силата на съответните международни и национални актове.
/Case of THB for labour exploitation/ - Случай на трафик на хора с цел трудова
експлоатация
За целите на това ръководство, случай на трафик на хора с цел трудова експлоатация,
се отнася до случай на трафик, включващ един или повече заподозрени и една или
повече възможни жертви, които могат да бъдат предмет, например, на проверка,
разследване и/или преследване. „Случай” може да се отнася до самата проверка или
разследване (включително на самата прокуратура).
/Employment agency/ - Агенция по заетостта
Вж. агенция за подбор на персонал
/Migrant smuggling/ - Контрабанда на мигранти/Kаналджийство
Умишлено подпомагане на лице, което не е гражданин на държава членка, да влиза,
да преминава транзитно през или да пребивава на територията на държава членка в
нарушение на законите на съответната държава относно влизането или транзитното
преминаване на чужденци. Въпреки това членки на ЕС могат да преценят да не налагат
санкции на тези, които подпомагат незаконното влизане или транзитно преминаване
по хуманитарни причини3.
/Indicators (of THB for labour exploitation)/ - Индикатори (за трафик на хора с цел
трудова експлоатация)
За целите на това ръководство, показателите са теоретични отправни точки, които са
били събрани, за да помагат на длъжностни лица или граждани да откриват признаци
на трафик на хора с цел трудова експлоатация на практика.
/Irregular migrant/ - Незаконен мигрант/Мигрант без разрешение за пребиваване.
/Labour exploitation/ - Трудова експлоатация
За целите на това ръководство, експлоатация на труда включва принудителен труд или
услуги и принудително подчинение в домашни условия. Не се включва експлоатация на
принудителна просия или престъпни дейности, въпреки че се отчита, че може да има
3

Вж. Директива 2002/90/ЕО на Съвета на ЕС за определяне на подпомагане на незаконното влизане,
преминаване и пребиваване.

известно припокриване между трафика на хора с цел експлоатация в забранени и
позволени пазари на труда.
/(Labour) inspectorate / inspector/ - (Трудов) инспекторат / инспектор
Държавите членки имат различни видове инспекторати, които могат да играят роля в
борбата с трафика на хора с цел трудова експлоатация, като инспекторати по труда,
социални инспекторати, инспекторати по здраве и безопасност или инспекторат по
рибарство.
Навсякъде
в
текста,
където
се
споменават
(трудови)
инспекторати/инспектори, това може да се отнася до всеки от тези видове
инспекторати/инспектори.
/Police / criminal investigation service/ - Полиция/криминална следствена служба
Отговорността за криминални разследвания на трафик на хора с цел трудова
експлоатация може да попада под юрисдикцията на различни служби за криминално
разследване. Тя може да варира от държава в държава и в рамките на държавите, като
някои са отговорни за специфични аспекти, а други за целия процес на разследване. В
много държави, това е полицията, а в някои инспекциите по труда също имат право да
извършват наказателни разследвания. В допълнение, граничари, имиграционни
служби или служби за данъчни разследвания (данъчни власти) могат да имат
правомощия за извършване на (част от) разследването на трафика на хора с цел
трудова експлоатация. В ръководството, където са използвани термините „полиция” и
„криминална следствена служба”, трябва да се разбират като отнасящи се до някои от
тези видове служби по криминално разследване. Те също попадат в по-широкия обхват
на понятието на Правоохранителна агенция (LEA).
/Recruitment agency / Employment agency/ - Агенция за подбор на персонал / Агенция
по заетостта
Агенцията за назначаване или набиране на персонал е посредник. Тя посредничи
между работодател, който се нуждае от един или повече работници и
работникът(ците), които търсят работа. Агенцията не е отговорна за заплащането на
работника след като е бил назначен на работа. Тези агенции са с различен обхват:
могат дори да се състоят само от един човек с мобилен телефон, който да управлява
наемането и набиране на работници от дома си. Агенция за подбор на персонал и
агенция по заетостта са използвани в настоящия текст и означават едно и също нещо.
/Signs (of THB for labour exploitation)/ - Признаци и индикатори (за трафик на хора с цел
трудова експлоатация)
За целите на това ръководство, признаци на трафик на хора с цел трудова
експлоатация, са неща, които специалисти или граждани могат да наблюдават в хода
на тяхната работа или ежедневие (на базата на теоретични показатели), които могат да
предполагат извършването на трафик на хора с цел трудова експлоатация.

/Victim/ - Жертва, пострадало лице (от престъплението „трафик на хора“)
Когато думата „жертва” се използва в настоящото ръководство, се отнася за жертва на
трафик на хора с цел трудова експлоатация.
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УВОД
Трафикът на хора (TХ) е престъпление и тежко нарушаване на правата на човека. Той е
едновременно нарушаване на човешките права и личната неприкосновеност на
жертвата, както и сериозна, често организирана престъпност, която застрашава
държавата и върховенството на закона. В много държави борбата срещу трафика на
хора с цел трудова експлоатация все още изглежда по-малко напреднала от тази срещу
трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Това се илюстрира от факта, че в
неотдавнашното проучване за съдебната практика, свързана с трафика на хора с цел
трудова експлоатация, публикувано от Европейската комисия, се намират само
ограничен брой случаи от референтния период (2009 - 2013)4. В 11 държави членки
бяха идентифицирани по-малко от 6 случая за всяка държава членка от този период; в
6 държави членки не е идентифицирана никаква съдебна практика5. Това е така
въпреки факта, че жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация се намират в
ужасяващо положение, като работят много часове за подаяние или никакво заплащане
и живеят в ужасяващи условия, изправени пред заплахи или дори насилие, и т.н.
Работните документи на Евростат за 2013 г. и 2014 г. 6 показват, че броят на
предполагаемите и идентифицираните жертви на трафик на хора с цел трудова
експлоатация в държавите членки се увеличава7. Въпреки че това може да се дължи
отчасти на по-добро докладване 8 , което също така може да подобри
идентифицирането на случаи, поради нарастващото осъзнаване, че трафика на хора с
цел трудова експлоатация е проблем, който заслужава сериозно внимание. Повече
информация относно статистиката на Евростат е включена в Приложение 2.
Трудно е да се каже дали статистическите данни, като тези в работните документи на
Евростат, представляват реалната ситуация поради скрития характер на трафика на
хора. За разлика от трафика на хора с цел сексуална експлоатация, който обикновено
изисква публичност с цел да се привлекат клиенти, трафикът на хора с цел трудова
експлоатация може да бъде по-труден за откриване, тъй като много от потърпевшите
работят скрити от фокуса на обществото. Например, жертвите могат да бъдат
затворени в скрити места, когато работят в селското стопанство, фабрики или
домакинска работа.

4

Европейска комисия 2015.
Според проучването тези ниски стойности могат да се дължат или на ниско ниво на преследване, или
трудности при достъпа до съдебна практика; вж. Европейска комисия 2015.
6
Евростат 2013 г. и Евростат 2014 г.
7
Вж. Приложение 2.
8
Повече държави членки са в състояние да предоставят тези данни през 2012 г. отколкото през 2008 г.
(26 държави, в сравнение с 16); вж. Евростат 2013 г. и Евростат 2014 г.
5

Жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация трябва да получат шанс да
излязат от тази ситуация и да възвърнат контрола над собствения си живот.
Трафикантите, които ги подлагат на това изпитание, трябва да бъдат преследвани и
осъждани и следва да бъдат въведени мерки, за да се предотврати хора да стават
жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация. За да бъде постигнато това
трябва да бъдат положени повече усилия в борбата с трафика на хора с цел трудова
експлоатация. Тъй като повечето жертви на ТХ като цяло в рамките на Европейския
съюз са граждани на ЕС 9 и случаите на ТХ с цел трудова експлоатация редовно
включват няколко държави членки, сътрудничеството на равнище ЕС е от съществено
значение.
Законодателство в областта на трафика на хора с цел трудова експлоатация
На 15 април 2011 г. е приета новата директива на ЕС относно предотвратяването и
борбата с трафика на хора и закрила на жертвите (2011/36/ЕС)10. Член 2 от директивата
определя трафика на хора, като:
„1. Набиране, превоз, прехвърляне, подслоняване или приемане на хора, включително
размяна или прехвърляне на контрола над тези лица, посредством заплаха за или
употреба на сила или други форми на принуда, посредством отвличане, измама,
заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо положение, или посредством даване или
получаване на плащания или облаги, с оглед получаване на съгласието на лице, което
има контрол над друго лице, с цел експлоатация.
[...]
3. Експлоатацията включва като минимум експлоатация на извършвана от други лица
проституция или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или
услуги, включително просия, робство или практики, подобни на робството,
принудително подчинение или експлоатация за престъпни дейности, или отнемане на
телесни органи “.
Въз основа на това определение за целите на това ръководство, трудовата
експлоатация е определено, че включва принудителен труд или услуги, както и
принудително подчинение в домашни условия.
Както се посочва в член 2, трафикът на хора се състои от три компонента:
• действие;
•средства ; и
• цел.

9

65 % през периода 2010 – 2012 г.; вж. Евростат 2014 г.
Директива 2011/36/ЕС на ЕС. Директивата заменя по-ранно Рамково решение на Съвета
(2002/629/ПВР) по същата тема.
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Въпреки това, когато жертвата е дете, параграф 5 на член 2 от директивата определя,
че това е трафик на хора, дори и да не е използвано никое от средствата, посочени в
параграф 1.
В „Практически средства за идентификация на жертви на трафик на хора с цел трудова
експлоатация на първо ниво”11 действията, средствата и целите, включени в
дефиницията на директивата на ЕС са обобщени, както следва:
ДЕЙСТВИЕ

СРЕДСТВА

ЦЕЛИ

- Набиране

- Заплаха

- Експлоатиране с цел
проституция на други лица
или други форми на
сексуална експлоатация

- Превоз

- Използване на сила

- Принудителен и
насилствен труд или
услуги, включително
просия

- Прехвърляне

- Други форми на принуда

- Робство или практики,
сходни на робството

- Подслоняване

- Отвличане

- Принудително
подчинение

- Приемане на лица

- Измама

- Експлоатация с цел
престъпна дейност

- Размяна или прехвърляне
на контрола над тези лица

- Заблуда

- Отнемане на телесни
органи

- Злоупотреба с власт или с
уязвимо положение
- Даване или получаване на
плащания или други
облаги, с оглед получаване
на съгласието на лице,
което има контрол над
друго лице

11
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Наказателното право често е първото нещо, което идва на ум, когато се обсъждат
начините за справяне с трафика на хора с цел трудова експлоатация. Въпреки това,
след наказателното право, трудовото и социално право, данъчното право,
миграционното право и административното право, могат също да бъдат от значение за
организации, ангажирани с противодействието на трафика на хора с цел трудова
експлоатация. Това означава, че има други средства, достъпни за справяне с него,
освен преследване. Наличието на повече възможности е особено полезно, тъй като
това е един непрекъснат процес от лоши условия на труд и границата между лоши
практики на заетост и трафик на хора с цел трудова експлоатация не винаги е ясна.
Следователно, когато е приложимо, следващите глави ще се позовават на
законодателството на ЕС, националното законодателство или национални правомощия
в областта на труда и социалното право, данъчното право, миграционното право и
административното право.
Приложение 3 съдържа кратък преглед на международното и европейското
законодателство в областта на трафика на хора с цел трудова експлоатация.
Престъплението трафик на хора с цел трудова експлоатация
Трафик на хора с цел трудова експлоатация се извършва, когато работниците, наред с
другото, са наети, превозвани или приютени, посредством форма на принуда (като
заплахи, използване на сила или злоупотреба с уязвимо положение), с цел
експлоатация. В случаи на трафик на деца, средствата не са от значение.
Експлоатацията може да бъде под формата на принудителен труд (включително
подчинение в домашни условия) или принудителни услуги12. Експлоатация на труда
може да бъде осъществена в рамките на организирани сектори на икономиката (като
селско стопанство, риболов, строителство, транспорт и хранене), може да бъде
извършена и в други сектори, като например домакинска работа или грижи, както и
под формата на принудително свирене на улицата, работа като „жива статуя” или
продажба на вестници като бездомни.
Въз основа на опита на експертите, които са участвали в изготвянето на това
ръководство, жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация често са
измамени, подведени и подчинени на техните работодатели (трафиканти) по няколко
12

Важно е да се отбележи, че не съществува консенсус относно какво представлява труда и
следователно какво представлява трафика на хора с цел трудова експлоатация. В някои държави
формите на експлоатация, като подчинение в домашни условия, принудителна просия и/или
принудителна престъпна дейност са включени в трудовата експлоатация, а в други не. За целите на това
ръководство, експлоатация на труда включва принудителен труд или услуги, и принудително
подчинение (в домашни условия). Тук не се включват експлоатация за престъпни дейности и
принудителната просия.

начина. Те нямат реална или приемлива алтернатива, освен да се подчинят на
експлоатацията и/или не могат да го възприемат като експлоатация. Някои жертви са
склонни да приемат експлоатацията, след усилието, необходимо за достигане на ЕС и
необходимостта им да достигнат някакво ниво на успех преди да се върнат. Жертвите
могат да бъдат зависими от трафикантите по отношение на работа, храна и жилище (с
никаква свобода за избор), защото техните паспорти са били взети, защото имат
дългове (например поради високите такси за пътуване или жилище) или защото не
говорят езика. Това може да предостави на трафикантите огромен контрол над
жертвите. Те могат да бъдат свързани с трафиканта или със семейството на трафиканта.
Трафикантите злоупотребяват с уязвимостта на работниците, за да ги използват,
например, като ги принуждават да работят много часове срещу малко или никакво
заплащане, да живеят в тесни и мръсни жилища, да извършват опасна работа без
защита и т. н.
Различните форми на трафик на хора с цел трудова експлоатация могат да повлияят на
мъже, жени и деца по различен начин. В много сектори, където е възможно излагането
на риск от трафик на хора с цел трудова експлоатация, като строителството и транспорт,
работната сила е предимно от мъже. Това също означава, че жертвите в тези сектори са
най-вече от мъжки пол. В други сектори, като селското стопанство, могат да бъдат
открити както мъже, така и жени, които да са потърпевши от престъплението. В поизолирани професии, например като домашна помощница или детегледачка, работата
често се извършва от жени, въпреки че мъжете също работят в изолирани професии
като домакинство или градинарство. В тези сектори, където работниците имат много
малък или никакъв контакт с външния свят, е по-малко вероятно жертвите да бъдат в
състояние да помолят за помощ или властите да се сблъскат с тези случаи. Тези форми
на експлоатация са по-скрити от обикновено и властите трябва да им отделят
специално внимание, за да покажат, че тези жертви не са забравени. Накрая децата
често са жертва на принудителни форми на труд, като просия или продажба на
вестници. Те могат да се комбинират с принудителна престъпност, като джебчийство
или кражба (трафик на хора с цел криминална дейност). Това се случва, защото децата
обикновено не могат законно да работят в другите споменати сектори. Поради тези
различия може да се наложи властите да използват различни стратегии, за да бъдат в
състояние да достигнат до жертвите в отделните сектори.
Трафикът на хора с цел трудова експлоатация често е само една от формите на
престъпност, които се срещат в един случай. Някои държави разглеждат случаи, които
са комбинация от трудова и сексуална експлоатация. В други случаи трафикантите не
само експлоатират жертвите, но също така подават искове за обезщетения от тяхно
име. Случаите на трафик на хора с цел трудова експлоатация могат също да бъдат
свързани с контрабандата на мигранти или каналджийство13. Когато станат част от
13

В речника на термините е включено определение на термина контрабанда на мигранти.

контрабанда и съответно нередовни мигранти, това прави тези хора уязвими за трафик
на хора с цел трудова експлоатация, особено ако са задлъжнели заради това.
Контрабандата на мигранти може да бъде и първият етап от трафика на хора с цел
трудова експлоатация, например, когато контрабандистите са също така и трафиканти,
които възнамеряват да използват мигрантите. Въпреки това е важно да се запомни, че
след като около две трети от регистрираните жертви на трафик на хора в ЕС са
граждани на ЕС14, в тези случаи не е необходима контрабанда, тъй като преминаването
на границата не е необходима част от трафика на хора, потърпевшите от това
престъпление с цел трудова експлоатация, могат да бъдат и граждани на държавата, в
която се извършва съответната експлоатацията.
Въпреки че могат да бъдат свързани в някои случаи, контрабандата на мигранти и
трафика на хора с цел трудова експлоатация са две различни престъпления, които не
трябва да се бъркат.
Тенденции по отношение на трафик на хора с цел трудова експлоатация
Въз основа на информацията, която държавите членки са предоставили за базите
данни на Европол15, се идентифицират следните тенденции по отношение на трафик на
хора с цел трудова експлоатация (моля, имайте предвид, че не всички от тях могат да
се прилагат за всички държави членки):
• Жертвите могат да бъдат наети в рамките на своята родина от техни съграждани,
използващи етническо родство и дори семейни връзки;
• Използването на измама е обща характеристика на процеса на подбор. Жертвите
могат да бъдат привлечени чрез вестници, от уста на уста, чрез фалшиви агенции за
подбор на персонал и онлайн реклами, публикувани в уеб сайтове, свързани с работа и
социални медии;
• Жертвите на трафик могат да използват легални документи за влизане в държавата и
могат да имат законни разрешителни, които са с временна валидност;
• Документи за самоличност/паспорти на жертвите, могат да бъдат отнети от
трафиканти под фалшиви обяснения за организиране на формалности като социални
осигуровки, банкови сметки и разрешителни за работа. Това може да се извършва с
цел да се ограничи движението им и да им се попречи да поискат подкрепа от страна
на полицията, посолствата или консулствата;
• Стандартните характеристики на трафик на хора с цел трудова експлоатация, могат да
включват изключително много часове работа срещу много малка или никаква заплата,
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Евростат 2013 г. и Евростат 2014 г.
Не е споделена цялата информация от всички наказателни разследвания на трафик на хора с цел
трудова експлоатация с Европол, така че тези тенденции отразяват само част от информацията
за прилагане на закона по тази тема. Също така, тези тенденции не се основават на научни
изследвания.
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ограничено хранене – разходите за което понякога се приспадат от заплатата - и лоши
санитарни услови, а в някои случаи няма уредена работа при пристигането;
• Жертвите могат да бъдат подложени на словесна манипулация, психологически
натиск и заплахи за изгонване от ЕС;
• Частните дружества в рамките на ЕС могат да бъдат отговорни за по-голямата част от
ситуациите на експлоатация;
• Юридически бизнес структури (LBS) могат да бъдат използвани както за набиране на
персонал (например фалшиви агенции за работа), така и с цел експлоатация
(например, фалшиви дружества, банкови сметки);
• Усъвършенствано ниво на организация може да бъде замесено, особено в случаите
на жертви извън ЕС, които не само трябва да пътуват на дълги разстояния по море
(понякога жертвите са скрити в контейнери на товарни кораби), въздух и земя, но също
така се нуждаят от жилища и разрешителни за работа след като пристигнат в ЕС;
• Възможно е жертвите да плащат разходи за транспорт и за възможността да работят
в приемащата държава;
• Може да се прилагат допълнителни такси и удръжки върху оскъдните заплати на
потърпевшите, както и да бъдат задължени да плащат допълнителни дългове и да
бъдат поставени в състояние на зависимост, от което може да бъде много трудно да се
избяга;
• Приходите от престъпления могат да бъдат значителни, като се има предвид, че често
заподозрените съчетават своята печалба от труд или сексуална експлоатация с измами,
като използват на самоличността на жертвите. Те могат също и да откриват и
контролират банкови сметки от името на жертвите си.
Уязвими лица във връзка трафик на хора с цел трудова експлоатация
Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е глобално явление, което може да
повлияе на всеки регион, държава и икономически сектор. Въпреки това въз основа на
опита на експертите, ангажирани с изготвянето на това ръководство, има определени
категории хора, които могат да бъдат по-уязвими по отношение на това явление,
отколкото други. Работниците могат да бъдат уязвими за трафик на хора с цел трудова
експлоатация, когато:
• не са добре образовани;
• имат затруднения в ученето;
• не говорят езика на държавата, в която отиват;
• живеят в бедност или в район с висок процент на безработица и липса на
възможности, имат сложно семейно положение или семейство, което зависи от тяхната
финансова подкрепа;
• липса на социална мрежа;
• имат дългове;
• са бездомни;

• се чувстват неоценени;
• са емоционално нестабилни или с физически увреждания;
• не са наясно с техните (трудови) права и/или са получили невярна информация;
• не са наясно със стандарта на живот в държавата, в която отиват;
• искат да се съобразяват с културни очаквания или имат семейни връзки с
трафикантите;
• са несигурни за бъдещето си, защото очакват решение по молбата за убежище;
лицата, търсещи убежище, които нямат право да работят, могат да се изкушат да
приемат работа при неблагоприятни условия;
• не вярват на властите и са в държавата незаконно; трафикантите могат да ги
заплашват, че ще информират властите;
• са зависими от техния работодател за техния статут на пребиваване;
• работят в изолация;
• са пристрастени или са били пристрастени от трафикантите.
Въпреки че тези неща се смятат за рискови фактори, не е известно дали и до каква
степен е възможно да се предскаже кой ще стане жертва и кой няма.
Според Европол по-голямата част от жертвите на трафик на хора с цел трудова
експлоатация, открити в разследвания в държави-членки на ЕС през 2014 г. са били
мъже, граждани на ЕС от Полша, България, Румъния, Словакия, Република Чехия и
Естония16.
Рискови фактори за трафик на хора с цел трудова експлоатация
Някои индустрии се смятат за рискови сектори за трафик на хора с цел трудова
експлоатация. Оценките на риска могат да бъдат използвани за идентифициране на
икономическите сектори, където тази форма на трафик е възможна. По-долу е
приложен списък на секторите, където трафикът на хора с цел трудова експлоатация в
момента се смята, че е проблем в много държави членки.
• Земеделие и градинарство (които често включват сезонна работа), например в
сектора на плодовете;
• Хранителни фабрики, например за преработка или опаковане на храна;
• Строителство, включително на пътища;
• Домакинска работа и грижи, включително работа като детегледачка;
• Обслужващ персонал, хотел, (етнически) ресторанти, кетъринг, барове;
• Почистване;
• Търговия на дребно и производство, по цялата верига за доставки;
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Тъй като това се отнася само за информация, споделена с Европол, тя може да не отразява пълната
картина на разследвания в държавите-членки.

• Транспортен сектор, включително и автомивки;
• Превоз на стоки, включително вътрешно корабоплаване и риболов;
ПРИМЕР
Експлоатация на виетнамски работници в шивашка фабрика в Малта
В Малта управляващ директор и маркетинг такъв на китайско дружество са обвинени,
наред с друго, в трафик с цел трудова експлоатация на девет виетнамски работници. На
работниците им е било обещано да получават по 600 евро на месец. Въпреки това те
трябвало да заплащат половината от тази сума за жилище и храна. В допълнение
дружеството задържало техните паспорти и удържало по 150 евро на месец, в
уверение, че работниците няма да напускат. Жертвите живеели в много лоши условия,
включително хигиенни. Вратата се заключвала през нощта, което означавало, че
работниците не можели да напуснат. Било им казано, че ако се оплачат на властите ще
бъдат репатрирани обратно във Виетнам.
На работниците били дадени два договора: първоначално им били показани договори
на виетнамски с посочена заплата от 685 евро, но в последния момент били принудени
да подпишат нов договор на виетнамски и китайски език за по-ниска заплата, между
350 – 500 евро. Органите (Корпорация по заетост и обучение (ETC)) получили фалшив
договор, тъй като действителният договор бил в разрез със закона. Разследващите
разкрили, че дружеството не разполага с достатъчно пари в сметките си, за да плати
всички заплати наведнъж.
Партньори, участващи в сътрудничеството и техните роли:
- Полицейски отдел за борба с порока започва да събира разузнавателна информация
и да разследва случая след получаване на доклад от една неправителствена
организация. Жертвите са били официално идентифицирани от полицията. Към този
момент е имало достатъчно доказателства, за да се отнесе случаят до съда, и да се
повдигнат обвинения срещу предполагаемите извършители. Полицейският отдел за
борба с порока са осигурили и преводачи за жертвите и предполагаемите
извършители. Полицията иска помощ от Appogg (Агенцията за социално подпомагане)
и JRS (Йезуитската служба за бежанците) да присъстват и да окажат подкрепа на
жертвите по време на разпитите и на изслушванията в съда.
- Appogg предоставя спешно подслон и места за настаняване, дрехи и храна според
културата на жертвите; предоставени са медицински услуги за медицинска оценка и
лечение; свързали са се с имиграционна полиция и визов отдел по отношение на
разрешителните за пребиваване и визите, както и с корпорация по заетост и обучение
относно на възможността за нова работа за жертвите. Appogg сътрудничи тясно с

Йезуитската служба за бежанците, която предоставя правни услуги и подкрепа по
време на съдебното производство.
Това, което прави този случай успешен:
Изграждането на мрежа между работещите в областта на предотвратяване на трафика
на хора прави случая успешен. Заинтересованите страни в Малта също отговарят за
осъществяване на обучение и повишаване на капацитета на специалистите.
Изготвянето на Национален механизъм за насочване и стандартни оперативни
процедури също така допринася за повишаване на усилията за работа в екип при
появата на нов случай.
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Глава 1
Мултидисциплинарно сътрудничество и обмен на информация за
трафика на хора с цел трудова експлоатация на национално
равнище
Въведение
Ефективната борба срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация изисква
мултидисциплинарен интегриран подход както на национално равнище, така и при
трансграничните случаи, с оглед сложността на престъплението трафикът на хора , което
не е задължително да се осъществява в границите на една държава. Експертите,
участващи в изготвянето на ръководството, са съгласни, че мултидисциплинарното
сътрудничество има добавена стойност в повечето, вероятно във всички, случаи на трафик
на хора с цел трудова експлоатация. Мултидисциплинарно сътрудничество означава, че е
достъпен по-широк кръг от правомощия за противодействане на това престъпление. В
случаите на трафик на хора с цел трудова експлоатация, организациите, които участват
могат да решат заедно (когато е подходящо след консултация с жертвата), кой би бил найефикасния и ефективен начин да се справят с него. Ако се работи съвместно по
интегриран начин с всички заинтересовани организации, наличните разузнаване и
информация може да се увеличат, което означава, че може да бъде изградена по-пълна
картина на мащаба и естеството на проблема. Комбинирането на знания и информация от
няколко организации, може да означава, че случаите на трафик на хора с цел трудова
експлоатация могат да бъдат идентифицирани по-бързо и че доказателствата срещу
трафикантите са по-пълни. За жертвата това може да означава по-ранно напускане на
ситуацията на експлоатация и по-бърз достъп до последваща подкрепа. Това
сътрудничество може да включва не само организации, за които справянето с трафик на
хора с цел трудова експлоатация е едно от основните задължения. Много организации
имат отговорности от различно естество, което може да ги свърже с възможни признаци
на престъплението.
При съвместна работа, участващите организациите трябва да приемат факта, че
различните организации имат различни роли, отговорности и начини на организация. Но
както различията могат да направят сътрудничеството предизвикателство, така могат да
имат предимството да бъдат използвани да се допълват взаимно. Един пример как
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организациите с различни компетенции могат да се допълват взаимно е, че инспекциите
по труда имат право да влизат в помещения без заповед, а полицията трябва да разполага
със заповед. По същия начин в повечето държави полицията има правомощия за
разследване, с които инспекциите по труда не разполагат. Като работят заедно по
интегриран начин, те могат да направят много повече, отколкото поотделно.
Не е възможно да се противодейства на трафик на хора с цел трудова експлоатация само с
разследвания и наказателни преследвания. Ето защо, в допълнение към наказателното
право, могат да бъдат ползвани и административно, трудово, данъчно право или закона
за правата на човека, например, ако няма достатъчно доказателства, за да се докаже
трафик на хора с цел трудова експлоатация или ако друга сфера на закона е по-подходяща
за особеностите на експлоатацията. Също така може да бъде полезно да се включат
всички равнища на управление при справянето с трафик на хора с цел трудова
експлоатация – не само националното правителство, но също така и регионалните и
местните власти, в зависимост, разбира се, от тяхната власт и отговорности. Общините
могат, например, да разполагат с административни средства, с които могат да направят
по-трудно извършването на трафик на хора с цел трудова експлоатация.
Превенцията също е от ключово значение. Ефективното регулиране на предлагането на
труд и правата на работниците могат да спрат навлизането на криминални структури във
веригата на предлагане на работна сила. Подкрепата на бизнеса и други частни
организации също е важна, като им се предостави възможност да работят със съответните
органи за идентифициране и справяне с трафика на хора с цел трудова експлоатация.
Например, супермаркетите могат да помогнат за справяне с експлоатацията в селското
стопанство, като настояват веригите за доставка, от които си снабдяват храната, да са
изрядни и в тях да не работят хора, жертви на трафик.
Необходимостта от мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество е подчертана в
решението Rantsev на Европейския съд по правата на човека17. В него съдът посочва, че
държавите членки имат редица положителни задължения, когато става въпрос за
противодействие на трафика на хора. Те трябва да въведат цялостен подход срещу
трафика, който излиза извън рамките на разследването и съдебното преследване и
включва превенция срещу трафика на хора и закрила на жертвите. Този подход трябва да
се основава на правата на човека и да поставя жертвите на централно място. Членките
17

Европейски съд по правата на човека, Rantsev срещу Кипър и Русия, заявление № 25965/04, Страсбург.
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имат също задължение да си сътрудничат ефективно със съответните органи в други
държави при разследване на трафик на хора, с цел да се гарантира всеобхватен
международен подход в държавите на произход, транзит и местоназначение.

1.1.

Национални

структури

за

координиране

на

мултидисциплинарно

сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация
1.1.1. Обща информация
За да бъде ефективно мултидисциплинарно сътрудничество срещу трафик на хора с цел
трудова експлоатация, е необходимо да има някаква форма на координация. С цел да се
координират усилията на национално равнище, съответните организации могат:
Да използват или укрепят мултидисциплинарен отряд или работна група: За да
координират начина за справяне със случаи на трафик на хора с цел трудова
експлоатация, държавите членки могат да обмислят създаването или укрепването на
мултидисциплинарен отряд или работна група18, която да заседава редовно и да се
състои
от
представители
на
всички
заинтересовани
организации.
Мултидисциплинарните групи могат да бъдат използвани за политически цели или за
да справяне с реални случаи на трафик на хора с цел трудова експлоатация, или и
двете. Срещи с мултидисциплинарни участници могат да доведат до обмяна на знания
и разработването на нови и иновативни идеи. В зависимост от размера на държавата и
начина, по който тя е организирана, мултидисциплинарните групи могат да заседават
на национално, регионално или дори на местно равнище. Те могат да се
председателстват от (национален, регионален или местен) координатор или
съответният координиращ орган.
ПРИМЕР
Периодичните координационни срещи в Белгия
В Белгия има периодични координационни срещи на всички участници в борбата с
трафика на хора във всеки съдебен район. Най-малко две такива срещи се организират
всяка година по инициатива на прокурора, специализиран по въпроса с трафик на хора.
Целта на тези срещи е:
18

Всяка държава членка ще има собствено наименование за това.
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• да се обсъдят нови явления;
• да се изберат приоритетни сектори и цели;
• да се обсъдят стратегии и техники за разследване;
• да се обмени информация и
• да се оценят и подготвят мултидисциплинарни дейности (обратна връзка!).
Партньори, участващи в сътрудничеството и техните роли:
Срещите се организират и ръководят от ключовия прокурор за случаи на трафик на хора с
участието на полиция (специализирани звена за трафик), социална инспекция
(специализирани звена ИКОСОС /ECOSOC/) и инспекция по труда. Освен това, прокурорът
може да покани на тези срещи всички експерти, които могат да имат принос при
разследвания или наказателни преследвания (например Службата за чужденците,
Данъчна служба, убежища, и така нататък).
Какво прави тази практика успешна?
Тези редовни срещи създават мрежа, която улеснява обмена на информация на местно
равнище, отбелязването на високо-рискови сектори и работни места и подпомагат
сътрудничеството. Партньорите се опознават и изграждат взаимно доверие, опознават
правомощията и приоритетите си, като по този начин се намаляват трудностите при
съвместната им работа.

• Да създадат подгрупи или съвместни екипи за специфични проблеми: Когато се
идентифицира конкретен проблем или е открита нова тенденция, мултидисциплинарната
групата може да реши да формира:
- (временна или постоянна) подгрупа с най-подходящите организации за разработване на
политика за справяне с проблема или
- съвместен екип за справяне с новия тип случаи за определен период от време, ако е
необходимо. След това този екип може да разработи стандартизиран съвместен подход
към тези случаи. След като изтече определения период от време, може да бъде взето
решение за това дали екипът да продължи дейността си.
• Да изберат най-ефективния подход за всеки отделен случай: Тъй като организациите,
участващи в мултидисциплинарната група имат различни компетенции и способности, са
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възможни няколко варианта, когато става въпрос за случаи на трафик на хора с цел
трудова експлоатация, включително правомощия по наказателно, трудово, данъчно и
административно право. Групата може да обсъди кои организации са в най-добра
позиция за справяне с делата, които са били идентифицирани, да се споразумее за начина
на сътрудничество по тези случаи, да обсъди постигнатия напредък и да сподели
информация за нови тенденции и нови случаи. Участие на неправителствените
организации и организациите, които предоставят грижи и помощ ще позволи на екипа да
взема решения, като вземат предвид както гледната точка на прилагането на закона, така
и тази на жертвата. Например, тъй като границата между лоши практики за заетост и
трафик на хора с цел трудова експлоатация не винаги е ясно разграничена, групата може
да взема решение за всеки отделен случай и когато е възможно, като се консултира с
жертвата да се справи с положението чрез трудовото или наказателното право.
• Да се запознаят с отговорностите, компетенциите и подхода на всяка от участващите
организации: За да бъдат в състояние да си сътрудничат, организациите трябва да знаят
какви са целите на техните партньори, на какво са способни и как те изпълняват
служебните си задължения.
• Да инвестират в структура, лични контакти и прозрачност: За да бъде успешно
мултидисциплинарното сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова
експлоатация, са важни три неща:
- Добрите лични контакти са от съществено значение. Различията в културата и методите
на работа между организациите могат да затруднят сътрудничеството. Чрез лични срещи
и опознаване помежду си, служителите от различни организации могат да изградят
доверие и да намерят обща цел.
- Сътрудничеството не може да зависи от усилията на един човек. Ако дадено лице
напусне или му бъдат възложени други отговорности, целият опит и знания, ще бъдат
загубени и сътрудничеството може да бъде поставено под въпрос. Ето защо то трябва да
бъде изградено въз основа на някаква структура или формализирано по някакъв начин
(например чрез Меморандум за разбирателство (МР)), така че ролите на участващите
организации да бъдат ясно определени и да бъде установено правното основание за
обмена на информация;
- Да бъде в готовност да обсъди кое работи добре и кое не. Организациите трябва да
имат възможност да обсъждат не само целите, които споделят, но когато целите им се
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различават, да бъде възможно да оценят тяхното сътрудничество и да обсъдят мерки за
по-нататъшно подобряване.
• Да погледнат отвъд мандата си: Организации, пряко участващи в противодействието на
трафика на хора с цел трудова експлоатация и други, могат да разгледат възможността да
погледнат отвъд собствения си мандат. Могат да разгледат някои ситуации не само през
собствената си гледна точка, но и през тази на партньорите си, така че да могат да им
предоставят полезна информация от тяхна гледна точка за подозрителни ситуации, които
може да си струват да се разгледат повторно.
ПРИМЕР
Противопожарната служба не носи отговорност за борбата с трафика на хора с цел
трудова експлоатация. Въпреки това, тъй като често са натоварени с проверка на мерките
за предотвратяване на пожари в търговски обекти, може да бъде полезно да бъдат
помолени да разгледат ситуацията и през очите на инспектор на труда или следовател. В
резултат могат да бъдат открити възможни признаци на трафика на хора, като например
да докладват за дюшеци на пода в кухнята на ресторант, които в противен случай биха
били пропуснати .
Въпреки че някои организации (например инспекторати) нямат правомощия да следят за
експлоатация във всички индустрии, техният опит може да бъде от голяма полза за
организациите в индустрии извън тяхната компетентност, например, когато става въпрос
за повишаване на информираността на конкретната индустрия за показателите на
насилствен труд.

• Да опитат иновативни начини за съвместна работа: С цел да експериментират с
мултидисциплинарното сътрудничество, организациите могат да създадат един пилотен
проект, чрез който да се провери дали планираният подход работи, дали е необходимо
да се коригира или да се отхвърли. Ако проектът е успешен, новият метод може да бъде
включен в нормалния начин на работа.
• Да обменят експертни знания: Организациите могат да си помагат една на друга с
помощта на експертните знания, с които разполагат.
ПРИМЕР
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Държавните агенции понякога изпитват затруднения при комуникацията с жертвата.
Неправителствените организации могат да подпомогнат тези органи с опита си от
гледната точка на жертвата, за да се гарантира, че делото за трафик ще способства за
интересите на жертвата.
ПРИМЕР
От полицията може да не знаят какво представлява нарушение на трудовото
законодателство, какви санкции съществуват за такива нарушения, как те могат да се
използват за подпомагане на наказателни разследвания и като инструмент за
разрушаване на криминални предприятия. От инспекцията по труда биха могли да
предоставят на полицията техният експертен опит относно трудовото законодателство и
да демонстрират как могат да бъдат използвани измамни практики за подбор на
персонал или удържани такси за подобен подбор и как настаняването може да бъде
използвано за въвличане на работници в трафик на хора с цел трудова експлоатация. Това
може да помогне на полицията да изгради случай на трафик.
• Участие в мултидисциплинарни събития и обучения: Освен обмена на опит, когато се
занимават с конкретни случаи на ТХ с цел трудова експлоатация, различните организации
могат да гарантират, че техният персонал посещава същите обучения и събития относно
трафика на хора с цел трудова експлоатация, за да се гарантира актуалният обмен на опит.
• Провеждане на съвместни или последователни инспекции или посещения: Съвместна
проверка или посещение може да гарантира, че дейността на дружеството се разглежда
от няколко гледни точки, като трудово право, здраве и безопасност, закон за миграцията и
т.н. При планирането на сътрудничеството е важно да се прецени какви компетенции има
всяка организация и дали те позволяват съвместни посещения. Когато това не е
възможно, при планирането на подобно сътрудничество трябва да се помисли за
последователността, в която може да се наложи организациите да се свържат или да
посетят съмнителни лица, с цел да се гарантира законното получаване на доказателства,
които да бъдат предадени законосъобразно на партньорски организации, гарантирайки
нейната допустимост във всички правни производства.
ПРИМЕР
Съвместни проверки, Латвия
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В Латвия полицията, граничната охрана, службата по въпросите на гражданството и
миграцията и инспекцията по труда извършват съвместни проверки. Както е описано в
доклада на CBSS „Участници срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация”, целта на
тези проверки е да се разгледа правният статут на чуждестранни служители за откриване
на незаконни мигранти и за откриване на потенциални жертви на трафик19.
• Да си сътрудничат със синдикати и работодатели по структуриран начин: С цел
успешно справяне със случаи на трафик на хора с цел трудова експлоатация,
сътрудничеството между организации като полицията и инспекцията по труда, от една
страна, и организациите на работодателите и синдикатите, от друга, трябва да има
структурна основа.
• Да си сътрудничат с неправителствени организации /НПО/ по структуриран начин:
Властите и НПО се нуждаят един от друг, за да се борят с трафика на хора с цел трудова
експлоатация. Властите имат компетенции да възстановяват правата на жертвите, а НПО
имат по-лесен достъп до (потенциални) жертви и те са склонни да им се доверят полесно. НПО често са първите, към които се обръщат потенциалните жертви, тъй като са
склонни да се страхуват от държавни органи. Следователно органите (на местно,
регионално и национално равнище) и неправителствените организации могат да си
помагат един на друг, за да помогнат на потърпевшите.
ПРИМЕР
Войводски екипи, Полша
През 2010 г. във Варшава е назначенo Мазовийско звено срещу трафика на хора. Това е
първото и единствено регионално войводско звено в Полша. То е създадено като
регионална платформа за обмен на информация и сътрудничество между институциите и
организациите, участващи в борбата с трафика на хора. Звеното има за цел да подобри
организацията на превантивната дейност, подкрепа и реинтеграция на жертвите (поспециално на полските граждани) и да ускори дейността на местните власти и на
неправителствените организации в това отношение. Отделно от това то действа като
пилотен проект в разработването на регионални форми на сътрудничество в други
региони на Полша. Една от основните задачи в рамките на Националния план за действие
срещу трафика на хора за 2013 - 2015 г. е да се изградят още войводски екипи срещу
трафика на хора в Полша. Досега са създадени 14 от общо 16 войводски екипа.
Последните два се очаква бъдат назначени до края на 2015 г. Във всяко звено се
19
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назначава координатор на трафика на хора. Той е длъжен да подбира партньори от
различни заинтересовани страни от региона (областни и общински администрации,
неправителствени организации, правоприлагащи агенции (LEAs) и т.н.).
Партньори, участващи в сътрудничеството:
Звената включват представители на регионалната полиция и гранични войски, местни
НПО, регионални звена на социалното подпомагане, академични организации,
инспекторати по труда, както и общински власти. Основната роля на правоприлагащите
агенции, участващи в звената, е да предоставят актуална информация относно
тенденциите и рисковете, свързани с трафика на хора в региона, както и да
идентифицират и да насочат жертвите към регионални центрове за подпомагане.
Останалите участници са ангажирани предимно или с превантивни дейности, или с
оказване на подкрепа на потърпевшите.
Какво прави тази практика успешна:
Войводските екипи са регионални платформи за обмен на информация на местно
равнище главно за предотвратяване и борба с престъплението трафика на хора.
Благодарение на тях местните заинтересовани страни могат да си сътрудничат помежду
си и да бъдат по-успешни в своите действия. Това се очаква особено, когато е необходима
незабавна помощ на жертвите. Освен това екипите могат да бъдат от полза при
организирането на регионални превантивни действия, като например местни
конференции, университетски лекции и практически упражнения в училище.
• Да си сътрудничат с мигрантски организации: Местните власти, както и други
заинтересовани страни, могат да работят заедно с мигрантски организации, организации
на етническите малцинства и религиозни организации. Те разполагат с повече
информация за това какво се случва и с какви видове трудови проблеми се сблъскват
техните сънародници.
• Да си сътрудничат с търговската камара: Когато лице иска да започне собствен бизнес,
в много държави то трябва да регистрира свое дружество в търговската камара. При
процеса на регистрация могат да бъдат разкрити признаци на трафик на хора с цел
трудова експлоатация. Сътрудничество с търговските камари ще гарантира, че тези
признаци няма бъдат изгубени. Ако търговската камара има подозрения относно
конкретно дружество, други правителствени организации, които издават разрешителни,
като например местните власти, могат да се съсредоточат върху признаците на трафик на

TeamWork! Ръководство ∙ Глава 1: Мултидисциплинарно сътрудничество и обмен на информация
за ТХ с цел трудова експлоатация на национално ниво

хора с цел трудова експлоатация при процеса на кандидатстване на това дружество и да
отделят повече внимание на това при извършване на надзор и инспектиране.
• Да попречат на възлагането на държавни поръчки на дружества, участващи в трафик
на хора с цел трудова експлоатация: Държавните институции (на национално,
регионално или местно равнище), които сключват договори, например, за доставка на
стоки или за изграждане или поддържане на инфраструктура или сгради, могат да
разработят и/или прилагат процедури с цел да предотвратят дружества, които участват в
ТХ с цел трудова експлоатация или други престъпни дейности, да получат тези договори.
ПРИМЕР
Скрининг на (под)изпълнители в проекта Нака, Швеция
Проектът Нака започна през 2004 г. и има за цел да предотврати строителни дружества,
свързани с престъпността, да получават държавни поръчки и да гарантира, че на
строителните обекти не се извършват никакви незаконни действия, като например ТХ с
цел експлоатация на труда или укриване на данъци. Допускат се само финансово
стабилни оператори, които имат опит в предоставянето на стоки и услуги с желаното
качество. Изпълнителите и техните подизпълнители трябва да имат и чисто досие, когато
става дума за плащане на данъци и други вноски. В бъдеще проектът ще се фокусира и
върху други сектори на икономиката, като например ресторанти, фирми за почистване и
таксиметрови фирми.
Длъжностните лица, отговарящи за обществени поръчки на общината проверяват дали
дружеството е регистрирано в Службата за регистрация на дружества на Швеция и при
данъчните власти, както и дали се плащат вноски за социално осигуряване. Проверяват и
дали дружеството има неизплатени задължения към шведската данъчна служба и
шведския орган за борба с икономическата престъпност. Освен това общината проверява
кандидатите в регистрите за съдимост, водени от полицията. Операторите, които са били
осъдени за корупция, подкупи, измама или пране на пари, или са известни членове на
престъпни организации, са изключени от процедурата по възлагане на обществени
поръчки. Ако доставчикът е юридическо лице, тези изисквания се прилагат за
представителите на това лице.
Изпълнителите са длъжни да се съобразят с изискванията, посочени в ID06 Общи
разпоредби. Тези разпоредби предполагат, че всеки, който работи на строителната
площадка трябва да има валидна разрешителна карта. Изпълнителят трябва да води
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ежедневна отчетност на лицата, работещи на площадката за дружеството му, както и за
подизпълнителите.
Тези отчети и спецификация на данъчните декларации за всеки служител трябва да бъдат
изпращани по електронен път на Данъчната агенция на Швеция веднъж месечно.
Дружествата подизпълнители са длъжни да спазват ID06 Общи разпоредби, както и
ежемесечно да изпращат спецификация за получените данъчни декларации за всеки
служител на Данъчната агенция. Това позволява на данъчните власти да проверят дали
лице, което е регистрирано като служител, работещ на определен строителен обект,
всъщност работи там. От общината редовно проверяват дали работниците, които се
намират на строителния обект имат валидна IDO6 разрешителна карта. Ако бъдат открити
нередности, изпълнителят може да бъде глобен, но е възможно и работата да бъде
спряна.
Партньори, участващи в сътрудничеството:
Партньорите, които участват са община Нака, шведския орган за борба с икономическата
престъпност, шведската данъчна служба, Стокхолмската асоциацията на строителните
предприемачи и Byggnads Стокхолм, синдикат.
Какво прави тази практика успешна:
Резултатът от този проект е по-добро сътрудничество между правителствени партньори,
както и сътрудничеството с частни лица. Шведският парламент обсъжда дали
процедурите трябва да бъдат включени в законодателството и по този начин да се
превърнат в стандарт за цялата държава.

1.1.2 Ролята на местните (общини) и/или регионални власти
В сравнение с други органи, общините са в близък контакт с цивилните. Те виждат и чуват
всичко, което се случва в местното общество. Общините могат, например, да се натъкнат
на признаци на ТХ с цел трудова експлоатация по време на следните дейности (доколкото
те са част от техните отговорности):
• инспекции на жилища във връзка с разрешителни за строеж или пренаселеност;
• дейности по надзор и инспекция във връзка с обществения ред;
• дейности, извършвани от службата за обществено здраве и
• регистрация на жители в общинския регистър на личните данни.
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За да участват в мултидисциплинарното сътрудничество срещу ТХ с цел трудова
експлоатация, местни или регионални правителства могат да:
• Назначават служител, като координационен център за трафика на хора: Общини (или
регионални правителства) могат да назначат служител, който да отговаря за проблема с
трафика на хора, като един вид местен (или регионален) координационен център. Този
служител би могъл, например:
- да разработи общинска политика срещу ТХ с цел трудова експлоатация, например да
осигури подслон на жертвите или да отговаря за разглеждането на молбите на
кандидатите за разрешително за дружество или правителствени поръчки за наличие на
връзки с престъпността;
- да организира предоставянето на грижи за непълнолетни жертви на трафик;
- да организира проекти за информираност и обучение на общински служители
(включително, където е приложимо, библиотекари и служители в дневни центрове за
грижа), които могат да се сблъскат с трафик, за подобряване на ранното откриване на
евентуални жертви;
- да организира дейности по превенция и повишаване на информираността, насочени
към работните места или училищата, например чрез използване на социалните медии;
- да създаде вътрешна процедура за длъжностните лица, за да докладват за признаци на
ТХ с цел трудова експлоатация;
- да координира местното сътрудничество срещу трафика;
- да създаде механизъм за местно насочване на жертви на трафик на хора, като част от
националния механизъм и/или
- да разработи начини общината да споделя информация относно трафика на хора с други
организации.
• Да участват в мултидисциплинарни срещи относно ТХ с цел трудова експлоатация: За
да координират работата си с партньорски организации, служител, назначен като
координационен център относно трафика, би могъл, например, да представлява
общината на местните, регионални и/или национални срещи, където се обсъжда борбата
срещу ТХ с цел трудова експлоатация.
• Да осигурят политическа подкрепа за ролята на общината: Важно е политическите
лидери на местната власт, като кмета, член на градския съвет или председателят на
съответния комитет към съвета, да подкрепят ролята на общината, която тя изпълнява в
борбата срещу ТХ с цел трудова експлоатация. Ролята на кмета, например, може да бъде

TeamWork! Ръководство ∙ Глава 1: Мултидисциплинарно сътрудничество и обмен на информация
за ТХ с цел трудова експлоатация на национално ниво

много полезна за получаване на обществено
административния подход в борбата срещу ТХ.

и

политическо

внимание

за

1.1.3 Ролята на неправителствените организации
Като част от мултидисциплинарното сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова
експлоатация, НПО могат:
• Да следят за въздействието на мерките за борба с трафика: Често организациите
следят своята работа, фокусирайки се върху годишните си или многогодишни
организационни планове. Определенията за успех при тези планове се различават за
всяка организация и не е задължително да включват мнението на потърпевшите относно
този успех. Неправителствени организации или мрежи от НПО могат да следят и оценяват
изпълнението на политиките и мерките за борбата с трафика и тяхното въздействие върху
правата на жертвите.
ПРИМЕР
SOM: Стратегическа среща на НПО относно трафика на хора, Нидерландия
Групата SOM провежда срещи 3 до 4 пъти годишно и се състои от неправителствени
организации, които работят с жертви на трафик в Нидерландия. Целите на групата
включват разработване на обща стратегия и визия по отношение на идентифициране и
подпомагане на жертви на трафик, превенция и правоприлагане, както и наблюдаване на
въздействието, които политиките и практиките за противодействие на трафика имат върху
жертвите. Освен това групата SOM има за цел изграждането на нови партньорства и
координирането на нови дейности, свързани с подпомагане на жертвите на трафик на
хора.
Партньори, участващи в сътрудничеството и техните роли
CoMensha; FairWork; Moviera; специализираните приюти VоT PMW/Хуманитас, ACM/HVO
Querido and Jade Zorggroep; Защита за деца/ECPAT; Shop The Hague; Fier Fryslân /CKM;
Армията на спасението и MJD Groningen са членове на групата SOM. Бюрото на
националния докладчик присъства като наблюдател.
Какво прави тази практика успешна:
В последните три години, групата SOM е била в състояние да наблюдава въздействието,
което политиките и практиките за противодействие на трафика (например на
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правоохранителните органи) имат върху жертвите, и да предоставят обратна информация
на тези, които отговарят за тях. SOM би могла да приложи гледната точка на жертвата в
дискусии за законодателство, политика и практика. SOM, например, е посочила как
промените в практическото спазване на процедурите и срокът за размисъл са повлияли
негативно на желанието на жертвите да повдигнат обвинения, като по този начин
намалява броя на докладите. Вследствие на това парламентът е обсъдил този въпрос с
правителството.
С цел подобряване на взаимното разбирателство между НПО, синдикати и практикуващи
юристи, неправителствените организации могат да:
• Организират срещи със синдикати, адвокати, прокурори, и/или съдии: По време на тези
срещи, участниците могат да обменят мнения по въпроси и да обсъдят различията в
целите и подхода. Темите могат да включват:
• баланс между наказателно правосъдие и правата на жертвата;
• предразсъдъци и стереотипи;
• културни различия, например, свързани със съгласие;
• средства за принуда;
• продължителност на процедурите;
• перспектива на жертвата, например, свързана със поведението на съда;
• тълкуване на законите, например решения на PPS /политически практики/ да
квалифицира предварително един случай като по-малко престъпление;
• припокривания и пропуски между тяхната работа, процедури по сезиране и контакти.

1.1.4 Ролята на министерства и посолства
Като част от мултидисциплинарното сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова
експлоатация, министерствата и посолствата могат:
• Да се информират взаимно за националните и европейските тенденции: Ако
министерствата информират своите посолства, особено в основните държави източници
на трафик на хора с цел трудова експлоатация, за основните тенденции в политиката в
относно борбата с трафика в тяхната държава и на равнище ЕС, ще дадат възможност на
посолствата по-добре да насочат своите действия, за да противодействат на трафика. По
същия начин, ако посолствата информират техните министерства за ситуацията в
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държавата домакин, министерствата могат да използват тази информация при
разработването на своите политики и дейности.
За допълнителна информация – вж. ICMPD, засилване на борбата срещу трафика на хора с
цел трудова експлоатация, Виена, 201320.

1.2 Мултидисциплинарен обмен на информация относно трафика на хора с цел
трудова експлоатация на национално равнище
Обменът на информация относно случаи и жертви е много важен. Повечето организации
виждат само част от процеса на трафика. За по-пълна информация относно какво се
случва в областта на трафика на хора с цел трудова експлоатация или по-пълна картина на
конкретен случай, организациите трябва да обединят своята информация. Това трябва да
им осигури възможност да дадат отговор за всеки отделен случай и за всяка отделна
жертва. Преди да обменят информация, организациите трябва да се уверят, че това е
позволено по правилата за защита на данните. Информацията, предоставена от жертва,
може да се споделя само с позволение на жертвата.
С цел да се открият най-много случаи на трафик на хора с цел трудова експлоатация,
държавите членки могат:
• Да насърчават изпълнителните си органи да търсят активно случаи на трафик на хора с
цел трудова експлоатация.
Тъй като това престъпление може да бъде трудно за откриване е важно да се призоват
изпълнителните органи да се опитват активно да откриват признаци на това явление.
• Да осигурят на организации списък с индикатори: Много организации, особено тези, за
които справянето с трафика на хора с цел трудова експлоатация, не е основна
отговорност, ще имат нужда от насоки, за да са в състояние да разпознават признаците
му. Списъкът с индикатори, съобразен със средата, в която те работят, може да бъде
полезен инструмент.
ПРИМЕР
Списък с индикатори, EuroTrafGuID
20

ICMPD 2013 г.
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Списъкът с индикатори от „Практически средства за идентификация на жертви на трафик
на хора с цел трудова експлоатация на първо ниво”21, който е разработен по време на
проекта EuroTrafGuID, воден от Франция, е бил включен в Приложение 5.
http://www.expertisefrance.fr/eng/What-we-do/Stability-Safety-and-Security/Identification-ofVictims-of-Trafficking-in-Human-Beings-EuroTrafGuID-Project

ПРИМЕР
„Откриване на знаците” брошура, UK
„Gangmasters - лицензиращ орган /GLA/” на Великобритания също така издава брошура22
„Откриване на знаците” с подобна цел, която в момента се издава на английски и полски.
• Да изготвят насоки за събиране на данни: Националното законодателство определя
дали и колко организации са в състояние да обменят признаци за трафик на хора с цел
трудова експлоатация и други видове информация с други организации и при какви
условия. С цел изясняване на ролите и отговорностите на организациите, участващи във
всяка система за събиране на признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, и правилата за
защита на данните, които се прилагат, може да бъде полезно да се изготвят насоки или
споразумение между участващите партньори.
• Да създадат процедури за разкриване на информация за своите клиенти до
посолствата и МВнР: Неправителствените организации могат да съветват други агенции
по тяхна преценка при контактите си с тях.
• Да съберат повече признаци за трафик на хора с цел трудова експлоатация,
включително минимални индикации: Събирането на малки индикации за трафика на
хора с цел трудова експлоатация може да бъде много полезно. Сами по себе си тези
признаци могат да бъдат само едно парче от пъзела, тъй като повечето организации
виждат само фрагмент от процеса на трафика. Те не могат да осигурят по-видима
структура, която да предполага, че е налице експлоатация. Въпреки това, взети заедно,
няколко минимални признака могат да представят по-ясна картина и да дадат
възможност за започване на дело срещу трафик на хора с цел трудова експлоатация.

21
22

EuroTrafGuID 2013 г.
GLA 2015 г.
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ПРИМЕР
Ако граничари забележат лица, преминаващи границата, които биха могли да бъдат
жертви и/или извършители на трафик на хора с цел трудова експлоатация, но знаците не
са достатъчно ясни, за да се намесят веднага, те могат да разговарят с възможните жертви
и заподозрените и да се уверят, че дават релевантна информация, като имена,
регистрационни табели и причини за пристигане в държавата. Когато жертвата е готова да
повдигне обвинения на по-късен етап, но не знае подробности като цели имена, тази
ранна информация може да бъде много полезна. Очевидно дали е възможно това зависи
от въпроси като приоритета на събирането на тези признаци, приложимите правила
правилата за защита на данните и т.н.
Да използват система за мултидисциплинарен обмен на информация: Държавите
членки могат да използват национална мултидисциплинарна система за събиране и
анализиране на признаци на ТХ с цел трудова експлоатация от всички участващи
партньори. Важно е признаците да се събират от множество източници и след това да се
анализират за възможни връзки, тъй като това може да увеличи шансовете за
разпознаване на случаи. Обединяването на признаците може да даде представа за
мащаба на проблема ТХ с цел трудова експлоатация. Осъществимостта на подобна
система зависи от приложимите правила за защита на данните, както и от логистични
съображения.

ПРИМЕР
Уебсайт за обмен и събиране на информация относно ТХ, включително с цел трудова
експлоатация, Италия
В Италия Отделът за равни възможности на италианското председателство на Съвета на
министрите е създал уебсайт за разпространение на информация относно ТХ,
включително с цел трудова експлоатация. Заедно с обща информация, уебсайтът включва
новини, проучвания, събития и конференции, както и осведомителни кампании относно
ТХ, провеждани както в Италия, така и в цяла Европа. Освен това има специален раздел,
посветен на националното и международното законодателство и съдебната практика с
наказателни и административни решения.
Уебсайтът включва и защитена зона за регистрирани НПО и местни органи, отговарящи за
извънредните ситуации, помощ, защита и проекти за социално включване за жертви на
ТХ, извършени в Италия. Чрез тази зона се захранва базата данни на така наречената
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Компютъризирана система за събиране на информация относно ТХ (SIRIT). Тази система
събира цялата информация за потърпевшите от престъплението, които се включват в
проектите за защита.
Адресът на уебсайта е: http://www.osservatoriointerventitratta.it/

Да обменят информация относно тенденциите: Наред с обмена на признаци на ТХ
с цел трудова експлоатация е важно да се обменя информация относно тенденциите. Ако
една организация установи нова тенденция, свързана с престъплението, тя трябва да я
сподели със своите партньори, които в противен случай е възможно да пропуснат
признаците на този нов тип ТХ.
ПРИМЕР
Посолствата или служителите за връзка по въпросите на имиграцията на
държавите членки в държавите на произход могат, например, да бъдат първите, които се
сблъскват с нов тип ТХ с цел трудова експлоатация или с нов начин на действие. Те следва
да обменят информация относно тази тенденция със съответните органи в собствената си
държава, така че последните да са готови да се справят, когато тенденцията достигне до
тях.
По същия начин съответните органи в държавите на местоназначение (напр.
правоприлагащите органи, местните власти) могат да обменят информация относно
тенденции, с които са се сблъскали, с министерството на външните работи, така че
посолствата и консулствата могат да следят за тях по време на визовия процес.

Да включат всички съответни организации в идентифицирането на признаците на
ТХ с цел трудова експлоатация: Признаците на ТХ с цел трудова експлоатация могат да
произлизат от много различни източници и да бъдат забелязани по много различни
начини. Например, църквите могат да влязат в контакт с вероятни жертви, които може и
да не станат известни на властите. Признаци могат да бъдат идентифицирани чрез
внимателен преглед на документацията, която лицата или организациите трябва да
предоставят на правителствените агенции по време на определени процедури. Затова е
важно да се обсъди кои организации могат да допринесат за събирането на признаци за
ТХ.

ПРИМЕР
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Идентифициране на жертва на трафик с цел трудова експлоатация от учители в
училище, Люксембург
Момиче от Китай е било доведено в Люксембург под предлог за събиране на семейството
с извършителите, представящи се за нейни баща и втора майка. Жертвата е била заведена
в училище при пристигането си, съгласно законовото изискване. Момичето е било
принуждавано да се грижи ежедневно за трите деца на извършителите, да домакинства в
съвместното жилище и да работи в ресторанта на извършителите. Състоянието к на
постоянна умора и честото отсъствие от училище привлекли вниманието на учителите. Те
съобщили на социалните служби, които на свой ред сигнализирали Трибунала за деца
(Tribunal de la jeunesse du tribunal d’arrondissement de Luxembourg). Прокурор назначил
полицейско разследване. Нарушителите били осъдени за доброволен трафик на
непълнолетно лице 23.

ПРИМЕР
Разузнавателна мрежа на правителствените агенции (GAIN) в Англия и Уелс,
Обединеното кралство 24
Разузнавателната мрежа на правителствените агенции (GAIN) в Англия и Уелс подпомага
обмена на информация между правоприлагащите органи в публичния сектор, където
съществуват правни канали. Тя има за цел да намали заплахата, вредите и риска,
свързани с тежката и организираната престъпност. На регионално равнище организациите
партньори се срещат веднъж на всеки три месеца, за да обсъдят съществуващи и
нововъзникващи въпроси и случаи. Целта на тези срещи е да се вземат решения за
действия и ресурси. Изпълнителната група на разузнавателната мрежа подпомага
програмата на национално равнище.
Партньори, включени в сътрудничеството, и тяхната роля:
23 Европейска комисия, 2015 b.
24 Текстът е базиран на Spapens, Peters и Van Daele, 2015г.
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Двадесет различни правителствени органи са участвали в мрежата през май 2014 г.,
включително полицията, органът по приходите и митниците, националната здравна
служба, търговски стандарти, комисията по хазарта, агенцията за стандарти на шофьорите
и превозните средства и агенцията по околна среда.
Исканията за информация се предават чрез защитена онлайн система до местния
координатор на разузнавателната мрежа, който разпределя формуляра до всички или до
определени партньори. Партньорите определят дали имат подходяща информация и
съобщават това като „положителен“ или „отрицателен“ резултат. В случай на
положителен резултат двустранно се обменя допълнителна информация. Резултатът
може да се състои в това две или повече от организациите партньори да работят заедно
по случая, например при съвместно разследване.
Какво прави тази практика успешна?
Разузнавателната мрежа на правителствените агенции (GAIN) предлага:
o Стратегическо междуведомствено партньорство за решаване на проблеми;
o Засилено разузнаване и обмен на информация между правителствените агенции;
o Съвместни разузнавателни операции, ръководени от агенциите, насочени към
високото ниво на престъпността;
o Икономически ефективно сътрудничество и максимални възможности
възстановяване на активи, с цел съхраняване на публични средства;

за

o Намаляване, разбиване, разкриване и предотвратяване на тежката и организираната
престъпност и
o Установяване на връзки с други неправителствени агенции и частния бизнес.

Да информират професионалистите (и обществото) къде да съобщават за
признаци: Процедурите за събиране на признаци на ТХ с цел трудова експлоатация
трябва да бъдат добре разяснени, така че хората да знаят къде могат да съобщават за тези
признаци както в рамките на организациите, така и от тези организации до централния
пункт за събиране. Ако гражданите се натъкнат на признаци, те следва да могат лесно да
намерят телефонен номер, за да съобщят за тях, например чрез уебсайт. Този номер
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може да е телефонна линия за помощ при ТХ, единния номер на полицията или номер за
анонимно съобщаване на престъпления.
Да предоставят обратна информация относно съобщените признаци: Важно е
организациите, съобщили за признаците, да бъдат информирани какво се е случило с тях,
например, дали са довели до разследване. Това ще им покаже, че усилията им се
оценяват и може да помогне за запазване тяхната ангажираност за идентифициране ТХ с
цел трудова експлоатация.
Организациите, които могат да откриват признаци на ТХ с цел трудова експлоатация,
включват:
*Този списък не е изчерпателен, но служи за илюстриране на широкия кръг от
организации, които могат да се включат в борбата с ТХ с цел трудова експлоатация.

Организация

Дейности, при които могат да установят признаци на ТХ с
цел трудова експлоатация

Инспекторатът по труда и други
инспекторати

- по време на рутинни или целенасочени проверки на
работни места в рискови сектори;
- при проверка на договори или разрешителни за работа;
- чрез уведомяване от командировани работници на
инспектората по труда (в комбинация с друга
информация);
- чрез задължителни декларации за изпълнителите и
подизпълнителите, работещи на строителни обекти;
- чрез оплаквания относно условията на труд и
разпоредбите за здравословни и безопасни условия на
труд;
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Полицията и другите служби
за разследване на
престъпления

- когато извършват контрол на движението (пътна
полиция);
- при пешеходно патрулиране (местна полиция);
- при проверки на дружества;
- когато разследват други престъпления;
- вследствие на непосредствено оплакване от страна на
жертва;
- вследствие на съобщаване от заинтересована трета
страна (включително съобщения за изчезнали лица);
- като част от съвместно разследване, започнато от
полицията на друга държава;
- по време на целенасочен преглед на съответни
разузнавателни сведения или създаване на профил на
местен проблем;
- след задържане на (потенциална) жертва за друго
престъпление, което може да е свързано пряко или
непряко с нейната експлоатация (напр. просия или т.нар.
„престъпления за оцеляване“, като кражба в магазин);
- след задържане на заподозрян извършител за друго
нарушение (например нападение или строителни
работи, които включват измама или лъжливо
представяне на факти);

Прокуратурата

- при случаи на свързани престъпления, по които работи;
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Граничните служби

- при паспортния контрол (и контрола на други
документи);
- при редовни планирани (и непланирани) гранични
патрули на гранични пунктове по суша, въздух и вода;
- при целенасочени акции;

Миграционните служби

- чрез служителите за връзка по въпросите на
имиграцията;
- чрез отдела за визи;
- чрез службата за гражданство;
- чрез службата за експатриати;
- в центровете за прием на търсещите убежище;

Служителите в затворите/
службите за задържане на
чужденци

- в затворите или центровете за задържане на чужденци

Данъчните служби

- при проверки на управлението на заплащането и
проверки на дружества

Социалноосигурителните органи - когато хората идват да се регистрират;
- когато хората претендират за обезщетения, например
чрез установяване на подозрителни претенции, било то
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чрез физически проучвания или чрез информация на
автоматизирани системи, привличащи внимание;

Местните или регионални
власти

- чрез ангажираност на социалните служби със случаи,
включващи деца или уязвими възрастни;
- когато хората регистрират своето място на пребиваване
(това се прилага само в някои държави членки);
- чрез проверка на безопасността и степента на
обитаване на обекти за настаняване под наем;
- чрез службата за експатриати;

Социалните служби

- чрез дейността на социалните работници;
- чрез дейността на настойниците/попечителите;

Посолствата/консулствата

- когато разглеждат заявления за виза;
- когато предоставят консулски услуги на потенциални
жертви;

Здравният сектор: ОПЛ, болници
клиники, доставчици на грижи
и др.

- когато се срещнат с потенциални жертви, например
когато се търси медицинска помощ при последващи
наранявания на работното място или бременност;
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Търговските камари

- когато хората идват да се регистрират като
самостоятелно заети лица(когато това е фиктивно);

НПО и организациите за
предоставяне помощ на място

- чрез контакти с общества на мигранти;
- чрез предоставяне на целенасочени услуги за подкрепа
на групи в неравностойно положение (напр. кухни за
топла храна);
- чрез информация, предоставена за лица в същото
положение от други жертви на трафик, които вече имат
достъп до услуги за подкрепа;

Църквите, другите религиозни
групи и организациите на
мигранти

- чрез предоставяне на благотворителност и социална
помощ;

Синдикатите

- чрез техните контакти на работното място;

Юристите

- работа по случаи на или свързани с ТХ с цел трудова
експлоатация;

Бизнесът: напр.
ресторанти,
хотели,
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ферми, например
където се върши
сезонна работа,
фабрики,
агенции по заетостта
(държавни или частни),
застрахователни дружества,
интернет доставчици,
строителни дружества,
пощенски и куриерски
служби
Туристически агенции

- когато хората резервират пътуване;

Авиокомпании

- когато хората пътуват със самолет;

Автобусни дружества

- когато хората пътуват с автобус;

Банки

- когато хората откриват банкова сметка;
- когато хората идват, за да депозират или изтеглят пари;
- когато твърде много хора имат банкови сметки на един
и същ адрес;

Обществеността

- когато забележат нещо като съседи;
- чрез заинтересованост относно безредици и/или
пренаселване на имоти, използвани за настаняване на
жертви;

Жертвите или колегите
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на жертвите

- когато жертвите докладват сами;
- чрез контакт между неексплоатираните членове на
колектива и техните потенциално експлоатирани колеги

Общо

- чрез разговори с работници (работници мигранти);
- чрез наблюдение обявите за работа, които предлагат
работа в чужбина (вж. също 3.1 относно наемането);
- при появата на лица, които подават сигнал.
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Глава 2
Разследвания и завеждане на дела по случаи на трафик на тора
с цел трудова експлоатация

Въведение
Важно е трафикът на хора с цел трудова експлоатация да се разследва и да се преследва
цялостно, за да се даде ясен сигнал, че това е престъпление, което няма да бъде
толерирано. Доказването му обаче може да бъде трудно и може да не е ясно къде е
границата между лошите условия на труд и трафикът на хора с цел трудова експлоатация.
Тази глава съдържа предложения за това как може да бъде доказан случай на ТХ с цел
трудова експлоатация и как обвинението може да увеличи шансовете си за присъда за ТХ
с цел трудова експлоатация.

2.1 Мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество
За да проучат всички случаи на ТХ с цел трудова експлоатация, значителни или помаловажни, организациите могат:
Да решат дали да търсят отговорност за нарушаване на наказателното, трудовото
или данъчното законодателство: Мултидисциплинарното сътрудничество може да има
добавена стойност при вземане на решение за какво да се търси отговорност от
извършителите. Ако не е възможно да се осъществи преследване за трафик с цел трудова
експлоатация, все още има вероятност да бъде търсена отговорност за нарушаване на
трудовото или данъчното законодателство. Макар и тези обвинения да са свързани с помалки наказания, с тях могат да се постигнат значителни санкции, ако извършителите
бъдат обвинени за множество нарушения или други престъпления. По този начин може
да бъде нарушена дейност или да се предотврати превръщането на по-незначителни
нарушения на трудовото законодателство в ТХ с цел трудова експлоатация. За да бъде
търсена отговорност за други престъпления, не е достатъчно полицията да работи по
случая, необходими са и експертните знания на инспектората по труда и/или данъчните
власти.
Информация за трансгранично разследване и преследване на ТХ с цел трудова
експлоатация може да се намери в Глава 6.
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2.2 Ролята на полицията и другите служби за криминално разследване
2.2.1 Събиране на доказателства по случаи на трафик на хора с цел трудова
експлоатация
В някои държави (почти половината от държавите членки, според проучване на Евроюст
(Eurojust)) 25 жертвата трябва да подаде наказателна жалба, за да може да започне
наказателно разследване за ТХ с цел трудова експлоатация. В други държави
правоприлагащите органи могат да разследват и преследват ТХ с цел трудова
експлоатация по собствена инициатива (служебно), т.е. без докладване от страна на
жертва. Във всеки случай се насърчава доказването въз основа на данни, различни от
(единствено) показанията на жертвата.
За да съберат доказателства, полицията и/или другите служби за разследване на
престъпления могат:
Да се опитат да докажат случая независимо от показанията на жертвата: Случай,
който разчита единствено на доказателства, предоставени от жертва, може да има
слабости. Ако даден случай може да бъде доказан независимо от нейните показанията,
това може (в някои държави) да намали натиска върху нея да предостави по-голямата
част от необходимите данни в съда, или (в други държави) да освободи изцяло жертвата
от даване на показания в съда. Това може и да стабилизира случая, тъй като намалява или
дори напълно премахва възможността на защитата да оспори съответствието на данните,
предоставени от жертва. Това още по-важно, ако жертвата не смята себе си за такава. 4.2
съдържа информация какво да бъде отношението спрямо жертва на трафик с цел трудова
експлоатация по време на разследване.
Да събират доказателства посредством документи, специални методи на
разследване, социалните медии и финансови разследвания: Могат да се открият
доказателства, например, чрез разпити на свидетели, събиране на приложими документи
(договори, заявления, разрешителни, регистрации и т.н.) и чрез използване на специални
методи на разследване, като например следене на телефонни и интернет комуникации,
наблюдение, използване на проследяващи устройства и т.н. Социалните медии могат да
бъдат полезен източник на информация, както и цифровите устройства като телефони и
лаптопи. Финансовите разследвания могат да предоставят важни доказателства за
извършените престъпления. С някои допълнителни знания, използването на „подземни“
финансови операции, биткойни и т.н. може да се извърши разследване. Разследващите
25

Евроюст, 2015а.
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органи могат да обмислят използването на иновативни методи при разследване на случай
на ТХ с цел трудова експлоатация. Националното законодателство, разбира се, определя
кои техники за разследване и/или източници могат да се използват в случаи на ТХ с цел
трудова експлоатация, както и кои данни могат да бъдат използвани като доказателство в
съда и как.
Да събират информация за социалното положение на жертвата: Информация за
произхода и средата на жертвата, като например къде е живяло лицето, преди да стане
жертва на трафик, неговото образование, работа, семейно положение и т.н., може да
помогне да се обясни на съдията защо това лице е станало жертва на трафик с цел
трудова експлоатация.
Да възприемат триизмерен подход към разследванията: Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа препоръчва на службите за разследване на
престъпления възприемането на т.нар. триизмерен подход, който се съсредоточава върху:
- „миналото“: възстановяване на това, как е било извършено престъплението, за да се
осигурят доказателства за производството по случая и за конфискуването на приходите от
престъплението;
- настоящето: откриване на нови възможности за разследване (вътрешни и/или
международни) чрез идентифициране на нови следи и идентифициране или
потвърждаване на връзки между физически лица, правни образувания, дейности, адреси
и банкови сметки,
- бъдещето: идентифициране на метода на извършване на престъплението и съответните
разновидности с цел по-задълбочено разбиране на ТХ, подобряване на превантивните
мерки и инструментите за откриване и идентифициране на ранни предупредителни
признаци за дейности, свързани с ТХ26“.
Да следят за ТХ с цел трудова експлоатация, когато разследват свързано
престъпление: Понякога чак по време на разследването става ясно, че разследващите
органи си имат работа със случай на ТХ с цел трудова експлоатация. Например,
престъпления като кражба от хранителен магазин може да са резултат от прибягването на
жертвите към дребни престъпления, за да се нахранят, защото не получават достатъчно
храна или пари. Аналогично случай на ТХ с цел трудова експлоатация може да бъде
започнат, когато някой се натъкне на двадесет души, живеещи в еднофамилно жилище,
или когато бъде разкрит случай на прекарване на мигранти през границата.
Разследващите органи следователно трябва да внимават, когато разследват
престъпления, свързани с ТХ с цел трудова експлоатация.

26 ОССЕ, 2014c.
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Да имат предвид, че жертвите невинаги възприемат себе си като такива: Когато
се извършва разследване, следва да се има предвид, че много жертви може да не се
възприемат като такива. Те често не са информирани какво означава да бъдеш жертва и
могат да смятат, че положението на трафик е подобрение на ситуацията, която са
оставили зад себе си у дома, особено ако им се плаща повече, отколкото за работа у
дома. Ако парите няма да бъдат получени или са по-малко от уговореното, или ако
трафикантите използват насилие, или заплашват с употреба на насилие, жертвите може
да започнат да осъзнават ситуацията, в която се намират. В някои случаи при обяснение от
страна полицията или от НПО защо са считани за жертви на трафик с цел трудова
експлоатация може да им помогне да променят мнението си. Стъпките, които трябва да
се предприемат, когато се разяснява ситуацията, могат да включват:
1) предоставяне на информация на жертвата за нейните трудови права съгласно
трудовото законодателство на държавата на местоназначение. Чрез предоставяне на
жертвата на единствена точка за контакт и развитието на отношения, основани на
доверие, жертвата може да установи (макар и вероятно не веднага), че е експлоатирана;
2) даване възможност на жертвата да реши дали да предприеме действие или не. Ако
той/тя поиска да се проведе разследване, той/тя може да реши да предостави
информация на полицията за ситуацията на експлоатиране; и
3) уважаване решението на жертвата.
Да имат предвид, че може да е необходима ранна намеса: Знанието за
нечовешкото положение, в което се намират жертвите, често означава, че
правоприлагащите органи (LEA) трябва да се намесят по-рано, отколкото биха се
намесили в друг вид разследване. Намесата може да сигнализира трафикантите, че
властите са по следите им, което може да затрудни събирането на достатъчно
доказателства относно всички хора, замесени в групата за трафик. Спасяването на
жертвите обаче е по-важно.
Да изградят мрежа от свързани сътрудници: Може да бъде от полза да се
разговаря с всички съответни организации, които могат да помогнат с информация за
организираната престъпна група, обект на разследване, на ранен етап. Това може да
включва полицията в държавите на местоназначение, държавите на произход и
транзитните държави, граничната охрана, общините и др. По този начин разследващите
могат да съберат информация от различни източници и да създадат лични контакти, от
които може да имат нужда по-нататък в разследването.
Да си сътрудничат с НПО: НПО могат да бъдат полезни партньори. Възможно е
жертвите да се доверяват повече на НПО, отколкото на полицията, и поради това да
предоставят информация на тези организации.
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ПРИМЕР
Специална програма за подкрепа и защита на жертви, Чешка Република
В Чешката Република министерството на вътрешните работи е създало специална
програма за подкрепа и защита на жертви на трафик на възраст над 18 години. Целта на
програмата е да осигури подкрепа и защита на възможни потърпевши, основани на
индивидуална оценка на риска, както и да позволи достъп до програмата за защита на
свидетелите. Програмата защитава също така потенциални жертви на трафик, които са
свидетели в процес и които сътрудничат на правоприлагащите органи. Ако потенциална
жертва доброволно приеме предложение да участва в програмата, той/тя попълва и
подписва първоначално изявление, което обхваща правата и задълженията, свързани с
неговото/нейното включване в програмата.
На жертвите се осигурява жилище, психологически и социални услуги, правни услуги,
професионално обучение и др. Като неразделна част от програмата им се предоставя 60дневен срок за размисъл, по време на който могат да решат дали искат, или не искат да
влязат в контакт с правоприлагащите органи. В програмата е включена и система за
доброволно връщане за граждани на трети държави и граждани на ЕС, които са жертви на
ТХ в Чешката република или чешки граждани, идентифицирани в чужбина.
Участници:
Специализирани НПО или полицията могат да посочват хора за включване в програмата,
след което се провежда консултация с министерството на вътрешните работи, като
предоставящо програмата.
Какво прави тази практика успешна:
Всички жертви, включени в програмата за 2014 г., са дали съгласие да предоставят на
полицията доказателства относно техните случаи. НПО могат по този начин да допринесат
значително за готовността на жертвите да сътрудничат на полицията. НПО мотивират
жертвите по време на периода им за размисъл чрез предоставяне на информация за
техните права и задължения, които произтичат от положението на свидетел в съдебен
процес.
Да използват сътрудничеството и информацията на Европол: Вж. Приложение 1
за информация за сътрудничеството, което Европол може да предостави по отношение на
трансгранични случаи.
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Да получат второ мнение: В сложен случай може да си заслужава получаването на
второ мнение от разследващ, несвързан със случая.
2.2.2 Създаване на основа, върху която да се работи
С цел да увеличат шанса за успешни разследвания, съответните организации могат:
Да създадат експертен център или специализирано звено, или екип: За да се
осигури събиране и обмен в държавата на експертни знания за това как да се работи по
случаи на ТХ с цел трудова експлоатация, може да се създаде звено или център на
национално равнище. Това звено може да дава съвети при разследвания на
престъпления, например чрез обучените разследващи, споменати в 5.2.3.
Специализираните екипи може също да увеличат шансовете за успешни разследвания.
ПРИМЕР
Центърът за ТХ в Обединеното кралство (UKHTC)
Центърът за ТХ в Обединеното кралство (UKHTC) e част от Националната агенция за
престъпления (NCR). Той има тактически съветници, възможност за развитие на
разузнаването и управлява част от Националния механизъм за насочване (NRM) за жертви
на трафик.
Ролята на петимата регионални тактически съветници е да сътрудничат за
разработването и прилагането на оперативни тактически отговори спрямо
престъпления, свързани с трафика. Предоставят се съвети относно политиката и
стратегията на разследване. Съветниците имат познания по културни и религиозни
въпроси във връзка със спасяването на потенциални жертви и задържането на
нарушители, което може да помогне на правоприлагането на всички етапи. Центърът
за ТХ е изготвил оперативно ръководство, което да се използва от разследващите,
когато работят по престъпления, свързани с трафика.
Като част от възможността за развитие на разузнаването, центърът управлява
разпространяването на сведения, свързани с ТХ. Пакети със сведения за действие се
предават на партньорите по правоприлагане във и извън Обединеното кралство.
Разузнавателният екип също така докладва често на министерството на вътрешните
работи, за да предостави информация във връзка със стратегическо развитие и
изменения на законодателството на Обединеното кралство, като закона за модерното
робство.
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Накрая, центърът за ТХ е отговорен за извършване на оценките на граждани на ЕС
съгласно Националния механизъм за насочване, за да се определи дали те са жертва
на трафик, или не. (граничните сили на Обединеното кралство са отговорни за лица,
които не са граждани на ЕС).
Вж.: http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/specialist-capabilities/ukhuman-trafficking-centre

ПРИМЕР
Специализирани екипи от инспектори по труда, Белгия
Белгия има специализирани екипи, наречени ЕКОСОК екипи (ECOSOC), състоящи се от
инспектори, обучени да разпознават ситуации на възможен трафик и трудова
експлоатация. Инспекторите от ЕКОСОК са упълномощени да разследват ТХ с цел трудова
експлоатация, имат задълбочени познания относно законодателството във връзка с
трафика, познават съответните индикатори, познават процедурите за насочване на
потенциални жертви към съответен център, имат мрежа от съответни участници, които
могат да се намесват в разследвания на ТХ (полицията, на първо място), докладват
навременно на прокурора (прокурор по трудови дела) за установеното от тях.
Ръководителите на ЕКОСОК екипи са единствените точки за контакт за участници като
местната полиция и други социални или трудови инспекторати при всички ситуации,
включващи експлоатация на труд.
В сферата на трудовата експлоатация ролята на социалния инспекторат се е развила от
тази на участник, съдействащ на полицията, до тази на участник, който все повече поема
ръководството на разследването, което се дължи на пълномощията, експертните знания и
опита в сферата. Инспекторатът, превърнал този вид разследвания в една от основните си
насоки, създава специализирани звена и обучени инспектори. Най-често инспекторите са
първите, които се изправят пред ситуации на трудова експлоатация, защото имат широки
правомощия за разследване. Имайки правомощието да влизат на всяко работно място
през деня и през нощта, без предварително известие и без съдебна заповед,
инспекторите могат да влизат и в частни домове със съдебна заповед, издадена от съдия,
когато разполагат с информация, че хора там са използвани да работят.
Какво прави този подход успешен:
Броят на разследванията от страна на инспектори на ЕКОСОК и на докладванията до
прокурора относно трудова експлоатация са се увеличили през изминалите години.
Социалният инспекторат е направил разследването на случаи на ТХ с цел трудова
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експлоатация стратегически и оперативен приоритет, което е позволило
специализирането на известен брой служители. Тези специализирани служители
обединяват усилия с полицията и действат в (малки) местни мрежи, състоящи се от
специалисти по ТХ в други области (освен полицията, също така и прокурора по ТХ,
съответни центрове и имиграционната служба). Тези кръгове от експерти се познават и
имат доверие помежду си, което подпомага ефективното сътрудничество.

Да регистрират всички признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, дори и да не
изглеждат важни: Вж. 1.2 за повече информация.
Да следят отблизо двустранния обмен на разузнаване: Полицейското звено за
връзка в дадено посолство може да открие признаци на придвижване на потенциални
жертви на трафик с цел трудова експлоатация чрез наблюдение на обмена на разузнаване
между полицейските сили на собствената си държава и държавата, където лицето е
изпратено.
* Допълнителна информация относно разследването на ТХ с цел трудова
експлоатация: Международен център за развитие на миграционната политика (ICMPD),
„Трафик на хора – Как да се разследва” наръчник за обучение за служители по
правоприлагането, Виена 201527

2.2.3 Използване на превод
Работейки с жертви на техния собствен език, човек най-вероятно ще получи повече
информация и по този начин ще може не само по-добре да работи по случая, но и да
окаже подкрепа на жертвата. Преводачи могат да са необходими и за разпит на
заподозрени, или за превод на документи. За да се справят с другите езици, с които се
сблъскват, организациите могат:
Да привличат специализирани служители по езика: Привличане на служители,
които говорят езиците на основните държави на произход на жертви на трафик с цел
трудова експлоатация подобрява комуникацията с потенциалните потърпевши и
позволява екипът по разузнавателната дейност да разпитва работниците, за да определи
степента и метода на тяхната експлоатация.

27 Международен център за развитие на миграционната политика, 2015 г.
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ПРИМЕР
Специализирани служители по език в Обединеното кралство и Ирландия:
Лицензиращият орган (GLA) в Обединеното кралство има два специализирани екипа,
които говорят източноевропейски езици. Националната служба по трудови права (NERA) в
Ирландия е наела известен брой инспектори от мигрантските общности.
Да използват командирован служител от държавата по произход:
Командированите служители от държавата по произход на жертвите могат да помогнат
при общуването с тях по време на дадено действие. Това изисква задълбочена
подготовка. Необходимо е командированите служители да бъдат информирани относно
правомощията и методите на полицията или инспектората по труда, на които ще помагат,
така че да не направят или кажат нещо, което не е позволено.
Да използват (специализиран) устен преводач: В някои държави заклетият
преводач винаги ще бъде предпочитан избор при разговор, в случай че събраната
информация трябва да бъде използвана в съда. В идеалния случай на разположение 24/7
биха били специализирани устни преводачи (от най-често срещаните езици на жертви на
ТХ с цел трудова експлоатация). Важно е да се обясни на преводача, че по време на
разговор той/тя следва да осигури буквален превод на въпросите и отговорите и да се
въздържа от добавяне на собствени идеи в разговора. Когато по време на съдебно дело е
необходимо да се представят като доказателства документи, също ще е необходим
официален превод.
Да поискат превод от НПО: Ако няма на разположение официален устен преводач,
понякога НПО могат да осигурят превод.
Да използват въпросник на езика на жертвите: Ако не е възможно да се осигури
превод на място, предварителното подготвяне на кратък въпросник на езика на
работниците или жертвите може да бъде от полза. Този въпросник трябва да съдържа
единствено няколко прости въпроса, напр. колко им се плаща и кой е работодателят им.
Отговорите може да съдържат достатъчно информация, за да се реши за нуждата от понататъшно проучване.
ПРИМЕР
Използване на въпросник на „езика на жертвите“, България
Българската инспекция по труда използва въпросник с няколко прости въпроса, който
трябва да бъде попълнен от всеки присъстващ в работните помещения по време на
инспекцията. Въпросите помагат да се събере информация за работодателя, работните
часове и заплащането. Въпросникът може да бъде преведен на различни езици, ако има
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информация за присъствието на чуждестранни работници преди инспекцията. Те могат да
се ползват като доказателство в съда.
Да използват инструмент ВИТА (VITA): Технологиите могат също да помогнат с
превода. Инструментът ВИТА (Помощ при превод за жертвите) съдържа звукови записи на
тридесет и пет основни въпроса и съобщения за жертвите, които са преведени на 40
езика. Това може да е много полезно за първоначалната комуникация при откриването
на потенциални жертви. Той е разработен от UN.GIFT / UNODC, австрийската служба за
разследване на престъпления и австрийската НПО LEFÖ-IBF и може да бъде намерен на
http://www.ungift.org/ knowledgehub/en/tools/vita.html
Предложения как правоприлагащите органи могат да работят с жертвите могат да бъдат
намерени в 4.2.
2.3 Ролята на прокуратурата
С цел успешно да преследва случаи на ТХ с цел трудова експлоатация, прокуратурата
може:
Да използва система за подбор на случаи, за които е най-вероятно да завършат с
осъждане: Тъй като достигането до осъждане за ТХ с цел трудова експлоатация може да е
трудно, може да е полезно съсредоточаването на ограничените ресурси върху
разследването и преследването на случаите, за които е най-вероятно да бъде убеден
съдията, като другите случаи се решат с използване на други правомощия, например
съгласно трудовото законодателство. Националното законодателство определя дали на
прокурора всъщност е позволено да избира случаите, за които е най-вероятно да
завършат успешно.
ПРИМЕР
Структура на CMO/CSO за подбор на случаи за съдебно преследване, Нидерландия
В Нидерландия подборът на случаи на ТХ с цел трудова експлоатация за съдебно
преследване се осъществява на два етапа. Всички признаци на ТХ с цел трудова
експлоатация се обсъждат на централно уведомително събрание (СМО), което се състои
от прокурор и Дирекцията за разследване на престъпления на Инспектората SZW. В случай
на подозрение за престъпление, прокурорът изисква събиране на допълнителна
информация по случая.
Когато е събрана повече информация по случая, той се представя на централно събрание
за подбор (CSO). Ако участниците са убедени в резултатността от съдебно преследване на
случая, той ще бъде избран за такова. Случаи, за които това още не е установено, се
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проучват допълнително или се пренасочват за решаване от инспектората SZW съгласно
административното право, например чрез налагане на административни глоби.
Участници:
Прокурорът: решава кои случаи да се преследват наказателно.
Дирекцията за разследване на престъпления на инспектората SZW: разследва
случаите и ги представя на централното уведомително събрание и на събранието
за подбор.
Какво прави тази практика успешна: Системата за подбор помага да се направи
преглед на възможни случаи на ТХ с цел трудова експлоатация, осигурява единен
подход спрямо тези случаи и помага да се запази наказателното право като крайна
мярка чрез избиране на случаите, които е най-вероятно да приключат с осъждане.

Да опитат да преследват заподозрените за нещо повече от ТХ: Ако заподозрените
за трафик бъдат наказателно преследвани и за други престъпления, например за
членуване в организирана престъпна група, може да получат по-тежки присъди.
Включването на други престъпления може да доведе до това заподозрените да бъдат
осъдени за по-леки престъпления, ако съдията реши, че ТХ с цел трудова експлоатация не
е доказан.
Да опитат да преследват юридически лица: Юридическите лица рядко са
преследвани за ТХ с цел трудова експлоатация, макар чл. 5 от Директивата на ЕС за борба
с ТХ28 да определя, че държавите членки трябва да гарантират, че юридическите лица
могат да бъдат държани отговорни за ТХ. Постановяването на акт по отношение на едно
дружество може да мотивира други дружества да инвестират в предотвратяване на ТХ.
ПРИМЕР
Случаят Карестел (Carestel): Съдебно преследване на дружество за експлоатация на
чистачи на тоалетни, Белгия (2012)
В продължение на години дружеството Карестел (верига ресторанти) е възлагало на
изпълнител обслужването в своите тоалетни в няколко зони за услуги за магистрали в
Белгия. Карестел е сключило договор с германско дружество, която наемало мъже и
жени, намиращи се в несигурно положение от Казахстан, Молдова, България и Румъния.
Преди това всеки от тези чистачи е бил самостоятелно заето лице, управляващо собствено
дружество в Германия.
28 Директива на ЕС 2011/36/ЕС.
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Няколко инспекции в тези ресторанти край магистрали породили съмнения за
нередности: били използвани фалшиви документи, работниците постоянно били ниско
платени и често не получавали заплащане в продължение на седмици, работели
прекалено дълги периоди, постоянно сменяли работните си места, живеели при лоши
условия, с ограничена мобилност и в пълна изолация.
Бил създаден екип от разследващи, съставен от полицаи и инспектори по труда,
ръководен от разследващ съдия. Били проведени разпити, претърсвания, екип от полицаи
и инспектори заминал за Германия и били изпратени детайлни доклади от трудовите
инспектори и полицията до прокурора, които осъществил преследване както спрямо
действителния работодател (германското дружество подизпълнител), така и спрямо
Карестел. В свое решение от 5 ноември 2012 г. наказателният съд в Гент осъдил не само
германското дружество за ТХ с цел трудова експлоатация с утежняващи обстоятелства, а
също така осъдил и Карестел като съучастник в ТХ с цел трудова експлоатация, за който
германското дружество било признато за виновно като работодател. Съдът преценил, че
веригата ресторанти и нейните управители съзнателно са избрали да пренебрегнат
експлоататорските условия, наложени на работниците от германския работодател.
Партньори, участващи в сътрудничеството и техните роли:
Инспекторат по труда: извършва инспекции, информира партньорите за случай на ТХ с цел
трудова експлоатация, участва в екип, извършил разследването.
Полицията: участва в екип, извършил разследването.
Разследващ съдия: ръководи разследващия екип.
Прокурор: определя разследващ съдия и преследва съдебно заподозрените дружества.
Какво прави този случай успешен:
Насоките на белгийската прокуратура упътват разследващите да разгледат по-отблизо
дружествата, замесени в ТХ с цел трудова експлоатация. Този случай е успешен от гледна
точка на прокуратурата: прокурорът и съдът са потърсили отговорност за трафик от
дружеството по-нагоре във веригата за доставки, което не се е случвало преди това в
Белгия.
Към момента на изготвяне на настоящото белгийската прокуратура преследва второ
юридическо лице като съучастник в ТХ с цел трудова експлоатация, а именно веригата за
хамбургери Куик (Quick).
Да публикуват насоки как съдебно да се преследват случаи на ТХ с цел трудова
експлоатация: С цел да се насърчи последователен подход спрямо преследването на
случаи на ТХ с цел трудова експлоатация, включително спрямо санкциите, които
прокурорите могат да предлагат в някои държави, и за да се обменят добри практики,
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прокуратурите могат да публикуват насоки за преследване на случаи на ТХ с цел трудова
експлоатация.
ПРИМЕР
Политика на Обединеното кралство за преследване на случаи на ТХ:
https://www.cps.gov.uk/publications/docs/policy_for_prosecuting_cases_of_human_
trafficking.pdf.
Да анализират съдебна практика от други държави и европейски съдилища:
Поради неяснотата относно обхвата на ТХ с цел трудова експлоатация, съдебната
практика е от огромна важност за осигуряване на по-голяма яснота. Прокуратурите могат
да разглеждат не само решения на националните съдилища, но и тези на съдилища на
други държави-членки на ЕС, както и на европейско равнище, включително Европейския
съд по правата на човека, да анализират полезни аргументи и терминология. Това би
могло да им помогне да подготвят собствените си случаи. За тази цел може да бъде от
полза широкото споделяне на важни съдебни решения.
ПРИМЕР
База данни за съдебна практика във връзка с трафика на хора на Службата на ООН
по наркотиците и престъпността (UNODC)
През 2011 г. Службата по наркотиците и престъпността на ООН стартира база данни за
съдебна практика във връзка с ТХ, за да осигури обществен достъп до официално
документирани случаи на това престъпление. Базата данни има за цел да направи
достъпни истински случаи, като примери за това как съответните национални закони в
сила могат да бъдат използвани за преследване на ТХ. По време на изготвяне на
настоящото базата данни съдържа повече от 1200 случая от 83 различни държави и две
наднационални съдилища. От тези случаи 232 засягат присъди в категорията
„Принудителен труд или услуги“. В нея може да се търси по държава или по ключова
дума, например по формата на експлоатация, начините за принуда или сектора на
икономиката, в който се е проявила експлоатацията. Базата данни е достъпна на
английски, испански и френски език и може да бъде намерена на: http://
www.unodc.org/cld/index.jspx.
ПРИМЕР
Проучване на съдебна практика, свързана с ТХ с цел трудова експлоатация,
Европейска комисия
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През 2015 г. Европейската комисия публикува проучване на съдебна практика, свързана с
ТХ с цел трудова експлоатация 29. Целта на това проучване е да се установи съдебна
практика, свързана с това престъпление в държава членка през периода 2009 – 2013 г. и
да се анализира практиката на държавата членка във връзка с неговото преследване.
Ключови наблюдения подчертават многообразието на практиката сред държавите членки
и акцентират върху предизвикателствата на съдебното преследване, наред с останалото
върху събирането на доказателства и липсата на достатъчни мерки за защита. В
допълнение проучването засяга накратко достъпността и използването на ресурсите
(обучение на служители, брой служители, екипировка, събиране на данни), както и ролята
на инспекторите по труда.
Да използват помощта, предложена от Евроюст (Eurojust): Вж. Приложение 1 за
помощта, която Евроюст може да предложи на прокурорите по трансгранични случаи.
Да получат второ мнение от друг прокурор: Съвет от друг прокурор може да
помогне за подготовката на възможно най-убедителен и аргументиран случай.
Предложения за това как правоприлагащите органи могат да работят с жертви могат да
бъдат намерени в 4.2.
2.4 Ролята на посолствата
С цел да се подпомогне трансграничното разследване и съдебното преследване на ТХ с
цел трудова експлоатация, посолствата могат:
Да съдействат при искания за правна взаимопомощ: С цел да подпомогнат
сътрудничеството при ТХ с цел трудова експлоатация между правоприлагащите органи на
своята собствена държава и държавата домакин, посолствата могат не само да предадат
искане за правна взаимопомощ до правилния адресат, но и активно да поддържат връзка
с органите на двете държави за ускоряване изпълнението на искането.
Да съдействат на правоприлагащите органи при сключването на меморандуми за
разбирателство: С цел да подпомогнат трансграничното оперативно сътрудничество
срещу ТХ с цел трудова експлоатация, правоприлагащите органи може да поискат да
сключат меморандум за разбирателство с приоритетни държави на произход на жертви.
Посолствата в тези държави могат да съдействат при сключване на меморандумите чрез
установяване на партньорите, упълномощени да сключват меморандуми за
разбирателство, уговаряне на срещи между съответните партньори или провеждане на

29 Европейска комисия, 2015b
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срещи с властите в държавата домакин въз основа на инструкциите, получени от органите
в собствената държава.
Да подкрепят започването или прилагането на работни програми: Посолствата
могат да помогнат на организациите в държавите на произход и държавите на
местоназначение да започнат и да прилагат работни програми за засилване на
сътрудничеството. Служителите за връзка към съответните посолства, като например
полицейски аташета или прокурорите, могат да изиграят роля в тази връзка.
Примери са двустранните полицейски работни програми между България и Румъния и
Нидерландия и командировани прокурори с регионална задача.
Допълнителна информация
Международна организация по труда, „Принудителен труд и трафик на хора” –
сборник със съдебни решения, Женева, 2009 г. 30

30 МОТ, 2009г.
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Глава 3
Процесът на трафик на хора с цел трудова експлоатация
Въведение
Процесът на ТХ с цел трудова експлоатация се състои от различни стъпки или аспекти. Те
са набиране, влизане/самоличност, статут на пребиваване, настаняване, работа и
финансови аспекти. Това са неща, които един трафикант трябва да организира, преди да
може да започне да печели от експлоатацията на други лица:
набиране: трафикантът трябва да избере жертвите;
влизане/самоличност: ако жертвите са граждани на трета държава, трафикантът
трябва да намери начин да ги премести в държавата, където възнамерява да ги
експлоатира; жертви от трети държави може също така да имат нужда от
(фалшиви) документи за самоличност, за да влязат в държавата, да се регистрират
като жители и т.н.;
статут на пребиваване: може да е необходимо трафикантът да намери начин да
осигури статут на пребиваване за жертви от трети държави;
настаняване: трафикантът трябва да намери място, където да настани жертвите;
работа: трафикантът трябва да намери работа, за да експлоатира труда на
жертвите; и
финансови аспекти: трафикантът трябва да изпере парите, които печели от
експлоатацията, за да може да ги използва.
Всеки аспект предоставя точки за намеса за правителствените организации, където е
възможно да бъдат получени, разпознати и съобщени признаци или да бъдат предприети
мерки за предотвратяване или борба с ТХ с цел трудова експлоатация. Чрез разделяне
процеса на трафика на отделни стъпки е възможно разглеждането в детайли на
специфичен елемент и на възможностите, които той предлага за противодействие на ТХ с
цел трудова експлоатация. Подборът може да бъде предотвратен чрез запознаване на
уязвими хора с рисковете на ТХ; жертвите могат да бъдат задържани, когато влизат в
държавата, ако граничната охрана знае какво да търси; членовете на мрежа, въвлечена в
ТХ с цел трудова експлоатация, могат да бъдат идентифицирани, когато разследващите
органи проследяват „пътя на парите“. Параграфите на тази глава описват какво могат да
направят различните организации относно тези шест аспекта на ТХ с цел трудова
експлоатация.
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Нидерландските власти прилагат така наречения бариерен модел към тези шест аспекта
на ТХ с цел трудова експлоатация. Бариерният модел е включен в Приложение 6.
3.1 Набиране на хора за трафик с цел трудова експлоатация
Жертвите често са примамвани и набирани чрез директно склоняване, предаване на
информация от уста на уста или чрез онлайн обяви, публикувани в социалните медии и
уебсайтове (напр. на онлайн агенции за набиране на персонал) в държавата по произход.
Понякога се използват обяви във вестници или дори обяви по телетекст. В много случаи
работници мигранти намират работа чрез агенции за подбор на персонал. В други случаи
работникът мигрант вече има връзка с трафиканта, например преди е бил нает от член от
семейството на трафиканта или е от същото населено място, или дори семейство.
Агенциите за подбор на персонал изпълняват легитимна роля в една модерна икономика,
организирайки временно наемане на допълнителен персонал за предприятия в пикови
периоди на търсене на техните продукти. В такива ситуации спешната нужда от работници
може да доведе до това агенциите за подбор на персонал да не изпълнят процедурите си
правилно в ущърб на работниците. Това може да не се забелязва от крайния потребител,
съсредоточен върху необходимостта да отговори на търсенето на своя продукт. Такива
ситуации са предпоставка за измамно наемане, което позволява проявата на
експлоатация на работниците. Трафикантите, например, могат да приемат, че агенциите
за подбор на персонал имат нужда от осигуряване на работници, за да изпълнят
изискванията на крайния потребител. Те може да се опитат да се възползват от тази
необходимост и да насочат или съпровождат работници към агенцията. По този начин в
законен бизнес могат да навлязат работници, които са предмет на ТХ с цел трудова
експлоатация.
Лицата, набиращи жертви, често ги мамят, включително чрез обещания за определен вид
работа, транспорт до държавата на местоназначение, добро заплащане, номер на
социална осигуровка, банкова сметка, настаняване и храна. Често се начисляват високи
такси за това, че лицето е наето, и се приспадат от заплащането. По този начин жертвите
могат да бъдат заробени с дългове. Работниците често вече са задлъжнели, преди да
пристигнат в държава на местоназначение, което ги прави много уязвими към
експлоатация.
Следователно на работниците трябва да се предостави информация за рисковете, пред
които се изправят, когато биват набирани и за правата, които имат. Осведомителните
кампании, насочени към потенциални работници мигранти и други уязвими групи са
важно средство за предотвратяване на измамно набиране. Информация за
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осведомителни кампании има в Глава 5. За справяне с измамното набиране може да е
необходимо трансгранично сътрудничество, тъй като набирането и работата често се
случват в различни държави.
3.1.1 Обща информация
С цел да предотвратят и противодействат на набирането с цел ТХ за трудова
експлоатация, съответните организации могат:
Да се борят с измамни практики на агенции за подбор на персонал: Могат да се
разработят стандарти за агенциите за подбор на персонал относно съответствието с
трудовото законодателство и законодателството, свързано със здраве и безопасност.
Системата за налагане на тези стандарти може да бъде под формата на лицензиране или
сертифициране за агенциите за (временно) наемане на персонал, например, във връзка с
плащането на данъци и социалноосигурителни вноски, плащането на минимална заплата,
законността на наемането и настаняването. Една система за лицензиране или
сертифициране може да работи, единствено ако има въведена система за мониторинг,
която да осигури непрекъснато съответствие с тези стандарти чрез чести проверки.
Работата без лиценз или ползването на дружества без лиценз може да бъде направено
наказуемо. Когато дружеството, заявяващо лиценз, е със седалище в друга държава, ще е
необходима информация от тази държава, за да се прецени заявлението.
Да ограничат или забранят плащането на възнаграждения за наемане: Тъй като
плащането на високи възнаграждения за наемане може да постави работниците в дълг и
да предостави на трафикантите контрол върху тях, може да се обмисли ограничаване на
сумата, която лицата, набиращи персонал, имат право да начисляват, или да се забранят
възнагражденията за наемане.
ПРИМЕР
Ограничаване на регистрационната такса за домашни помощници (au pair),
Нидерландия. След установяване, че някои агенции за наемане на работа на домашни
помощници начисляват прекомерни такси за регистрация, Нидерландия е определила
през 2012 г. максималната такса за регистрация за домашни помощници да бъде
фиксирана на 34 евро.
3.1.2 Мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество
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С цел да противодействат на набирането с цел ТХ за трудова експлоатация, организациите
могат:
Да обменят информация относно агенциите за наемане на работа: Агенции,
които наемат работници, не винаги са установени в държавата, където се извършва
работата. Трансграничното посредничество при наемане прави прилагането на всяка
система по-трудно. За да се осигури съблюдаването на необходимите закони и правила от
тези агенции, отговорните организации (напр. инспекциите по труда) в държавата на
произход и държавата на местоназначение на тези работници трябва да обменят
информацията си за съответните агенции за наемане на работа. От полза за
противодействието на нарушения на правилата и на ТХ с цел трудова експлоатация би
било, например, ако за нарушения, извършени от тези агенции, бъде уведомена
държавата на произход или местоназначение.
3.1.3 Ролята на полицията и други служби за криминално разследване
Когато се разследва фазата на набиране с цел ТХ за трудова експлоатация, полицейските
сили могат:
Да проучат ролята на агенциите за наемане на работа: Разследващите могат да
търсят възможно участие на агенции за наемане на работа в ТХ с цел трудова
експлоатация.
Да търсят доказателства за възнагражденията за наемане: Доказване на
плащането на възнаграждения за наемане може да съставлява част от събраните
доказателства по дело за ТХ с цел трудова експлоатация, което може да подкрепи
(или дори замени) показанията на жертва.
Да открият дали жертвата има дългове: Разследващите могат да проучат кой е
заел пари на жертвата, за да плати за наемането, пътуването и т.н.
Да търсят подправени документи: Когато бъдат открити подправени документи и
обстоятелствата все още не сочат към ситуация на ТХ с цел трудова експлоатация,
има голяма вероятност тези документи да бъдат използвани при извършването на
бъдещо престъпление. Лицата на тези документи могат да станат предмет на ТХ с
цел трудова експлоатация и могат да бъдат предупредени предварително.
Паспортите могат да бъдат иззети, за да не бъдат използвани при извършване на
престъпление. Фалшификаторът вече е извършил престъпление и спрямо него
може да се осъществи наказателно преследване.
3.1.4 Ролята на трудови, социални, здравни инспекторати и инспекторат по рибарство
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За да противодействат на набирането с цел ТХ за трудова експлоатация, инспекторатите
могат:
Да проверяват свободните работни места: Инспекциите по труда могат да
проверяват свободните работни места за измамно или подвеждащо съдържание,
което може да е индикатор за ТХ с цел трудова експлоатация.
ПРИМЕР
Телефонен номер за проверка на обяви за работа, Португалия
През 2014 г. е била проведена осведомителна
кампания за борба с ТХ с цел трудова експлоатация в
обществения транспорт (автобуси, влакове), на
банкомати и билбордове, както и чрез листовки,
радио и телевизионни клипове. Имало е телефонен
номер, на който всеки е можел да се обади, когато
забележи подозрителни обяви за наемане или получи
необикновено предложение за работа, за да се
запознае с мнението на експерт. Подозрителните
случаи били препращани на компетентните
правоприлагащи органи.
Материалите от кампанията могат да бъдат намерени
на следния уебсайт: http://www.cig.gov.pt/campanhas/apanhados-no-trafico-humano/
Допълнителна информация
Европейски институт за превенция и контрол на престъпността, свързан с ООН
(HEIUNI), „Насоки за предотвратяване на наемане и злоупотребяване, практики на
експлоатация и трафик на работници мигранти в региона на Балтийско море –
Накратко”, Хелзинки, 2014г.31
Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), „Тежка трудова
експлоатация: работници, които се движат в рамките на Европейския съюз или
пристигат в Съюза”, Люксембург: Служба за публикации на ЕС, 2015 г.32
Международна организация по труда, „Глобално наемане за полагане на труд в
контекста на веригата на доставки”, Женева, 2015 г. 33
31

Европейски институт за превенция и контрол на престъпността, свързан с ООН (HEIUNI), 2014 г.

32 Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), 2015 г.
33 МОТ, 2015b.
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Международна организация по труда, „Регулация на наемането за полагане на
труд за предотвратяване на ТХ и за насърчаване на справедливата миграция:
модели, предизвикателства и възможности”, Женева, 2015 г.34 – Служба на ООН
по наркотиците и престъпността (UNODC), „Ролята на възнагражденията за
наемане и практиките за измамно наемане и злоупотребяване на агенциите за
наемане на работа при трафика на хора”, Виена, 2015 г.35
3.1.5 Ролята на имиграционните служби
За да противодействат на набирането с цел ТХ за трудова експлоатация, имиграционните
служби могат:
Да командироват служители за връзка по въпросите на имиграцията:
Служителите за връзка по въпросите на имиграцията могат да допринесат за борбата
срещу ТХ с цел трудова експлоатация. Те са представители на имиграционната служба на
държава-членка на ЕС, командировани в чужбина, за да установяват и поддържат
контакти с властите на държавата домакин с оглед съдействие при връщането на
незаконни имигранти, превенцията и борбата с незаконната имиграция, както и
управлението на законната миграция. В това си качество служителите за връзка по
въпросите на имиграцията са в позиция да помогнат за предотвратяване на набирането
(например чрез листовки, обучения, презентации и близко сътрудничество с местните
власти) с цел ТХ за трудова експлоатация в държавите на произход и транзитните
държави.
3.1.6 Ролята на посолствата
С цел предотвратят набирането на жертви на ТХ с цел трудова експлоатация, посолствата
могат:
Да съобщават за тенденции и признаци за ситуации на злоупотреба и/или
методи на трафик: Посолствата могат да съобщават признаци на ТХ с цел трудова
експлоатация на властите в държавата домакин или на правоприлагащите органи в
собствената си държава, в зависимост от това какво е най-релевантно в специфичния
случай, за да подпомогнат борбата с ТХ с цел трудова експлоатация, и да събират
информация за тенденции и признаци на подобен трафик. Примери за признаци, които
посолствата могат да разпознаят, са дадени в 3.2.7.
34 МОТ, 2015а.
35 Служба на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), 2015 г.
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3.2 Влизането в държавата и самоличността като част от процеса на трафик на хора с
цел трудова експлоатация
Въведение
Посолствата и консулствата често са първата спирка на лице, кандидатстващо за виза.
Посолствата обикновено имат правомощия да вземат решения относно рутинни заявки за
тримесечна шенгенска виза. По-сложни случаи се пренасочват към имиграционната
служба в столицата. Молби за по-дълъг престой са национална отговорност и също се
пренасочват към столицата за решение. За работници мигранти от трети държави
процедурата за получаване на работна виза е по-сложна до известна степен. Дружеството,
което иска да попълни свободна позиция с работник от трета държава, трябва първо да
кандидатства за разрешително за работа. Щом разрешителното за работа и свързаното с
него разрешение за пребиваване бъдат надлежно съставени, визата е вероятно да бъде
издадена почти автоматично от посолството.
Имиграционните служби играят централна роля в целия процес. Накрая те вземат
решение относно разрешителни за пребиваване (временно или постоянно) за тяхната
държава. Това им позволява да използват превантивни административни инструменти и
да създадат препятствия за противодействие на трафика на хора. Имиграционните служби
са в положение да откажат или оттеглят разрешителни за пребиваване, ако кандидатът не
отговаря или вече не отговаря на изискванията за целта на престоя. Влизането по този
начин може да съставлява съществена бариера пред ТХ. Имиграционните служби имат и
важна задача надлежно да идентифицират и предават признаци на ТХ с цел трудова
експлоатация към разследващите органи.
Разкриването на ТХ с цел трудова експлоатация, когато жертвите действително влязат в
държавата може да е трудно. Експлоатацията обикновено още не се е случила, така че
жертвата може да не е наясно какво я очаква от другата страна на границата. Може да к е
обещана добра работа и поради това пътуването може да е доброволно. Но има неща,
които могат да бъдат направени на границата. Проверките при влизане и излизане
предлагат възможност за превенция, откриване, идентифициране и разпити на възможни
жертви, както и за събиране на информация, която може да бъде използвана в
наказателно разследване.
Понякога жертвите влизат в държавата, използвайки законни методи, а понякога
незаконни. При установяване на незаконни методи е по-вероятно граничната охрана да
провери за признаци на престъпление, като ТХ с цел трудова експлоатация, тъй като лица,
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влизащи незаконно в държавата, се считат в по-висок риск от експлоатация от тези,
влизащи законно. Отказ за влизане е възможен в някои случаи, въпреки това е ЕС не е
позволен отказ на граждани на ЕС с оглед на благосъстоянието на държавата.
Накрая проверката на самоличността на хората на границата и на работните места може
също да подскаже за ТХ с цел трудова експлоатация, например когато бъдат открити
подправени документи.
3.2.1 Мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество
Организациите, участващи при вземането на решения във връзка с имиграцията могат:
Да сверяват информация с техните посолства в държавите на произход за
работници мигранти: Организациите, участващи в издаването на разрешителни за работа
или пребиваване на работници мигранти, могат да проверяват в посолството в държавата
на произход информацията, предоставена от дружествата, които се нуждаят от тези
работници, като например лични данни и положение на лицето, за да се уверят, че
информацията е вярна.
3.2.2 Роля на полицията и други служби за криминално разследване
Когато разследват как жертви са влезли в държавата и каква самоличност са използвали,
полицейските сили (с помощта на граничната охрана) могат:
Да изследват организирането на пътуванията: Разследващите трябва да проучат
как, с кого и кога жертвите са пътували до държавата, кой им е помогнал, с кого найнапред са се свързали, колко са платили и кой е съхранявал документите за пътуване.

3.2.3 Ролята на трудови, социални, здравни инспекторати и инспекторат по рибарство
Когато става въпрос за влизане и самоличност, инспекторатите могат:
Да търсят подправени документи при инспекции: Инспекторите по труда, имащи
правомощия да идентифицират всяко лице, присъстващо на дадено работно място, могат
да бъдат обучени да разпознават подправени документи. Подобни документи, открити на
работното място, може да са признак за ТХ с цел трудова експлоатация. Обучението може
да бъде осигурено от граничната охрана или полицията.
ПРИМЕР
Обучение във връзка с подправени документи за трудови инспектори, Белгия
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Инспекторите по труда от специализирани звена в Белгия, занимаващи се със случаи на
незаконен труд и трудова експлоатация, са били обучени от полицията как да разпознават
подправени лични документи, така че да могат да установяват вероятни фалшиви
самоличности, което може да е индикатор за трафик на хора.

3.2.4 Ролята на граничните служби
Относно влизането и самоличността граничните служби могат:
Да създадат рискови профили, за да се опитат и да идентифицират случаи на
трафик на хора с цел трудова експлоатация: Рисковите профили могат да помогнат на
граничната охрана да установи възможни жертви на ТХ и възможни трафиканти. Вече
съществуват рискови профили на определени националности. Граничната охрана може да
опита да създаде рискови профили на възможни жертви на ТХ с цел трудова
експлоатация.
ПРИМЕР
Ръководство за рискови профили на Фронтекс, ЕС от 2014 г.
Ръководството за рискови профили на Фронтекс, ЕС от 2014 г. представлява сбор от
рискови профили на потенциални жертви от различни части на света и трафиканти, които
ги довеждат в Европа. То се стреми да повиши разкриването чрез определяне на
специфични профили на трафиканти и като последица разпадането на престъпни групи.
Ръководството не съдържа рисков профил на жертви на ТХ с цел трудова експлоатация, но
може да служи като пример какво би могъл да съдържа рисковият профил. Граничните
власти, заинтересовани от това ръководство, могат да се свържат с Фронтекс.
Да търсят подправени документи: Граничната охрана може да изследва дали
документите са подправени и ако е така, да ги изземе за целите на събиране на
информация заедно с други неща, свързани с мрежата за трафик. Това може да позволи
на граничната охрана да разпита пътуващите, тъй като подправените документи са
доказателство за престъпление и граничната охрана може да предприеме мерки да
откаже влизане на лица с подправен документ.
Да развиват и споделят познания и опит относно подправени документи: Тъй
като подправените документи могат да бъдат знак за ТХ с цел трудова експлоатация,
граничната охрана може да развива познания и опит за разпознаване на тези документи и
може да споделя тези познания и опит със съответните партньори, например полицията.
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Да проверяват документите на моряците: Трафикът на хора с цел трудова
експлоатация на кораби (както по море, така и на плавателни съдове по вътрешните
водни пътища) е феномен, за който все още не се знае много. За да може да разкрие това
престъпление на кораби, граничната охрана трябва да знае от какви документи се
нуждаят моряците 36. При пристигане на въздушна граница с цел качване на плавателен
съд като моряк на търговски кораб се изискват следните документи:
- Валиден документ за самоличност на моряка/Списъчна книга (има изключения);
- Валиден договор за работа, разпределящ моряка към конкретен плавателен съд или
съдове;
- Диплома по корабоплаване;
- Валидни документи за съответствие за специфичните функции, посочени в договора
за работа (например лиценз или разрешително за плаване от собствената държава);
- Потвърждение за държавата на флага на определения кораб;
- Виза тип C за моряк на търговски кораб и одобрение за качване.
Ако граничната охрана е наясно с тези изисквания, служителите могат да откриват
неверни или непълни документи, което може да е знак за ТХ с цел трудова експлоатация.
Понеже моряците често пристигат на летището и после пътуват до пристанището, за да се
качат на своя кораб, граничната охрана, както на въздушните, така и на морските граници,
трябва да е наясно с изискваните документи.
Всяка информация относно статуса на плавателния съд, на който морякът постъпва, може
да бъде намерена на борда на съда или чрез контакт с местния държавен пристанищен
контрол 37. Те могат да осигурят на граничната охрана доклад за състоянието на съда,
36 Приложимите правила на Международната морска организация (IMO) могат да бъдат
намерени в следните документи: „Норми за подготовка, освидетелстване и вахтена служба
(STCW)” 1995/2010 и „Безопасност на човешкия живот на море“ (SOLAS). Правила относно
условията на труд могат да бъдат намерени в Конвенцията за морския труд (MLC), Женева 2006 г.
37 Според уебсайта на Международната морска организация:“Държавен пристанищен контрол
(PSC) е проверката на чуждестранни кораби в националните пристанища, за да се установи, че
състоянието на кораба и неговата екипировка съответстват на изискванията на международните
правила и че корабът е с попълнен екипаж и управляван в съответствие с тези правила“, вж.
http://www.imo.org/blast/mainframe.asp?topic_id=159
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давайки им индикация дали морякът постъпва законно на плавателния съд или
злоупотребявайки със специалния си статут. Докладът за състоянието показва дали
плавателният съд все още е годен за плаване.
ПРИМЕР
Експлоатация на морската граница, Нидерландия
В Нидерландия експлоатацията в морския сектор изглежда се увеличава. При такива
случаи често в Шенгенското пространство се вкарват евтини работници, представящи се за
моряци от търговски кораб, като по този начин избягват задължението да имат
разрешително за работа чрез Споразумението от Страсбург от 1977 г. Корабните брокери
използват този път, за да вкарват много евтина работна сила в Шенгенското пространство.
Често на тези хора не се плаща достатъчно и са принуждавани да работят в ужасни
условия.

При един определен случай граничната охрана е имала задача, поставена от морската
разузнавателна служба, да извърши обстойна гранична проверка на два плавателни съда
под руски флаг, които пристигнали на пристанището в Схевенинген, близо до Хага.
Плавателните съдове плавали направо от Панама до пристанището в Схевенинген и
прекарали повече от две седмици в морето. Докато извършвали проверката, граничната
охрана забелязала, че екипажът бил нервен и не сътрудничел. Екипажът, които се оказали
жертви, не могли да покажат нито договори за работа, нито документи за идентификация
на моряци, които са необходими за работа като моряк на търговски кораб. Те не знаели
кой е собственикът на плавателния съд, заявили, че нямат разрешително да снабдяват
плавателния съд с храна, което означавало, че са живеели на хляб и вода по време на
двуседмичното си пътуване и не са получавали заплащане от месеци. Плавателните
съдове били с твърде много екипаж, което принудило жертвите да делят леглата.
Освен това съдовете били сменили държавата на флага от Русия на Литва, но не били
сертифицирани да плават под флага на втората държава. На борда липсвали основни
сертификати за сигурност на кораба, като сертификат за регистрация и сертификат за
минимален персонал.
Партньори, участващи в сътрудничеството, и техните роли:
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Royal Marechaussee (Корпус на жандармерията) на Нидерландия: действа като
гранична охрана и прилага правилата на Международната морска организация и Кодекса
на шенгенските граници.
Инспекция по труда: проверява съдовете и условията, при които екипажът е
работел.
Какво прави този случай успешен:
Задълбоченото познаване на приложимите правила и разпоредби в морския сектор
гарантирало не само бързото идентифициране на екипажа като жертви на ТХ с цел
трудова експлоатация. Литовските власти били известени и можели незабавно да
обменят информацията, че съдовете и екипажът нямат позволение да плават под техния
флаг, което улеснило защитата на жертвите.
Да проверят багажа, парите и облеклото: Когато гражданин на трета държава
пристигне на летище в Шенгенското пространство, граничната охрана може да провери за
всякакви специфични предмети и/или дрехи, които възможната жертва носи със себе си
за пътуването, както и дали има достатъчно средства, за да се издържа в чужбина.
Липсата на багаж и/или пари може да е признак за ТХ с цел трудова експлоатация.
Да обърнат внимание на външния вид: Когато гражданин на трета държава
пристигне на летище в Шенгенското пространство, граничната охрана може да обърне
внимание дали жертвите изглеждат в добро състояние или са недохранени, както и дали
говорят последователно и съгласувано.
Да обърнат внимание на придружаващите лица: Например по-възрастен мъж,
който не е роднина, придружаващ мъже/жени, които изглежда се страхуват от него.
Да снемат отпечатъци: Когато гражданин на трета държава пристигне на летище в
Шенгенското пространство, граничната охрана взема отпечатъци от преминаващите
границата нелегално, за да види дали самоличността им е в базите данни с отпечатъци и
за да осигури защита на жертвите, когато трафикантите се опитват да ги въведат в
държава, използвайки фалшива самоличност.
Да разпитват възможните жертви: Когато граничната охрана има правомощия да
разследва трафик, тя може да разпитва (възможни) жертви, за да определи дали знаят
нещо за:
- целта или крайната точка на тяхното пътуване;
- лицето за контакт при пристигане;
- техният работодател, или
- термини, свързани с работата на езика на държавата.
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Този разпит е особено важен, тъй като често е първата възможност за жертвата да
установи контакт с лице, различно от трафиканта.
ПРИМЕР
Модел ПЕГАС (PEGASUS) за разпит на потенциални жертви, Фронтекс
Фронтекс използва модела ПЕГАС като насока за граничните служители за един логичен и
ефективен разпит на (потенциални) жертви на трафик на хора. ПЕГАС е съкращение на
седемте стъпки, от които се състои моделът. То означава:
Представяне (начало на разпита);
Разясняване на настоящата ситуация;
Събиране на информация;
Оценяване на ситуацията чрез актуализиране на информацията;
Разискване с (потенциалната) жертвата какви са следващите стъпки, които да се
предприемат;
Предприемане на възможните следващи стъпки (в зависимост от положението на
местната гранична охрана); и
Вземане на решение за последващи мерки (приключване на разпита).
За повече информация, моля, вж. „Обучение на граничната охрана за борба с трафика на
хора”, публикувано от Фронтекс38.
Да задават въпроси на търсещите убежище лица: Граничните служители могат да
задават въпроси на търсещите убежище лица, за да определят дали са били жертви на ТХ
с цел трудова експлоатация преди пристигането си в държавата или дали трафикантите са
им казали да кандидатстват за убежище, за да могат да влязат законно в държавата.
Служителите могат да предупредят търсещите убежище относно рисковете, които поемат,
ставайки жертва, тъй като все още нямат разрешение за пребиваване, може да са
натрупали дългове, за да платят за пътуването си, може да не говорят езика и т.н.
Да уважават правата на мигрантите: Когато целта е да се предотврати ТХ с цел
трудова експлоатация при влизане, важно е да бъде спрян трафикантът без да се уврежда
мигрантът и неговите права.
Допълнителна информация
38 Фронтекс, 2012 г.

TeamWork! Ръководство ∙ Глава 3: Процесът на трафик на хора с цел трудова експлоатация

Фронтекс, „Ръководство за рискови профили при трафик на хора”, Люксембург:
Служба за публикации на Европейския съюз, 2014 г.39
Фронтекс, „Ръководство ВЕГА (VEGA) относно деца”, Люксембург: Служба за
публикации на Европейския съюз, 2015 г.40

3.2.5 Ролята на имиграционните служби
Относно влизането и самоличността, имиграционните служби могат:
Да създадат специализирани звена и/или персонал: Наличието на
специализирани звена в рамките на имиграционните служби със съответните умения
може да е много полезно и да позволи по-добро решаване на проблемите, свързани с
трафика на хора. Това увеличава разбирането на признаците за това престъпление и може
да е от помощ за подобряване откриването на жертви и при наказателно преследване на
нарушителите.
ПРИМЕР
Звено за борба с ТХ на имиграционната гранична служба, Португалия
В Португалия имиграционната гранична служба (SEF) е създала звено за борба с трафика
на хора. То е създадено да се бори с престъплението в широк мащаб и се различава от
другите миграционни служби на ЕС. Звеното има възможност проактивно да открива
потенциални жертви на етапа преди наказателното разследване. Това означава, че
жертвите все още не са потвърдени, но има ясни знаци, че може да са такива. Процесът
на откриване на жертви винаги се случва в тясно сътрудничество с един от четирите
регионални мултидисциплинарни екипа. Намесата може да бъде започната от звеното за
борба с трафика на хора, което след това осъществява връзка с мултидисциплинарен екип
(EME) или със съдебната полиция (PJ).
Основните задачи на звеното за борба с трафика на имиграционната гранична служба са:
активно да събира доказателства, да започва анализ и да открива жертви, тясно
съгласувайки действията си с прокуратурата;

39 Фронтекс, 2014г.
40 Фронтекс, 2015г.
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да събира, централизира, изготвя, анализира и разпространява данни и
информация за феномена трафик на хора;
да сътрудничи от техническа гледна точка на дейностите на другите звена на
имиграционната гранична служба в борбата с трафика на хора;
да осигурява вътрешно и външно обучение в сферата на трафика на хора;
да работи по партньорствата и протоколите, установени между имиграционната
гранична служба и различните публични и частни субекти, участващи в борбата с това
престъпление.

ПРИМЕР
Специализирани звена за непридружавани непълнолетни, Норвегия
Норвегия има специализирани звена, които се занимават с влизането в държавата на
непридружавани непълнолетни лица. Те разполагат със специализирани въпроси за
разпит и правят стандартен рентген, за да проверят възрастта на непълнолетните лица.
Да обръщат внимание на признаци на ТХ с цел трудова експлоатация по време
на процедури по предоставяне на убежище: Вж. по-горе 3.2.4 Ролята на граничните
служби за повече информация.
Да разработват ясни правила за домашните помощници (au pairs): Домашните
помощници могат да бъдат изключително уязвими, тъй като са много по-евтини (покриват
се само разходите за издръжка) от официалните социални детски грижи, детегледачка
или наемането на професионалист в областта на здравеопазването за болен роднина. За
предотвратяване експлоатацията на домашните помощници са необходими ясни правила.
Например, имиграционните служби може да отказват разрешителни за вземане на нов
домашен помощник на граждани, при които е установено, че експлоатират домашни
помощници.

ПРИМЕР
Затягане на програмата за домашни помощници, Норвегия
През 2013 г. норвежките власти затегнали правилата на програмата за домашни
помощници, за да предотвратят ТХ с цел трудова експлоатация. Както и в други държави,
програмата за домашни помощници на Норвегия има за цел да даде на участниците шанс
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да научат националния език и да се запознаят с културата на държавата. Домашните
помощници живеят със семейства домакини, които трябва да покриват тяхната издръжка,
да плащат за уроци по норвежки и да предоставят малък доход в замяна на домакинска
работа при максимум 30 часа на седмица.
За съжаление някои домашни помощници в Норвегия, например тези от Филипините, са
принудени да работят, извършвайки домакински труд, в продължение на много часове и
получавайки подаяния. Норвежки граждани, които злоупотребяват с програмата за
домашни помощници, ще бъдат поставени „под карантина“, която им забранява да
вземат нов домашен помощник за определен период от време.

3.2.6 Ролята на неправителствените организации
Относно влизането и самоличността НПО могат:
Да споделят знания за перспективата на жертвите със съответните организации,
например граничните служби: Езикът на тялото може, например, да бъде тълкуван
различно в държавата на местоназначение. Като част от обмена могат да се обсъждат
етнически профили, за да се предотврати сливането на етническото профилиране и
трафика на хора. Знанието за перспективата на жертвите може да подобри
осведомеността и степента на разкриваемост.

3.2.7 Ролята на министерствата и посолствата
За да се предотврати превръщането на работници мигранти в жертви на ТХ с цел трудова
експлоатация, министерствата на външните работи, посолствата и консулствата могат:
Да разработят насоки за справяне с ТХ с цел трудова експлоатация: Тъй като
жертвите на ТХ с цел трудова експлоатация могат да идват от няколко държави от ЕС
и/или трети държави, министерствата на външните работи, в сътрудничество с други
министерства, могат да изготвят насоки как техните посолства и консулства да се справят с
ТХ с цел трудова експлоатация, например по време на визовите процедури, чрез
информиране и обучаване на персонала, предоставяне на информация на потенциални
работници мигранти и кандидати за виза, разпространяване на списък с признаци и
рискови профили до персонала и обмен на знания и опит чрез вътрешен сайт, като се
прави разграничение между държави от ЕС и трети държави и между по-често срещани и
по-рядко срещани държави на произход на жертви.
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Да информират потенциални работници мигранти и заявители за виза за техните
права: Посолствата и консулствата могат да се погрижат да има информация достъпна за
потенциални работници мигранти относно живота и работата в тяхната държава,
включително трудовите права и рисковете за ТХ с цел трудова експлоатация и към кого да
се обърнат при проблем. Тази информация може да се разпространява чрез
информационни срещи, социалните медии, приложения, видеа, брошури или плакати.
Да повишат информираността на всички служители в посолствата и консулствата:
Всички служители от персонала на посолствата и консулствата и особено служителите,
работещи на първа линия, в значимите държави на произход на жертви на ТХ с цел
трудова експлоатация могат да бъдат информирани за средствата, тенденциите и
начините на действие на трафикантите на хора и за признаците на престъплението, които
те могат да разпознаят. Организации като правоприлагащите органи и НПО могат да
предоставят необходимите познания за това.
Да обучат служителите в консулствата, които отговарят за заявленията за виза:
Служителите в консулствата, отговарящи за обработването на заявленията за виза могат
да бъдат обучени как да разпознават признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, къде да
ги докладват и как да постъпят със съответните заявления.
Да използват показатели и рискови профили, за да търсят признаци за измама и
ТХ с цел трудова експлоатация по време на визовите процедури: Посолствата могат да
използват списък с показатели и рискови профили, за да откриват признаци на ТХ с цел
трудова експлоатация на ранен етап. Министерството на външните работи може също да
създаде вътрешен сайт, където посолствата и консулствата да обменят знания и опит
относно начина на действие на трафикантите, така че другите посолства и консулства да
могат да го разпознаят. Предоставената информация може, например, да обяснява как да
се разпознават подправени документи.
Да проверяват за отказани преди това заявления за виза: Ако заявления за виза за
същите работници мигранти или свързани със същото дружество, или спонсор са били
отказвани преди, може да си струва да се проучи дали е било заради подозрения за ТХ.
Да проверяват дали референцията (спонсор) на заявителя е използвана често от
други заявители за виза: Ако случаят е такъв, това може да насочи към път за ТХ с цел
трудова експлоатация или прехвърляне на мигранти през граница.
Да проверяват необичайни заявления за виза, за предпочитане чрез интервю
лице в лице: Консулските служители могат да проверяват обстойно заявления, които са
необичайни или които отговарят на определен рисков профил и да следят за опити от
страна на трафиканти да заобикалят процедурите за миграция. По време на интервюто
консулските служители могат да търсят признаци, че заявителят бива ръководен по време

TeamWork! Ръководство ∙ Глава 3: Процесът на трафик на хора с цел трудова експлоатация

на процеса. Обработването на заявления за работна виза включва и други служби, защото
придобиването на разрешително за работа също е част от процеса. Тъй като са намесени
повече служби е още по-важно те взаимно да се информират, за да не могат трафикантите
да се възползват от пропуски в системата.
Да провеждат интервюта с обслужващия персонал на дипломатическите служби:
Работниците в домакинствата на дипломати, доведени извън ЕС, могат да са уязвими към
експлоатация. Ето защо е важно да се въведат специални процедури за защита на тези
уязвими групи, като се започне от визовата процедура, но и по време на престоя им.
ПРИМЕР
Предотвратяване на трафик на хора сред обслужващия персонал на домакинствата на
дипломати, Австрия.
Като дом на голямо дипломатическо общество, Австрия специално е наблегнала на
предотвратяването на ТХ сред частния обслужващ персонал в дипломатическите
домакинства. Федералното министерство по интеграцията и външни работи на Европа е
въвело редица мерки и редовно информира за политиката си дипломатически мисии и
международни организации. Организирано е било събитие за обслужващи работници в
дипломатически домакинства, за да ги информират за основните им права относно
заплащане, работни часове, застраховка и право на почивки, както и за правните
възможности, до които имат достъп. Цялостната политика включва задължителни лични
интервюта в министерството по повод събирането на годишното удължаване на картата
за легитимация (официална лична карта).
Освен това министерството предлага обучение на дипломатическия и консулския
персонал относно трафика на хора, включващо предотвратяване експлоатацията на
обслужващия персонал в дипломатическите домакинства, като част от учебните програми
за млади дипломати (задължително) и в рамките на годишната консулска конференция
(доброволно).
Да спрат издаването на виза, ако да има риск от трафик на хора с цел трудова
експлоатация: Ако посолствата или имиграционните служби се натъкнат на признаци на
ТХ с цел трудова експлоатация по време на визовата процедура и заподозрат, че
заявителят може да стане жертва на това престъпление, ако визата бъде дадена,
заявлението може да бъде отказано. Ако признаците включват случай, в който е подадено
заявление за разрешително за работа, може да е полезно да бъде информирана
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организацията, отговаряща за издаване на разрешителни за работа, така че тя също да
може да вземе това предвид.
ПРИМЕР
Спиране издаването на разрешителни, Кипър
Кипър е спрял издаването на разрешителни за виетнамски граждани да работят като
домашни работници в Кипър, докато виетнамските власти не предоставят на кипърските
власти одобрен списък с оторизирани частни агенции за наемане на работа, тъй като е
било преценено, че виетнамските граждани са в риск от експлоатация от неоторизирани
агенции за наемане на работа или независими посредници във Виетнам.
Като част от мултидисциплинарен подход, посолствата и консулствата могат:
Да съобщават признаци на трафик на хора на съответните власти: Ако посолствата
се сблъскат с признаци на ТХ с цел трудова експлоатация по време на визовия процес,
важно е те да бъдат съобщени на властите в държавата домакин и/или властите в
собствената им държава. В зависимост от обстоятелствата по случая, информацията може
да бъде съобщена на имиграционната служба, инспектората по труда и/или отговорната
служба за разследване на престъпления. Това може да доведе до проверки на замесените
дружества и дори наказателни разследвания.
ПРИМЕР
Експлоатация на филипински моряци на плавателни съдове по вътрешните водни пътища,
Нидерландия.
Почти 15 000 филипински моряци работят понастоящем на кораби под флага на
Нидерландия. Работата на борда на нидерландски кораби като цяло предлага отлични
възможности за тези моряци заради достойното заплащане, добрите условия на труд и
перспективите за кариера. Изключение от това положително състояние на нещата е
случаят „Шипинг Крю“ (Shipping Crew), дружество, състоящо се от базирано в
Нидерландия дружество майка и дъщерно дружество, базирано във Филипините. Случаят
все още е в съда и в двете държави, така че изходът от процеса не е известен. Въпросното
дружество притежава кораби и наема моряци за вътрешните водни пътища в
Нидерландия. Наемането става чрез неговата местна агенция за подбор на екипаж във
Филипините. Всички моряци подписвали договор с агенцията за наемане на персонал,
базирана във Филипините. След това нидерландското дружество майка подавало
заявление за разрешителни за работа и за пребиваване в Нидерландия. Много от
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моряците работели на съдовете по вътрешните водни пътища, собственост на самото
нидерландско дружество майка, други били наемани на други плавателни съдове за
вътрешните водни пътища чрез нидерландското дружество.
Когато подават заявление за виза в посолството, моряците, наред с другото, трябва да
представят своя договор за одобрение от филипинската администрация за презокеанска
заетост (POEA), Докато разглеждал такава виза, служител на посолството забелязал, че
заплатите в тези договори на Филипинската администрация били много под минималните
възнаграждения в Нидерландия. Когато били зададени въпроси за тези договори и
минималното заплащане, от нидерландското дружество майка заявили, че на моряците
се плащало в съответствие с минималното заплащане в Нидерландия и представили
(нидерландски) договори с по-високо заплащане. Според дружеството майка заплатите,
посочени в нидерландските договори, били истинските заплати. Посолството, обаче,
заключило, че те използват два договора за един с същи моряк. Посолството
информирало правоприлагащите органи в Нидерландия за признаците за експлоатация,
като по всичко изглеждало, че филипинските моряци били ограбвани и експлоатирани.
По същото време през 2011 г. във връзка със съобщения и признаци, че филипински
моряци, работещи на нидерландски кораби по вътрешните водни пътища са
експлоатирани, морското звено на полицията и инспектората по труда започнали
съвместно разследване, наречено „Корнуол“ (Cornwall). Разследването разкрило, че някои
мъже наистина работели много часове без почивни дни в продължение на седмици и
дори месеци, без възможност да напуснат кораба, защото паспортите им били взети. В
центъра на разследването било нидерландското дружество майка, което било
заподозряно в подправяне на заявления за трудови договори и разрешителни за
пребиваване. След координиране между прокуратурата и инспектората по труда в
Нидерландия, нидерландското посолство във Филипините и филипинския департамент по
външните работи и департамента по правосъдие, били заведени дела срещу служители
на дружеството майка в Нидерландия за трафик на хора с цел трудова експлоатация. Във
Филипините на основание наказателно и административно разследване били внесени
обвинения за ТХ, незаконно наемане и измама срещу служители на местната агенция за
подбор на екипаж и техните нидерландски колеги (също обвинени в Нидерландия).
Партньори, включени в сътрудничеството, и техните роли:
Нидерландското посолство във Филипините: откриване на признаци на трафик от
заявленията за виза на моряците,сътрудничество между нидерландските и филипинските
власти;
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Прокуратурата и инспектората SZW на Нидерландия: разследване и съдебно
преследване на случая;
Департамента за външни работи на Филипините: официален канал за искане за
правно съдействие;
Департамента по правосъдие на Филипините: централен орган за координиране на
искания за правно съдействие във Филипините;
Филипинската администрация за презокеанска заетост: предоставяне на
информация за местната агенция за подбор на екипаж, административно разследване на
случая;
Филипинския съвет срещу изпирането на пари: съдействие при проследяване пътя
на парите на дъщерното дружеството във Филипините; замразяване и отнемане на
активи.
Какво прави този случай успешен:
Междусекторният подход към този случай, включващ служители от различни
юрисдикции, е бил много сложен процес, но е гарантирал справянето със случая от всички
аспекти. Все още продължава наказателното дело срещу заподозрените в Нидерландия.
Във Филипините са наложени административни санкции (спиране на лиценза) на
местната агенция за подбор на екипаж, а наказателното дело за отнемане на активи все
още не е приключило. Милиони песос са замразени от съвета срещу изпирането на пари.
С цел да създадат доверителен фонд за жертви на трафик на хора с източник замразени
активи, Филипините са изменили законодателството срещу трафика и прането на пари,
използвайки като модел този случай срещу дружеството майка и неговия местен
посредник за подбор на екипаж.

Допълнителна информация
Съвет на Балтийските държави, Ръководство за консулските и дипломатическите
служители как да защитават и да помагат на жертви на трафик, Стокхолм, 2011 г. 41
3.3 Статутa на пребиваване на жертвата (по време на ТХ с цел трудова експлоатация)
Въведение

41 Съвет на Балтийските държави, 2011 г.
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Статутът на пребиваване на жертва на ТХ с цел трудова експлоатация може да играе
важна роля в ситуациите на трафик. Трафикантите могат да злоупотребят с липсата на
законно пребиваване като начин да държат жертвата под контрол, например
заплашвайки него/нея с принудително извеждане от държавата. Ако някой е в държавата
нелегално, това може да е признак на ТХ с цел трудова експлоатация. Трафикантите могат
също да злоупотребят с легални начини за влизане в държавата, за да вкарат жертви.

3.3.1 Мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество
Относно статута на пребиваване на жертвата (по време на трафика) миграционните
служби, инспекциите по труда и НПО могат:
Да поддържат яснота за техните отличителни роли: Комбинация от незаконен
мигрантски статут и незаконна заетост може да направи хората уязвими към трафик.
Поради това може да бъде полезно сътрудничеството между миграционните служби и
инспекциите по труда, което да подобри ефективността. В същото време при
извършването на комбинирани проверки, липсата на яснота относно техните съответни
функции може да бъде вредна за идентифицирането на жертвите. За мигрантите
разликите между видовете органи може да са неясни - те могат да объркат
имиграционния контрол, инспекцията на труда и ролята на полицията. Като резултат
жертвата може да не е склонна да установи контакт и да докладва поради страх от
експулсиране. Затова е важно целите на съвместна проверка да се разяснят на
мигрантите. НПО могат да информират замесените служби защо тази яснота е важна от
гледна точка на мигрантите.
ПРИМЕР
Мултидисциплинарни проверки на дружества, Дания
Датската Агенция за международно набиране на персонал и интеграция (SIRI) участва в
проверки на работодатели и работници по време на посещения на дружества в
сътрудничество с други датски власти (напр. органът за работна среда и данъчния орган),
които се осъществяват като част от два типа дейности, наречени съответно социален
дъмпинг и съвместни усилия на властите. Агенцията за международно набиране на
персонал и интеграция съдейства на полицията чрез проверка на разрешение за
пребиваване и разрешителното за работа на чужденеца и съответно насочва
работодателите относно правилата. Агенцията няма правомощия сама да извършва
проверки относно имиграцията и затова участва само в действия, където участва и
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датската полиция. Ако агенцията открие, че чужденец е нает без да има право да работи,
датската полиция поема разследването.
За да се предотврати превръщането в жертви на ТХ с цел трудова експлоатация на частния
персонал в домакинствата на дипломати, министерството на външните работи, НПО и
полицията могат да обединят усилия и:
Да задължат персонала от домакинствата на дипломати да идват в МВнР за
лична среща: МВнР може да постави издаването на разрешителни/визи за персонала от
домакинствата на дипломати под условие те да идват в МВнР за лична среща. На тези
срещи могат да се предоставят информационни брошури относно трудовите права и
данни за контакт с полицията и НПО.
Да подготвят информационни брошури: НПО и полицията могат да съдействат на
МВнР при подготовката на такива информационни брошури, насочени към персонала от
дипломатическите домакинства.
Да споделят знания относно признаци на трафик със съответните служители на
МВнР: НПО и полицията могат да споделят своите знания с участващите служители на
МВнР за повишаване степента на разкриваемост.

3.3.2 Ролята на полицията и другите служби за криминално разследване
Когато извършват наказателно разследване, полицейските сили и другите служби за
разследване на престъпления могат:
Да преглеждат документите за самоличност: Разследващите служители могат да
преглеждат документите за самоличност и да проверяват какъв статут на пребиваване
има потенциалната жертва, за да се гарантира, че нелегални или сезонни работници
могат да бъдат предупредени за възможния риск да станат жертви.
Да проверят как трафикантът е успял да злоупотреби със законните начини за
влизане в държавата: Ако жертва е влязла в държавата, използвайки законни средства с
измама, може да е полезно да се открие как трафикантът е успял да постигне това. Това
може да помогне за установяването на лица, които улесняват нелегалната миграция.

3.3.3 Ролята на трудовите, социалните, здравните инспекторати и инспекторат по
рибарство
Относно статута на пребиваване на жертвата (по време на трафика) инспекторатите могат:
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Да проверяват статута на пребиваване на работника: По време на проверки
инспекторите могат да проверяват статута на пребиваване на присъстващите работници.
Ако този статут е нелегален, това може да е признак на ТХ с цел трудова експлоатация.
Ако са потенциални жертви, работниците могат да бъдат пренасочени към убежище за
узаконяване на техния статут на пребиваване.
Да проверяват дали работниците мигранти имат право да работят в държавата:
Инспекторите по труда могат да играят роля при установяването дали работници
мигранти имат право да работят в държавата, в която са се преместили. Например,
документите на работодателите могат да покажат дали са поискали потвърждение, че
работниците имат законно право да бъдат наети в държавата на местоназначение. Когато
се установят фалшиви документи или когато се установи, че работниците нямат
правилния трудов статут, те може да не са наясно, че са нарушили имиграционните
закони на държавата, към която са мигрирали. Работниците може да са били измамени от
лицето, което ги набира и/или от техния работодател, които може да се възползват от
това незнание, за да улеснят експлоатацията на тези работници. При такива обстоятелства
връзката с граничната охрана и/или имиграционните служители на ранен етап от една
проверка може да помогне да се определи дали работници, установени като незаконно
наети, могат всъщност да са жертви и с тях трябва да се отнасят като с такива, като им се
помогне, докато лицето, което ги набира, и/или работодателя бъдат разследвани за
нарушения във връзка с имиграцията и трафик на хора с цел трудова експлоатация.
ПРИМЕР
Проверки на статута на пребиваване от инспекциите по труда, Белгия
Инспекторите по труда от специализираните звена, занимаващи се със случаи на
незаконен труд и трудова експлоатация (вж. 2.2.2) са преминали обучение от полицията
как да разпознават подправени документи за самоличност, така че да могат да
установяват вероятно фалшива самоличност, което може да е индикатор за трафик на
хора. По време на техните съвместни посещения за проверка полицията и инспекторите
по труда проверяват статута на пребиваване на работниците. Работниците, оказали се с
незаконен статут на пребиваване, които се считат за потенциални жертви, се пренасочват
към убежище от инспекторите по труда или от полицията, така че техният незаконен
статут на пребиваване може да бъде узаконен по време на наказателното производство,
което ще започне.

3.3.4 Ролята на местните (общините) и/или регионалните власти
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Относно статута на пребиваване на жертвите местните власти (общините) и/или
регионалните власти могат:
Да проверяват за признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, когато издават
разрешение за пребиваване: В някои държави местните органи за чужденците (част от
местните власти) са организациите, отговорни за издаване на разрешителни за
пребиваване. При издаването те могат да търсят признаци за потенциални жертви на ТХ с
цел трудова експлоатация.
3.4 Настаняване на жертвите през време на ТХ с цел трудова експлоатация
Трафикантите често настаняват жертвите на ТХ с цел трудова експлоатация в ужасяващи
условия. Жилищата често са пренаселени; жертвите може да се налага да делят стая с
други лица. Може да се налага да спят на матрак или на пода, в сгради, които са мръсни
и/или където липсват основни хигиенни условия. В някои случаи жертвите трябва да спят
в места, които не са предназначени за обитаване, като бараки, хижи или товарни
автомобили. Жертвите може да са задължени да плащат високи наеми за жилището си.
Условията, при които хората са настанени могат да насочват към ТХ с цел трудова
експлоатация.

3.4.1 Мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество
Когато става въпрос за условията на настаняване, съответните публични и частни
организации могат:
Да обръщат внимание за признаци на ТХ с цел трудова експлоатация по време на
проверки на жилища: В някои държави местните власти отговарят за проверките на
жилищата. По време на тези проверки инспекторите могат да се натъкнат на признаци на
ТХ с цел трудова експлоатация, например пренаселване. Проверките на жилищата могат
да се извършат по мултидисциплинарен метод, например в сътрудничество с пожарната,
санитарните служби, полицията и/или (частни) жилищностроителни дружества. По време
на тези проверки местните правителства и/или другите участващи организации могат да
попаднат на много информация, която може да е от значение за правоприлагащите
органи, разследващи ТХ.
Да обръщат внимание на признаци за пренаселване или лоши жилищни условия
по време на рутинни патрули или когато предоставят рутинни услуги: Пренаселването
или лошите жилищни условия могат също така да бъдат установени от организации по
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време на рутинни дейности, като пешеходни патрули, или при предоставяне на услуги,
например от полицията при пешеходно патрулиране, жилищната асоциация или местните
власти, извършващи поддръжка на жилища под наем, служители от социалното
подпомагане при домашни посещения, или електро и телевизионни механици,
извършващи поправки.
ПРИМЕР
Операция „Фазан“, Областен съвет на Фенланд, Обединеното кралство
Този пример е свързан с хора, основно от Източна Европа, наети в своите държави с
лъжливи обещания за добра работа в Англия. Процесът на наемане е насочен към
уязвими хора, които да са необразовани и/или сами (включително самотни майки),
всички от които са безработни. При пристигането си в Уисбийч жертвите били отвеждани
в пренаселени къщи и трябвало да платят наем предварително, включително депозит.
Били информирани, че няма работа за една седмица, но това се повтаряло всяка седмица,
докато спестяванията на хората се изчерпели и те задлъжнеели. Тази повишена
зависимост от експлоататора е позната като заробване с дългове. Жертвите са били
премествани в различни имоти под контрола на „събирач на наем“, често свързан с
недобросъвестен агент за недвижими имоти и нелицензирани посредници за намиране
на работа (gangmasters), с цел да не бъдат намерени. Експлоататорът взимал паспортите и
насърчавал жертвите да открият множество банкови сметки. Тези банкови сметки се
използвали за измама. Самоличността на жертвите също се използвала за вземане на
заеми без тяхно знание. Условията на живот често били опасни, много лоши, а жилищата
пренаселени.
При Операция „Фазан“ областният съвет на Фенланд, полицията на Кеймбриджшър и
партньорски агенции обединили сили, за да се справят с тези проблеми чрез интегрирани
домашни проверки и контролни дейности. Целта била да се събере информация относно
експлоатацията, консумирането на алкохол и спането на улицата, антисоциалното
поведение и престъпления като кражби от магазини и нападения, пренаселените жилища
и/или лошите жилищни условия и контрабандата (на цигари и алкохол). Всичко това може
да е свързано с работници мигранти и трафик на хора с цел трудова експлоатация.
Партньори, включени в сътрудничеството:
Включените партньори са областният съвет на Фенланд, полицията на Кеймбриджшър,
пожарната и спасителна служба на Кеймбриджшър, данъчната и митническа служба на
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Нейно Величество, лицензиращият орган за посредници при намиране на работа
(gangmasters) и имиграционните служби.
Какво прави тази практика успешна:
Стабилното и ефективно междуведомствено партньорство е възприето, за да отговори на
отделни проблеми, свързани с експлоатацията, съвременното робство, измамата,
престъпността и лошите жилищни условия в частни жилища под наем. Благодарение на
това сътрудничество има промяна в жилищното законодателство. Операция Фазан също
така е повлияла върху законопроекта за съвременното робство. Благодарение на подхода
на междуведомствено партньорство има съгласувани действия, обменя се информация и
дублирането на усилия е намалено. Подходът е национално признат като добра практика.
Да обръщат внимание на жертви, на които се удържа твърде много от
заплащането за жилище: В зависимост от националното законодателство може да е
законно разходите за жилище да се приспадат от заплатите на работниците. Когато,
обаче, се заплаща твърде много за жилище, това може да е признак за ТХ с цел трудова
експлоатация. Организациите могат да обръщат внимание на признаци, като твърде
висока жилищна такса.
Да проверяват къмпинги и ваканционни паркове: Когато определят кои места да
проверят, организациите следва да имат предвид, че жертвите може да живеят в
къмпинги и ваканционни паркове, тъй като такива места често са извън полезрението на
властите.
Да заснемат условията, при които са живеели жертвите: Когато организациите
намерят жертва на ТХ с цел трудова експлоатация в пренаселено и/или с неприемливо
лоши условия жилище, те могат да направят снимки на ситуацията, с която се сблъскват.
Тези снимки може да се използват за онагледяване на лошите жилищни условия на
жертвите в доклади, които се изготвят впоследствие от инспектората по труда или
полицията например.

3.4.2 Ролята на полицията и други служби за криминално разследване
Във връзка с жилищния аспект на ТХ с цел трудова експлоатация полицията и другите
служби за криминално разследване могат:
Да изследват условията на настаняване: Разследващите могат да видят кой е
действал като посредник за жилището, кой е собственикът, кой плаща наема,
електричеството и водата и кои други потенциални жертви живеят на същия адрес, както
по документи, така и в действителност.
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Да проверят полицейската база данни за предишни инциденти: Полицията може
да провери своята база данни и да види дали са се случвали някакви предишни
инциденти в или близо до къщата, която изследват. Ако такива е имало, това може да
доведе до информация като имена или телефони, относими към настоящата ситуация на
трафик.
3.4.3 Ролята на трудови, социални, здравни инспекторати и инспекторат по рибарство
Във връзка с жилищния аспект на ТХ с цел трудова експлоатация инспекторатите могат:
Да се свържат с организации, които отговарят за отдаване под наем или
регулиране на жилищните помещения: Може да е от полза инспекторатите по труда да
поддържат връзка с организации, които отговарят за отдаване под наем или регулиране
на жилища, тъй като те могат да имат полезна информация за жилищните условия на
работниците. Това може да е например орган на местната власт, който отдава под наем
жилища или лицензира сгради, обитавани от множество лица или пожарната. Това е
особено важно в държави, където трудовите инспекторати нямат право да влизат в частни
жилища, тъй като работниците могат да бъдат експлоатирани, като извършват работа
(например домакинска) зад затворените врати на частен дом.
Да определят на кого работниците плащат за настаняването си, дали такива
разходи се приспадат от заплатата им и какви са условията на живот: Разговорите с
работници могат да покажат дали те са имали свобода на избор на жилище или са били
насочени към определена агенция за имоти или жилище, притежавани от техния
работодател, и им е било казано, че използването на това жилище е условие за тяхното
наемане. Където се установят доказателства за опасно снабдяване с газ или
електричество, представляващо риск от пожар, пренаселване, нехигиенични условия и
големи суми, събирани за жилище, това може да означава трафик на хора с цел трудова
експлоатация.
3.4.4 Ролята на граничните служби
Във връзка с жилищния аспект на ТХ с цел трудова експлоатация граничните служби
могат:
Да питат работници мигранти, влизащи в държавата, къде възнамеряват да
живеят: Ако работниците мигранти не знаят къде ще живеят или не са си уредили свое
жилище, това може да е признак за ТХ с цел трудова експлоатация.
3.4.5 Ролята на местните (общините) и/или регионалните власти
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Във връзка с жилищния аспект на ТХ с цел трудова експлоатация местните (общините)
и/или регионалните власти могат:
Да информират служителите от общинския регистър за признаците на ТХ с цел
трудова експлоатация: в някои държави хората трябва да регистрират адреса си в
общинска служба, когато се преместват в дадена община. Държавните служители,
работещи в бюрата (по регистрация) могат да влязат в контакт с възможни жертви на ТХ с
цел трудова експлоатация, когато те идват да се регистрират, така че е важно да знаят как
могат да забележат признаци и какво могат и трябва да направят. Тези признаци могат да
включват:
- множество млади мъже/жени чужденци, които регистрират един и същи адрес като
техен дом (вероятно за кратък период),
- мъже/жени, придружавани винаги от един и същи човек,
- този човек държи техните паспорти и/или
- мъжете/жените се чувстват неудобно в неговата компания.
Да обръщат внимание за признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, когато
предоставят социално жилище на кандидатите: Тъй като трафикантите могат да се
опитат да използват социални жилища да настанят техните жертви, местните власти могат
да обръщат внимание за признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, когато предоставят
социално настаняване.
Да предоставят съответна информация за определен адрес на правоприлагащите
органи, разследващи ТХ с цел трудова експлоатация: Информация относно жилище,
което се държи от местната власт, може да е много важна за правоприлагащите органи.
Местните власти могат поради това да решат да обменят тази информация с тях, ако
съответното законодателство позволява това.

3.4.6 Ролята на неправителствените организации
Във връзка с настаняването на (нелегални) имигранти мигрантските общества могат да
играят основна роля, тъй като могат да са първата спирка за жертвите на трафик, търсещи
помощ, напр. когато търсят жилище. НПО, които имат опит с трафик на хора с цел трудова
експлоатация могат:
Да идентифицират жертви, търсещи жилище: НПО и/или мигрантските общества
могат да идентифицират жертва, когато търси жилище, и могат след това да я
подпомогнат при получаване на достъп до системата за препращане.
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3.4.7 Ролята на синдикатите
Жертвите на ТХ с цел трудова експлоатация невинаги живеят в подходящи условия. За да
проверяват за лоши жилищни условия на работниците, синдикатите могат:
Да посещават шофьорите на камиони на паркингите: на експлоатираните шофьори
на камиони невинаги се плаща достатъчно, за да си позволят подходящо настаняване,
когато са на път. Понякога те живеят в камионите и си приготвят храна вътре в кабината
или на паркинга. За да изградят връзка на доверие и евентуално да съберат информация
за случаи на ТХ с цел трудова експлоатация, синдикатите могат да посещават тези
шофьори на паркингите за камиони.
ПРИМЕР
Подкрепа от синдикатите за шофьори на камиони, Нидерландия
Служител на синдиката FNV започнал да се среща с чужденци шофьори на камиони на
паркингите, където те отсядали. FNV се свързал с тях чрез социални мрежи като Фейсбук и
Туитър. От синдиката осигурили достъпност на информация на езици, които можели да
разберат. Служителят убедил шофьорите на камиони да сътрудничат, като ги уверил, че
целта била да се подобри положението им и работните условия, а не работата им да бъде
отнета. С това, което установил, FNV се изправил срещу правителствените служби и ги
убедил да проследят случаите. Където било необходимо, от синдиката направили
необходимото определени случаи да бъдат внесени в съда. Служители на FNV пътували
до Източна Европа с репортер от национален вестник, където разобличили работодателя
и дружествата клиенти като дружества „пощенски кутии“.
Да имат предвид лошите условия на настаняване при превозите по вътрешните
водни пътища: Моряци, които работят в сферата на превозите по вътрешните водни
пътища може също да живеят в лоши условия. Синдикатите могат да опитат да посещават
тези кораби, когато акостират в пристанище, за да търсят за лоши условия на живот.
Допълнителна информация
Международна конфедерация на синдикатите (ITUC), „Как да се противодейства на
принудителния труд и трафика”, Ръководство с добри практики за синдикати, Брюксел,
2009 г.
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3.5 Аспекти на трафика на хора с цел трудова експлоатация, свързани с работата
Достойна работа, включваща справедливо заплащане и безопасни условия на труд, е
това, към което се стремят всички хора в професионалния си живот. За съжаление не
всяка работа предлага достойни условия на труд. Трудовият пазар има тъмна страна,
където с уязвимите работници се злоупотребява с цел печалба. В най-лошите случаи тези
работници стават жертва на ТХ с цел трудова експлоатация. Някои случаи нямат
организиран характер, като например малък работодател, наемащ и експлоатиращ един
или малък брой работници. Други засягат организиран трафик на хора с цел трудова
експлоатация, където могат да се използват различни измамни статути на заетост,
например фиктивни статути на самостоятелно заето лице или фиктивно командироване от
други държави от ЕС, за да се създаде привидна законосъобразност. Дружества
„пощенски кутии“, изпълнители, подизпълнители и агенции за временна заетост могат
също да бъдат използвани, за да прикрият реалността на трудовите отношения и в някои
случаи да скрият ТХ с цел трудова експлоатация. Понеже експлоатирането на труда на
работниците е целта на формата на трафик на хора, обсъждан тук, работата, която
жертвите извършват, е централен елемент от процеса на трафик и може да осигури на
властите полезни отправни точки за разследване.
В някои случаи на ТХ с цел трудова експлоатация директивата за борба с трафика може да
не е единственото законодателство на ЕС, което е относимо. Ако се окаже твърде трудно
да се докаже ТХ с цел трудова експлоатация, организациите все още могат да разгледат
налагането на санкции на заподозрените съгласно две други директиви.
Ако случаят засяга командировани работници, се прилагат правилата на директивата
относно командироването на работници 42. Командирован работник е служител, който е
нает в една държава-членка (ДЧ) на ЕС, но е временно изпратен от работодателя си да
изпълнява работа в друга ДЧ. Целта на директивата е да предотврати социален дъмпинг
чрез защита на правата и работните условия на командированите работници. Когато ДЧ
има определени минимални условия на работа, те трябва да се прилагат и спрямо
работници, командировани в тази държава. Тези условия на работа могат да включват
неща като максимална продължителност на работата и минимална продължителност на
почивката, минимален платен годишен отпуск, минимално заплащане, равно третиране
42 Директива 96/71/ЕО.
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на мъже и жени и условията за предлагане на работници за наемане на работа, по-точно
предоставянето на работници от агенции за временна заетост. В случай на
несъобразяване с Директивата, ДЧ трябва да предприемат подходящи мерки. Те могат да
извършат проверки, за да наблюдават спазването на Директивата относно
командироването на работници. ДЧ могат да обменят информация относно
командироването на работници чрез Информационната система за вътрешния пазар
(IMI)43. Европейската комисия също така е създала експертна работна група44, която се
занимава с проблемите, произтичащи от командироването на работници и прилагането
на тази Директива.
Ако случаят включва наемането на нелегални граждани на трети държави, се прилага
Директива 2009/52/ЕО45. Тя забранява наемането на незаконно пребиваващи граждани
на трети държави с цел борба с нелегалната имиграция. За тази цел тя установява общи
минимални стандарти относно мерки и (финансови и наказателни) санкции, които да се
прилагат в ДЧ срещу работодатели, които нарушават забраната.

3.5.1 Обща информация
За предотвратяване на ТХ с цел трудова експлоатация, организациите могат:
Да информират работодателите за правата на работниците: Всеки, който наема
служител, трябва да е наясно, че служителят трябва да бъде третиран справедливо и да
му се заплаща справедливо, не трябва да бъде държан на работа против своето желание,
трябва да разполага с паспорта си и другите документи за идентификация и следва да
може да съобщава за злоупотреба, без да се предприемат ответни мерки срещу него.
Запознаването на работодателите с правата на работниците може да помогне да се
намалят сериозните злоупотреби и експлоатацията.
Да насочат дейности за превенция към експлоататорските условия на труд:
Дейности за превенция могат да бъдат насочени към експлоататорските условия на труд,
за да се предотврати превръщането им в случаи на ТХ с цел трудова експлоатация.

43 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_en.htm.
44 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009D0017.
45 Директива 2009/52/ЕО.
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Да бъдат предпазливи при обществени поръчки: правителствените организации
(на национално, регионални и местно равнище) могат да се погрижат да бъдат
внимателни при процедури по възлагане на обществени поръчки, за да предотвратят ТХ с
цел трудова експлоатация чрез сключване на договори с (чужди) дружества46 (1.1.1
съдържа пример как това може да работи).
Да бъдат предпазливи, когато издават лицензи за осъществяване на дейност:
Правителствените организации (на национално, регионални и местно равнище), които
отговарят за издаването на лицензи за предприятия или дейности, като хотели,
ресторанти, барове, места за хазарт, мачове по бойни изкуства и проекти за сгради, могат
да разработят метод за проверка на заявителите за криминални връзки. Ако
предприятията са (или се подозира, че са) замесени в престъпни дейности, като трафик на
хора, е възможно лицензът да бъде отказан или отнет.
Да разработят рамка за разграничаване на ТХ с цел трудова експлоатация от
лошите работни условия: Задължение на работодателя е да осигури достойна работа.
Някои работодатели, обаче, предлагат лоши условия на работа и в най-лошите случаи
участват в ТХ с цел трудова експлоатация. Все още не е напълно установена ясна
разграничителна линия между лоши условия на заетост и ТХ с цел трудова експлоатация.
Независимо от това, важно е да се предотвратяват лошите работни условия, защото, ако
не бъдат проверявани, могат да предоставят основата за развитие на по-крайно третиране
и експлоатация на работниците. Съответните организации могат да опитат да разработят
рамка на национално или трансгранично равнище, която да улесни разграничаването
между ТХ с цел трудова експлоатация и лошите работни условия. Такава рамка може
също да улесни определянето дали нарушенията трябва да бъдат разглеждани в рамките,
например, на трудовото или административното законодателство, или на наказателното.
Допълнителна информация
Клара Скриванкова (Klara Skrivankova), „Между достойната работа и принудителния
труд: изследване продължителността на експлоатацията“, Фондация „Джоузеф Раунтрий“
(Joseph Rowntree), Йорк: Фондация „Джоузеф Раунтрий“ 2010 г.47
За да идентифицират повече жертви на ТХ с цел трудова експлоатация, организациите
могат:

46 Предложението е взето от Агенцията на ЕС за основните права (FRA), 2015 г.
47 Скриванкова, 2010 г.
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Да разработят методи за контакт с трудно достъпни жертви: За властите може да
е предизвикателство да достигнат до жертви в някои рискови сектори заради естеството и
ситуацията, в която работата се изпълнява. Тези рискови сектори често включват голямо
текучество на персонала заради промени на работното място (например при
строителните работи) и сезонна работа в земеделието. Принудителното подчинение в
домашни условия в сивата икономика се характеризира с работа в частни помещения,
където често трудовите инспекторати нямат правомощие да влизат. (Полицията може да
влезе в тези помещения, когато има подозрения за извършено престъпление, но първо
трябва да получи заповед. Когато има непосредствена опасност за лица или имущество,
полицията може да има правото да влезе и да се снабди със заповед след това). Борбата с
ТХ с цел трудова експлоатация в жилищата на дипломати е трудно, защото властите нямат
право да влизат в тях и съгласно международното право дипломатите са защитени от
съдебно преследване в приемащата държава48. В допълнение на тези затруднения при
контактуване с жертвите, идентифицирането на възможна жертва също е
предизвикателство, защото той/тя често не вижда себе си като жертва. За тези случаи
могат да се разработят други методи, като:
- правила, че служителите от дипломатическия персонал трябва да дойдат в МВнР
лично, за да вземат разрешителното си (за повече информация вж. 3.2.7),
- осведомителни кампании: осведомителните кампании могат да разяснят на
възможните жертви какво е експлоатация и могат да убедят жертвите или хора, които
са видели нещо, да се свържат с властите (за повече информация относно
осведомителните кампании, насочени към обществото или уязвими групи вж. 5.1) и
- използването на културни посредници (за повече информация вж. 4.2) и
- контакти с (мигрантски) църкви.
ПРИМЕР
Случай на принудително подчинение в домашни условия, Словения
Мъж на 45 години бил принуждаван да изпълнява различни видове работа в
продължение на почти 8 години от група съседи. Жертвата била много уязвима, защото
била алкохолно зависима. Съседите започнали да го експлоатират, като вземали малкото

48 Виенска конвенция за дипломатическите отношения, Виена, 1961 г.
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му обезщетение за безработица. Подчинили го на волята си, като му давали храна и вино,
когато правел това, което му кажели. Пет години преди бягството на мъжа местни жители
съобщили на полицията за положението му на пленник. Когато от полицията се отбили да
проверят случая, той отрекъл всичко, защото се страхувал от последиците от страна на
нарушителите. Историята му приключила, когато съседите, които го държали в плен, го
изгорили тежко. Той избягал и след осем часа стигнал до жилището на човек, когото
познавал. Заедно решили да отидат в полицията. Когато полицията открила, че това може
да е случай на ТХ, се свързала с една НПО.
Полицията, НПО и здравните специалисти си сътрудничили, за да защитят жертвата,
помогнали му да излезе от алкохолната си зависимост и да се възстанови от раните си.
Той успял да свидетелства в съда благодарение на предоставените обширни консултации
и защита. Неговите съседи били преследвани за поробване с цел принудително
подчинение. Накрая двама били осъдени за насилие, а не за ТХ.
Партньори, включени в сътрудничеството:
полицията,
НПО и
здравните специалисти.
Какво прави този случай успешен:
В Словения преди това не е имало случай на поробване с цел принудително подчинение.
Жертвата се възстановила успешно и нарушителите били осъдени.
Да откриват признаци на ТХ с цел трудова експлоатация посредством
регистрацията на мястото, къде работят хората: В много държави хората трябва да
регистрират къде работят. Това предоставя на държавната агенция, отговаряща за
поддържане на тази регистрация, възможност да открие признаци на ТХ с цел трудова
експлоатация. Времето на регистрацията се различава в отделните държави. Например,
когато става дума за командировани работници, някои държави изискват работодателят
да подаде документи за тях преди да започнат работа; в други това може да се направи,
когато работниците вече са започнали. Работниците мигранти, които работят за
работодател, установен в самата държава, често също трябва да се регистрират.
Отговорната правителствена агенция тогава може да прегледа регистрационната
информация и да търси признаци, че нещо може да не е наред.
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3.5.2 Мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество
Относно мултидисциплинарното и трансграничното сътрудничество в областта на
работата организациите могат:
Да извършват мултидисциплинарни, трансгранични и/или едновременни
проверки: Понякога може да е от полза да бъдат извършвани мултидисциплинарни или
едновременни проверки на работни места (включващи трудовия инспекторат, митниците,
граничната охрана, полицията и/или социалноосигурителните служби), например за
разкриване на случаи на фиктивна самостоятелна заетост. По време на
мултидисциплинарни проверки може да се обърна внимание на няколко аспекта на
състоянието на заетост, като спазване на трудовото законодателство, социално
осигурителното законодателство или миграционното законодателство. Тъй като
работното място ще бъде разгледано от различни ъгли, това ще увеличи възможността за
установяване на признаци на ТХ с цел трудова експлоатация. Едновременните проверки
на различни места в рамките на същото дружество ще предотврати възможността за
взаимно предупреждаване за проверката.
ПРИМЕР
Мултидисциплинарни проверки, Малта
В Малта Корпорацията за заетост и обучение (ETC) и Имиграционната полиция извършват
няколко проверки на работни места, обикновено в секторите строителство и хотелиерство
и ресторантьорство, за да гарантират законосъобразна заетост. Всякакви възможни
признаци на ТХ също се изследват.
Да изяснят техните роли: Когато различни правоприлагащи органи работят заедно
(като полицията и трудовия инспекторат), те трябва да изяснят своите отговорности и
правомощия, така че да е ясно предварително кой какво може да прави. Те могат,
например, да изяснят кой може да предприема определена дейност по време на
съвместна проверка, или, ако съвместна проверка не е възможна, кой орган следва да
проверява пръв (т.е. последователност на използването на техните правомощия), за да
осигурят доказателства и да могат легитимно да споделят тази информация с партньори.
Да съобщят техните съвместни усилия: Фактът, че се извършват
(мултидисциплинарни) проверки трябва да бъде съобщен на дружествата и работниците
чрез медиите или по по-целенасочен начин в определени рискови сектори. Знанието, че
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дружествата ще бъдат проверени, може да допринесе за превенцията, тъй като може да
възпре някои дружества да използват експлоатирани работници.
Да съобщават подозрения за ТХ с цел трудова експлоатация на полицията: В
държави, където инспекторатът по труда няма правото да извършва наказателни
разследвания, той (и други организации без правомощия за разследване) ще трябва да
съобщава всякакви подозрения за ТХ с цел трудова експлоатация на организация, която
може, като полицията.
Да работят със синдикатите за разкриване на случаи на експлоатация в
корабоплаването, пристанищата, рибарството и вътрешните водни пътища: Поради
присъщия си международен характер миграцията в корабоплаването, пристанищата,
рибарството и сектора на вътрешните водни пътища е толкова стара, колкото и самият
сектор. Синдикатите често имат информация за случаи, където работниците са
експлоатирани. Съответните правителствени агенции могат да сътрудничат със
синдикатите за разкриването на тези случаи.
Синдикатите, други частни лица и правителствените агенции могат:
Да си сътрудничат за прилагането на минимални трудови стандарти и
колективни трудови договори, които са приложими както за вътрешните работници,
така и за работниците мигранти: В много държави прилагането на трудовите права на
националните работници от частни и/или публични партньори е прецизен механизъм.
Трансграничното предлагане на труд и използването на често сложни структури за
предлагане на този труд прави по-трудно прилагането на тези стандарти. Поради това
сътрудничеството между всички включени страни е много важно.
Синдикатите и работодателите могат:
Да продължат да сключват обвързващи споразумения, които определят
условията на труд на кораби с екипажи от различни държави: Синдикатите и
работодателите редовно сключват споразумения за определяне условията на труд на
кораби с екипажи от различни държави, например от Нидерландия и Филипините. Един
колективен трудов договор може да включва различни глави относно условия, които са
съобразени с различни групи работници. Тези договори създават яснота относно правата
на работниците и могат да помогнат за предотвратяване за развитието на лоши работни
условия.
3.5.3 Ролята на полицията и други служби за криминално разследване
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Когато разследват свързаните с работата аспекти на ТХ с цел трудова експлоатация,
разследващите могат да обърнат внимание на:
разрешителни за работа;
подправени документи;
самоличността на замесените лица;
уговореното заплащане;
дали и как заплащането е изплатено или дали е било задържано системно;
дали и как е бил уреден транспорт;
дали предоставянето на жилище е било обвързано с работата и не е свободно
избрано;
колко дълго и къде се е изпълнявала работата;
как е била получена работата;
дали хората са били принуждавани да работят и
използването на насилие или заплахи спрямо работниците и/или тяхното
семейство.

3.5.4 Ролята на трудови, социални, здравни инспекторати и инспекторат по рибарство
Мандатите на инспекторатите по труда на ЕС се различават доста съществено различните
държави членки, но споделят обща основа съгласно Конвенция №81 на МОТ49. Член 12
от нея предоставя на инспекторите по труда определени правомощия, които службите за
разследване на престъпления нямат, включително свободно и без предварително
известие:
да влизат на всяко работно място по всяко време през деня и през нощта;
да разпитват, самостоятелно или в присъствието на свидетели, работодателя или
персонала на дружеството по всякакви въпроси, засягащи прилагането на
законовите правила;
да изискват представянето на всякакви книги, регистри и други документи,
съхраняването на които е предписано от националното законодателство, свързано
с условията на работа, за да видят, че те са в съответствие със законовите
разпоредби, и да правят копия на такива документи или извлечения от тях; и

49 Конвенция на МОТ относно инспекцията по труда в индустрията и търговията, Женева, 1947 г.
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да вземат или отстраняват с цел анализ образци от използвани или обработвани
материали и субстанции, като уведомят работодателя или негов представител за за
вземане с подобна цел.
Има няколко неща, които инспекторатите по труда могат да направят и които могат да са
от полза за работата им като цяло, включително за дейностите по противодействие на ТХ с
цел трудова експлоатация. Инспекторатите по труда могат:
Да разработят всеобхватна и ефективна система за инспекции: FRA препоръчва
това, защото смята, че липсата на наблюдение е най-важният институционален рисков
фактор, който води до ТХ с цел трудова експлоатация50.
Да определят приоритети чрез използване на оценки на риска: Анализът на риска
и надзорът въз основа на риска са методи, които могат да се използват от инспекторите
по труда за определяне кои въпроси заслужават най-много внимание. Където има висок
риск, например в определени сектори, могат да се извършват повече инспекции. Пример
може да е сектор, където се използва много работна сила от чужбина. По този начин
инспекторатът може да използва капацитета и ресурсите си по по-избирателен,
концентриран и ефективен начин.
Да извършват повече инспекции без предупреждение: Трудовите инспекции са
по-ефективни, ако се извършват без предупреждение. Когато има висок риск или
известни нарушители, може да е необходимо да се извършват инспекции по-често.
Да наблюдават дружествата „пощенски кутии“: Някои дружества местят бизнеса
си в търсене на по-евтина работна сила чрез създаването на дружества „пощенски кутии“.
Използването на подобни дружества прави по-трудна проверката дали се придържат към
съответното законодателство. Следователно инспекторатите могат да обърнат повече
внимание на дружествата „пощенски кутии“.
Да осигурят адекватно прилагане и наблюдение на Регламента Рим I:
Регламентът Рим I 51 постановява, че служителят попада под правните условия на
държавата, в която той/тя обичайно полага своя труд в изпълнение на договора.
Инспекторатите могат да наблюдават предприятия, които наемат чуждестранни
служители, например в сектора на автомобилния транспорт, за да гарантират адекватното
прилагане на правилото спрямо тях.

50 FRA, 2015 г.
51 Регламент (ЕО) 593/2008.
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Да развият политика относно известни нарушители: Известните нарушители са
дружества или организации, които многократно нарушават трудовите закони. На
инспекторатите могат да се предоставят инструменти, с които да се справят решително с
известни нарушители, например като се налагат по-високи санкции и глоби.
Да установят национална точка за контакт: Централна точка за контакт, където
всеки гражданин, служител или организация може да докладва, може да улесни работата
на инспекторатите по труда. Чрез тази точка за контакт могат да се регистрират жалби,
съобщения за инциденти или условия на работа и признаци за незаконен труд, измама
или други нарушения в социалната област.
Когато се извършват инспекции, трудовите инспектори могат да обърнат внимание на:
Заплати и счетоводни записи на дружеството: Може да са подготвени фалшиви
документи, за да прикрият действителното заплащане или броя работници, наети в
рамките на дадено предприятие.
Трудови договори: Важно е да се прегледа трудовият договор, подписан от
работника, и да се провери с интервю действителното положение на работника, сравнено
с този договор. Това ще помогне при установяването какви такси са били събирани, с
каква цел и дали работникът е бил подведен относно статута си на заетост за улесняване
на експлоатацията.
Документи за самоличност: Дали работниците разполагат с документите си за
самоличност, ако работодателят държи тези документи, това може да е признак за ТХ с
цел трудова експлоатация.
Самостоятелно заети лица: Фиктивната самостоятелна заетост може да се
използва за прикриване на незаконно наемане на работа или дори на ТХ с цел трудова
експлоатация. Работниците, например, могат да бъдат принуждавани да кандидатстват за
търговски лицензи, за да изглеждат самостоятелно заети, или да се регистрират като
членове на кооперация, когато в действителност са наети от дружество.
Командировани работници: Инспекторите по труда могат да проверят дали
работниците имат правилните формуляри за потвърждаване на техния статут на
командировани работници. Те могат също така да проверят в изпращащата държава чрез
ИСВП на ЕС дали работодателят е спазил контрола относно правилата за командировани
работници в изпращащата държава. Ако тези неща не са в ред, това може да е признак за
ТХ с цел трудова експлоатация.
Сложната верига на възлагане на труд: В някои сектори на икономиката, като
например строителството, има тенденция за по-малко пряко наемане на работна ръка от
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главния изпълнител или водещото дружество. Вместо това работна сила се предлага от
подизпълнители и агенции52. Веригата на възлагане на работа на подизпълнители може
да затрудни определянето на това, кой отговаря за нарушаване на трудовото
законодателство или дори за ТХ с цел трудова експлоатация на определен обект.
Правни конструкции, насочени към избягване на правни изисквания: Някои
дружества използват сенчести правни конструкции и крият действителните отношения на
заетост. Тъй като това затруднява определянето как, при какви условия и от кого всъщност
се предоставят определени услуги, може да се злоупотреби с тези конструкции за целите
на ТХ.
Разлики в третирането: Понякога местните работници са третирани добре, докато
мигрантите са експлоатирани.
Нарушения на трудовото законодателство: Идентифицирането на нарушения на
трудовото законодателство може да доведе до откриване на случаи на ТХ с цел трудова
експлоатация. Така че, когато инспекторите по труда се натъкнат на нередности относно
работните часове, заплащането, правилата за здраве и безопасност и т.н., това следва да
им напомни да потърсят други признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, например
дали работниците са били принудени да живеят някъде, дали имат контрол върху
банковите си сметки и т.н.
Рискът от експлоатация в нощната смяна: В сектори, където работата се изпълнява
през деня и през нощта, като почистването, понякога работниците, работещи дневна
смяна, са третирани справедливо, но тези, работещи нощна смяна, са експлоатирани.
Рисковете на изолираната работа: В някои сектори експлоатацията е трудно да се
установи, тъй като работниците са много изолирани. Примери за това са домакинската
работа, работата на домашните помощници и корабоплаването по вътрешните водни
пътища.

Допълнителна информация:

52 В.ж също FRA, 2015 г.
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Европейски институт за превенция и контрол на престъпността, свързан с ООН
(HEIUNI), Насоки за предотвратяване на наемане и злоупотребяване, практики на
експлоатация и трафик на работници мигранти в региона на Балтийско море – Накратко,
Хелзинки, 2014г53.
Международна организация по труда, Принудителен труд и трафик на хора:
ръководство за инспектори по труда, Женева, 2008 г.54
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Премахване на
експлоатацията. Гарантиране, че предприятията не допринасят за трафика на хора:
Задължения на държавите и частния сектор, Виена: Служба на специалния представител и
координатор на ОССЕ за борба с трафика на хора, Виена, 2014 г.55
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Как да се предотврати
трафикът на хора с цел принудително подчинение в домашни условия в домакинствата на
дипломати и да се защитят частните домакинства, Виена: Служба на специалния
представител и координатор на ОССЕ за борба с трафика на хора, Виена, 2014 г.56

3.5.5 Ролята на граничните войски
Когато става въпрос за аспекта на работата, граничните служби могат:
Да разговарят с пътниците относно причините им за пътуване: Граничните служби
могат да бъдат обучени да задават въпроси на пътниците за причините за пътуване.
Когато пътуващото лице не е сигурно каква работа ще върши или дава неправдоподобен
отговор, това лице може да е (или да стане) жертва на ТХ с цел трудова експлоатация.

3.5.6 Ролята на местните (общините) и/или регионалните власти
Когато става въпрос за аспекта на работата, местните и/или регионалните власти могат:
Да търсят признаци на ТХ с цел трудова експлоатация по време на проверки на
разрешителни за строеж или екологични разрешителни: Служители на общината могат
да се натъкнат на възможни жертви на ТХ с цел трудова експлоатация по време на
дейности по надзор и проверки във връзка с разрешителни за строеж или екологични
разрешителни, например на строителни обекти или в индустриални зони. Затова е важно
53 Европейски институт за превенция и контрол на престъпността, 2014 г.
54 МОТ, 2008 г.
55 ООСЕ, 2014 b.
56 ОССЕ, 2014 а.
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те да търсят признаци на ТХ с цел трудова експлоатация и да ги съобщават нататък, когато
открият.
Да затварят предприятия, където се е случил ТХ с цел трудова експлоатация: В
някои държави кметът или общински служби, като пожарната или инспекторатът по
здраве и безопасност могат да затварят предприятия, където се е случил ТХ с цел трудова
експлоатация. (В други държави само съдия може да затвори предприятие).
Да предоставят информация за работните условия на работниците: Местните
власти могат да играят роля при предоставянето на информация за работните условия и
правата на работниците.

3.5.7 Ролята на дружествата
За да бъде предотвратен ТХ с цел трудова експлоатация, дружествата могат:
Да установяват прозрачни отношения на заетост: За да установят прозрачни
отношения на заетост, дружествата могат, например, да изберат да изключат сключване
на договори за подизпълнение със служители, за да предотвратят недостатъчното
заплащане на работниците57.
Да приемат (доброволен или необвързващ) кодекс на поведение и/или да
поемат ангажименти към организациите на работниците/синдикатите: Такъв кодекс на
поведение може да е специфичен спрямо сектора и може да включва минимални
стандарти за труд или процедури за осигуряване на съответствие със стандарти.
Да разработват насоки за дружества: Насоки за дружества и работодатели могат
да помогнат на дружества, за които има риск да бъдат засегнати от ТХ. Насоките могат да
предлагат информация за последствията от това да си свързан с ТХ с цел трудова
експлоатация като дружество и информация за справяне с признаците на ТХ с цел трудова
експлоатация във веригата за доставки.
ПРИМЕР
Управление на риска от скрит принудителен труд, насоки за дружества и
работодатели, Дания58
Датският център срещу трафика на хора е подготвил насоки, които служат като бързо
ръководство за дружества и работодатели, рискуващи да бъдат свързани с принудителен
57 FRA, 2015 г.
58 Датски център срещу трафика на хора, 2014 г.
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труд и тежка трудова експлоатация. Природата на ТХ с цел трудова експлоатация
означава, че той може да е скрит, например във веригата на доставки. Ръководството е
подготвено при консултации с няколко участници и е предназначено за осведомяване,
управление на бизнес риска и като практически инструмент за превенция. Ръководството
е разработено като практически онлайн инструмент, включващ контролни листове, като
дружествата могат да заявяват извършване на оценка на риска, управление на риска и
превенция. Ръководството насърчава саморегулирането и действието и предоставя
мерки, които дружествата могат да прилагат, за да избегнат да бъдат непреднамерено
свързани със случаи на скрит принудителен труд, което може да доведе до сериозно
увреждане на репутацията и полицейски разследвания. Онлайн ръководството е достъпно
на английски и датски език.
3.5.8 Ролята на синдикатите
Когато става въпрос за аспекта на работата, синдикатите могат:
Да съобщават признаци на ТХ с цел трудова експлоатация на съответния
инспекторат: Когато синдикатите попаднат на признаци на ТХ с цел трудова експлоатация
по време на тяхната работа, те могат да съобщават за тях на отговорния инспекторат
и/или полицията.
3.5.9 Ролята на министерствата
За предотвратяване и борба с ТХ с цел трудова експлоатация, министерствата могат:
Да изготвят пактове или споразумения с рискови сектори: Министерствата могат
да обмислят сключването на споразумения с рискови сектори, за да няма ТХ с цел трудова
експлоатация по техните вериги на доставки.
ПРИМЕР
Споразумения със сектори на бизнеса за насърчаване зачитането на правата на
човека и околната среда в техните отвъдморски вериги на доставки, Нидерландия
Правителството на Нидерландия е поръчало проучване (от KPMG) за определяне на
секторите на бизнес, за които международните вериги на доставки могат да
представляват повишен риск по отношение зачитането на човешките и трудовите права,
както и опазването на околната среда. Проучването е идентифицирало 13 такива сектора.
Списъкът
съставлява
разнообразие
от
сектори,
включително
текстилната
промишленост/индустрия за облекла, строителството, метали, нефт и газ, земеделието и
преработката на храни. В анализа са били взети предвид широк обхват от рискове,
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включително такива различни проблеми като детския труд, извънредните работни часове,
рисковете за здравето, заграбването на земи и локалното замърсяване. Правителството
води диалог с тези сектори на бизнеса в Нидерландия с цел постигане на съгласие как да
се намалят възможните рискове в техните международни вериги на доставки, придавайки
конкретен резултат на тяхната корпоративна отговорност в съответствие с Насоките за
многонационалните предприятия на ОИСР (OECD) и Ръководните принципи за бизнеса и
правата на човека на ООН 59 . Постигнато е конкретно съгласие с нидерландските
електрически дружества относно това как да се справят с техните вериги на доставки
относно добива на въглища, където има екологични и социални аспекти. Целта е да бъдат
постигнати споразумения относно международната корпоративна социална отговорност
(ICSR) с поне 10 сектора преди 2017 г. Има добри перспективи да се постигне
споразумение с текстилния сектор. Банковият сектор е заявил, че ще се стреми да сключи
такова споразумение през 2016 г., което се фокусира върху човешките права и банковата
дейност.
Да обмислят поставяне на изискване към предприятията да докладват за техните
вериги на доставки: Ако от предприятията бъде изискано да докладват усилията си за
предпазване на техните веригите на доставки от ТХ с цел трудова експлоатация чрез
публикуване на изявление на техния уебсайт, гражданското общество, потребителите и
инвеститорите могат да наблюдават дали дружествата правят достатъчно60.
ПРИМЕР
Правило относно прозрачност във веригите на доставки, Обединеното кралство
Раздел 54 от Закона за съвременното робство на Обединеното кралство от 2015 г., т.нар.
„разпоредба за прозрачност във веригите за доставки“, изисква определени организации
да изготвят изявление за робството и трафика на хора всяка година. Изявлението трябва
да определя какви мерки са предприели организациите срещу съвременното робство в
тяхната дейност или веригите на доставки.
Тази мярка е разработена, за да създаде равнопоставеност между предприятията,
действащи отговорно и тези, които трябва да променят политиките и практиките си. След
обществено допитване правителството на Обединеното кралство решило, че всички
търговски организации, извършващи дейност на територията на Обединеното кралство с
общ оборот от 36 млн. паунда или повече годишно ще трябва да правят такова изявление.
59 ООН, 2011 г.
60 Вж. за нещо подобно: Директива 2014/95/ЕС.

TeamWork! Ръководство ∙ Глава 3: Процесът на трафик на хора с цел трудова експлоатация

Ключова цел на тази мярка е да предотврати съвременното робство в организациите и
техните вериги на доставки. Изявленията ще повишат прозрачността, като гарантират, че
обществото, потребителите, служителите и инвеститорите знаят какви стъпки предприема
организацията за справяне с модерното робство. Организациите, които вече са
предприели действия, могат бързо и лесно да изразят формално работата, която вече е в
ход и е планирана. Изявлението може също да помогне на предприятията да защитят и
подобрят техните репутация и марка. То трябва да бъде публикувано на уебсайта на
организацията с връзка на видно място на началната страница. Правителството на
Обединеното кралство е публикувало документ с обяснение на основните изисквания на
законодателството, включващ съвет какво може да бъде включено в изявлението за
робството и трафика на хора61.
Допълнителна информация:
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Премахване на
експлоатацията. Гарантиране, че предприятията не допринасят за трафика на хора:
Задължения на държавите и частния сектор, Виена: Служба на специалния
представител и координатор на ОССЕ за борба с трафика на хора, Виена, 2014 г.62
3.6 Финансови аспекти на трафика на хора с цел трудова експлоатация
Тъй като трафика на хора с цел трудова експлоатация е много печеливш, той е много
доходоносен за престъпниците. Извършителите на престъплението са мотивирани
основно от финансовите облаги. Често при случаи на ТХ се използват правни бизнес
структури, например за пране на пари и извършване на данъчни измами. Необходимо е
едно по-ефективно използване на финансовите разследвания в случаи на ТХ с цел
отнемане на престъпните облаги, тъй като това ще засегне престъпниците най-силно. Ако
ТХ вече не носи печалби, те няма повече да са заинтересовани от него.
3.6.1 Ролята на полицията и други служби за криминални разследвания
За да са успешни финансовите разследвания, разследващите органи могат:
Да извършват финансово разследване като част от всяко разследване на ТХ с цел
трудова експлоатация: В идеалния случай всяко разследване за ТХ с цел трудова
експлоатация следва да е придружено от финансово разследване. Алчността мотивира
61 Вж. https://www.gov.uk/government/publications/transparency-in-supply-chains-a-practical-guide.
62 ОССЕ, 2014 b.
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трафикантите, така че отнемането на престъпните печалби ще ги удари там, където боли.
Финансовото разследване може да се използва като средство за разследване на
престъплението ТХ (проследяване пътя на парите, за да се види къде води той) или може
да се разглежда като отделно разследване с цел установяване на имущество, което може
да бъде отнето.
Да замразят или отнемат активи, придобити от престъпна дейност, възможно найбързо: в идеалния случай всяко разследване на ТХ с цел трудова експлоатация трябва да
търси активи, които да бъдат замразени в началото, за да се гарантира, че ще могат да
бъдат отнети впоследствие, тъй като, веднъж замразени, не могат да бъдат премествани
или да изчезнат.
ПРИМЕР
Сътрудничество между Службата за имущество, придобито от престъпна
дейност, и Имиграционната полиция, Ирландия
Службата на Ирландия за имущество, придобито от престъпна дейност може да работи с
Имиграционната полиция за отнемане на имущество от трафиканти, придобито чрез
престъпна дейност. Необходимото ниво на доказване е гражданският стандарт на „баланс
на вероятността“, а не наказателната степен на доказване „извън всякакво основателно
съмнение“.
Да проверяват имуществото на семейството и сътрудници на заподозрените: За
да се избегне проследяване, престъпниците често предоставят активите си на името на
член от семейството или сътрудник. Затова разследващите трябва да гледат и извън
собственото имущество на престъпника, когато се опитват да открият престъпните облаги.
В някои държави членки понастоящем не е възможно да се отнеме имущество,
придобито от престъпна дейност, когато е на името на друго лице. Новото
законодателство на ЕС63 обаче означава, че от 4 октомври 2015 г. конфискацията от трето
лице следва да е възможна във всички държави членки.
Да отнемат пари в брой: Разследващите могат да отнемат всякакви суми от пари,
за които не може да бъде дадено разумно обяснение, ако се натъкнат на такива.
Да натрупат експертен опит по отношение на трансгранични парични потоци и
подземни финансови операции: В много случаи облагите от престъпна дейност се
прехвърлят в други държави. Възможно е също така да се премахнат от стандартното
банкиране и други финансови пазари, като парите на престъпника могат да използват
63 Директива 2014/42/ЕС.
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други финансови мрежи като биткойни, което затруднява проследяването на активите.
Затова финансовите разследващи органи ще имат нужда от експертни знания за това как
престъпниците получават и прехвърлят пари, включително чрез подземни финансови
операции, за да могат да проследяват парите.
Да се консултират с национални и международни партньори: Когато полицията
извършва финансово разследване, може да има нужда от правомощията и експертните
знания например на инспекторатите по труда, данъчните власти или счетоводители, за да
събере и тълкува цялата относима информация и вероятно да наложи данъци или глоби.
Полицията също така може да се нуждае от колегите си в държавата на произход или
местоназначение, които да предоставят финансова информация или да отнемат
имущество.
Да споделят информация с Focal Point Sustrans (координационен център) на
Европол: Европол оказва съдействие за текущи случаи на държави членки в областта на
прането на пари чрез тази събирателна точка. Вж. Приложение 1 за повече информация.
Да си сътрудничат със звената за финансово разузнаване (FIU): Звената за
финансово разузнаване служат като национални центрове за получаване на финансова
информация (сведения за подозрителни операции/дейности) и свързана информация с
цел противодействие на престъпните финансови дейности, прането на пари и тероризма.
Звената могат да предоставят полезно и навременно международно сътрудничество със
съответните такива звена в други ДЧ по случаи на ТХ с цел трудова експлоатация както
пряко, така и чрез системата за обмен на информация FIU.net, която е в процес на
интегриране в Приложението за мрежа за сигурен обмен на информация на Европол
(SIENA).
Да използват мрежата CARIN: Целта на мрежата Камден на агенциите за
възстановяване на активи (CARIN) е да увеличи ефективността на усилията на нейните
членове на междуведомствена основа за отнемане на незаконни печалби от
престъпниците. CARIN може, наред с други неща, да съдейства при:
- установяване на банкови и инвестиционни сметки, недвижимо имущество,
дружества, коли, лодки, самолети чрез правоприлагането или публична информация;
- откриване къде и как активи, свързани със заподозрени, може да бъдат скрити чрез
използване на корпоративни структури, подставени лица, тръстове и др.
- процеса на искане до друга юрисдикция да замрази или отнеме активи по случая или
разследването;
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- процеса на определяне как лице може да достигне до договореност за репатриране
на активите на тяхната стойност на правителството от юрисдикция, която е
конфискувала и/или ликвидирала актив в случая или разследването на това лице.64
CARIN има 68 регистрирани членове (54 държави и юрисдикции, включително всички 28
държави-членки на ЕС, 9 международни организации и 5 регионални секретариата).
Да се обръщат към националните служби за възстановяване на активи (ARO) за
улесняване проследяването и установяването на активи65: Националните служби за
възстановяване на активи съдействат за отнемане на печалбите от престъпна дейност от
престъпниците. Те установяват активи, придобити незаконно на тяхна територия и
подпомагат обмена на релевантна информация на европейско равнище66.
Да подобрят събирането на разузнавателни данни за паричните потоци на
организираната престъпност: Увеличаването на информацията за паричните потоци може
да помогне за разбиването и възпирането на престъпните групи. Информацията за
паричните потоци може да помогне за разрешаването на сложни случаи и ликвидирането
на престъпните организации.
3.6.2 Ролята на прокуратурата
За да гарантира, че ТХ с цел трудова експлоатация не се отплаща и че жертвите са
подходящо компенсирани за преживяното, прокуратурата може:
Да конфискува имуществото на трафиканта/трафикантите при първа
възможност: За да се гарантира, че трафикантите няма да получат възможността да
прехвърлят активите си на място, където властите не могат да ги достигнат, прокуратурата
може да ги конфискува, веднага щом случаят го позволи.
Да поиска от съдията да възстанови парите и активите на трафиканта:
Прокуратурата може да поиска от съдията да отнеме парите или активите на
64 За повече информация относно мрежата CARIN вж. https://www.europol.europa.eu/content/
camden-asset-recovery-inter-agency-network-carin-leaflet.
65 Решение на Съвета 2007/845/ПВР.
66 За повече информация относно службите за възстановяване на активи вж.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-humantrafficking/confiscation-and-asset-recovery/index_en.htm.
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трафикантите, спечелени от експлоатиране на жертвите. Тези активи може след това да се
използват за предоставяне на обезщетение, присъдено като част от гражданско или
наказателно дело.
Да поиска от Евроюст съдействие и съвет относно установяването, изземването и
конфискуването на имущества на заподозрени: Евроюст може да съдейства на
държавите членки да установят, изземат и конфискуват активите на заподозрени и да
върнат тези активи от една ДЧ в друга.
ПРИМЕР
Помощ от Евроюст на Германия и България при изземване на луксозен автомобил
В един случай координационна среща в Евроюст е помогнала на германските и
българските власти да обменят информация за изземването и разходите за съхранение на
луксозен автомобил в Германия, принадлежащ на лице, осъдено в България. На
последваща координационна среща в Евроюст е било постигнато съгласие за продажба на
автомобила в Германия и връщането в България на парите, получени от продажбата67.
Да обръща внимание на възможни предизвикателства: Междинният доклад на
Евроюст за прилагането на плана за действие на Евроюст за борба с ТХ 2012-2016 г.
споменава, че „(...) в процеса на замразяване и конфискуване на активи, свързани с ТХ,
прокуратурата може да очаква следните предизвикателства:
- приходите от ТХ могат бързо да бъдат прехвърлени извън държавата;
- приходите от ТХ могат да бъдат похарчени като част от луксозен начин на живот; и
- приходите от ТХ могат да бъдат реинвестирани в престъпни начинания, без да бъдат
изпрани и затова може да е особено трудно да се установят и конфискуват“68.

3.6.3 Ролята на трудови, социални, здравни инспекторати и инспекторат по рибарство
Във връзка с финансовите разследвания инспекторатите могат:

67 Евроюст, 2014 г.
68 Евроюст, 2014 г.
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Да преценяват финансовите отчети на дадено дружество: Често инспекторатите
ще трябва да разглеждат финансовите операции на предприятия, които инспектират, за
да изследват въпроси като дали работниците са получили правилното заплащане. Те
може да имат правомощия да разкриват, да получават достъп и да правят копия от
съответни носители на данни, включително електронно достъпни носители. Като част от
доказателствата, които събират въз основа на правомощията си да извършват инспекции,
инспекторатите по труда могат да идентифицират информация за сметките или активите
на предприятие, която може да помогне на полицията да извърши финансово
разследване във връзка с ТХ с цел трудова експлоатация.
Да изчислят приходите, придобити от експлоатиране на работници, и да ги
отнемат по време на съдебно преследване: Работодатели, експлоатиращи работници,
често правят големи печалби. Изчисляването на печалбите може да бъде начин за
отнемане активите от извършителите. Тези приходи следва да се отнемат като част от
съдебното дело.
ПРИМЕР
Изчисляване на незаконните печалби на трафиканта, Белгия
В някои съдебни райони прокурорите редовно изискват от белгийския Социален
инспекторат да изчислява сумата на незаконно придобитите печалби от дружества, които
извършват социални измами или експлоатират техните работници. Това изискване има за
цел да улесни отнемането на активи, които са били използвани за извършване на
престъпленията, или които са придобити от престъпленията, за предпочитане на ранен
етап от разследването. Отнемането на активи е мярка, насочена към конфискуване на
тези активи от наказателния съдия по време на процеса, който ще се води след
предявяване на обвинението от прокурора.
При наличието на такова искане Социалният инспекторат изчислява печалбата, придобита
от работодателя от незаконното наемане на работници. Тази печалба се състои, от една
страна, от неплатени заплати и, от друга страна, недекларирани и по този начин
невнесени вноски за социално осигуряване. По същество незаконно придобитата печалба
обикновено е разликата между законовите заплати, които работодателят обикновено би
платил, и заплатите, които той/тя не е платил от една страна и от друга страна вноските за
социално осигуряване, които обикновено биха били платени, и вноските, които
действително са платени. Полицията може да прегледа вещите, жилищата и финансовите
активи на извършителите. Прокуратурата особено изисква извършване на такива
изчисления, когато броят на работниците е висок или продължителността на периодите
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на заетост е значителна, в които случаи размерът на незаконно придобитата печалба
може да е съществен.
Партньори, включени в сътрудничеството, и техните роли:
Прокуратурата: изисква извършването на изчисления;
Социалният инспекторат: изчислява заплатите и вноските за социално осигуряване,
които трафикантът не е платил;
Полицията: разследва кои вещи и активи притежава трафикантът и прилага
заповедта на прокурора за отнемане на тези вещи и активи, чиято стойност
отговаря на изчисленията за незаконните печалби, придобити от трафиканта.
Какво прави тази практика успешна?
Този метод е бил приложен успешно в няколко случая на ТХ с цел трудова експлоатация. В
едно решение например наказателният съд приел признаците, разкрити от
разследващите (ресторант, където чуждестранни работници се трудели прекалено дълги
работни часове, получавали недостатъчно заплащане, били наети на основата на фалшив
статут, била им отказана социална защита, със злоупотреба с уязвимото положение на
жертвата, която пребивавала незаконно в държавата) и осъдил извършителите за ТХ с цел
трудова експлоатация при утежняващи обстоятелства. Социалният инспекторат изчислил
незаконно получения капиталов доход, докато полицията разследвала кои вещи, жилища
и финансови активи притежавали извършителите. Съдът постановил конфискация на
незаконно придобитата печалба, която възлизала на 117.653 евро.
Да си сътрудничат със социалноосигурителните органи: Трудовите инспекторати
също се сблъскват с проблемите на незаконния или недеклариран труд. За тях често е от
полза да проверяват действителния брой работници (на определен обект) спрямо базата
данни на социално осигурителната администрация. Ако броят на работниците, които са
надлежно регистрирани за социалноосигуряване от техния работодател и действителният
брой се различават значително, това може да насочва към полагане на незаконен или
недеклариран труд, или дори ТХ с цел трудова експлоатация. Понякога и в случаи на
командировани работници изобщо не се плащат социалноосигурителни вноски в
изпращащата държава. Затова информацията дали работници са регистрирани в
социалноосигурителните органи, или не, може да е от полза за разкриване на незаконен
или недеклариран труд, които може да са признаци на ТХ с цел трудова експлоатация.
3.6.4 Ролята на граничните служби
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Във връзка с финансовите аспекти на ТХ с цел трудова експлоатация граничните служби
могат:
Да изземват пари: Граничните служби могат да изземват всякакви суми от пари, за
които не може да бъде дадено разумно обяснение, ако се натъкнат на такива, когато
осъществяват задълженията си във връзка с граничния контрол.
3.6.5 Ролята на данъчните власти
Във връзка с финансовите аспекти на ТХ с цел трудова експлоатация данъчните власти
могат:
Да обръщат внимание за признаци на ТХ с цел трудова експлоатация по време на
проверки на управлението на заплатите и инспекции на дружества: Данъчните власти
могат да попаднат на признаци на ТХ с цел трудова експлоатация когато, например,
проверяват управлението на заплатите за плащането на данък върху доходите и вноски за
социално осигуряване. Управлението на заплатите съдържа информация за изработените
часове, заплатите, други плащания и как те са били платени и понякога за настаняването
на персонала. По време на посещения във или инспекции на дружествата данъчните
инспектори могат да попитат работниците за тяхната заетост и задължения и могат да
установят самоличността на работниците, проверявайки личните им карти. Всичко това
може да разкрие признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, които данъчните власти
могат да споделят със съответната служба за разследване на престъпления.
Да споделят информация, която да бъде използвана по време на наказателни
разследвания за ТХ с цел трудова експлоатация: Данъчните власти имат много
информация за, например, места на пребиваване, притежание на недвижими имоти,
коли, мотори и кораби, доход, банкови сметки, оборот и персонал на дружествата и
информация, която е събрана по време на по-ранни проверки. Те могат също така да
сравнят представени данъчни декларации с тези на други предприятия в същия
икономически сектор, за да видят дали декларациите са верни. Тази информация може
да бъде много полезна за разследващите органи, разглеждащи ТХ с цел трудова
експлоатация, така че данъчните власти могат да обмислят споделянето на тази
информация с тях.
Да изчислят колко е следвало да бъде платено на жертвата и колко е спечелил
трафикантът: На основата на показания на жертвата и други доказателства за часовете,
през които той/тя е работила, данъчните власти могат да изчислят каква сума е похарчил
трафикантът за недвижими имоти, коли, лодки и разходи за живот, за да определят колко
общо той е спечелил. Тези пресмятания могат да са от полза по време на съдебното
преследване на трафикантите, да гарантират, че активите на трафиканта са отнети и на
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жертвата е предоставена компенсация. Те, разбира се, могат също да се използват за
събиране на дължимите данъци върху спечелените пари.
3.6.6 Ролята на дружествата
Полагането на усилия за предотвратяване и борба с ТХ с цел трудова експлоатация е в
интерес на всички дружества, които искат да печелят по честен и отговорен начин. В
противен случай те ще се изправят срещу нелоялна конкуренция, защото дружествата,
използващи труда на жертва на ТХ (самите те или някъде по тяхната верига на доставки)
имат несправедливо предимство пред дружества, които запазват чиста веригата си на
доставки. Във връзка с финансовите аспекти на ТХ с цел трудова експлоатация
дружествата могат:
Да използват цялата достъпна информация: ОССЕ препоръчва дружествата да
използват всяка достъпна информация, включително вътрешни одити и финансова
отчетност, за да определят дали се използва труда на жертви на трафик на всеки етап от
тяхната локална и/или глобална верига на доставки.69
Да съобщават подозрителни дейности: Банките, например, могат да помогнат при
установяването на ТХ с цел трудова експлоатация, когато забележат, че десетки хора имат
банкови сметки на един адрес, въпреки че би било необичайно всички те да живеят там
по едно и също време. Такова известяване може да бъде препратено на властите.
Допълнителна информация
Европол, Финансовият бизнес модел на трафика на хора. Оценка на текущото
състояние на знанията, Хага, 2015 г.70
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Мобилизиране на режимите
срещу изпирането на пари за борба с трафика на хора, Виена: Служба на
специалния представител и координатор на ОССЕ за борба с трафика на хора,
Виена, 2014г.71

69 ОССЕ, 2014с.
70 Европол, 2015 г.
71 ОССЕ, 2014с.
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Глава 4
Защита и подпомагане на жертви на ТХ с цел трудова
експлоатация

Въведение
Неприемливо е хората да стават жертви на трафик, поради което се полагат толкова много
усилия за борба с него и предотвратяването му. Защитата и оказването на помощ на
жертви, които са преминали през ужасяващото преживяване ТХ с цел трудова
експлоатация е от изключително значение. Законодателството на ЕС съдържа доста
подробни разпоредби за правата на жертвите на ТХ. Директива 2011/36/ЕС относно
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него94
определя, че държавите членки трябва да гарантират получаването на помощ от жертвите
преди, по време и в рамките на подходящ период след приключване на наказателното
производство. Това подпомагане следва да включва поне стандарт на живот, осигуряващ
преживяването на жертвите чрез предоставянето на жилище и материална подкрепа,
медицинско лечение, включително психологическа помощ, консултиране и информация,
както и услуги по писмен и устен превод, където е необходимо. Жертвите също така имат
право на полицейска защита и правна помощ, включително за да им се даде възможност
да поискат обезщетение. Директивата също така предвижда специални мерки за деца
жертви, като назначаване на настойник или представител, ако е необходимо, и достъп до
образование.
В допълнение на правата, предоставени на жертвите съгласно директивата за борба с
трафика, Директива 2004/8195 предоставя на жертвите на трафик, които са граждани на
трети държави, „срок за размисъл“, за да позволи на жертвите да вземат добре
информирано решение дали да сътрудничат на властите при преследването на
извършителите. Продължителността на срока за размисъл е оставена във властта на
отделната държава-членка на ЕС. Конвенцията за борба с трафика на Съвета на Европа,
която е ратифицирана от почти всички членки на ЕС, определя срок за размисъл от поне
94 Директива 2011/36/ЕС.
95 Директива 2004/81/ЕО.
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30 дни96. Директива 2004/81 също така конкретизира, че ако възможната жертва желае
да сътрудничи, жертви, които пребивават нелегално в държавата, получават разрешение
за пребиваване от поне шест месеца (макар че то може да бъде оттеглено по всяко време,
ако престанат да се изпълняват условията за издаването на разрешение). Жертвите също
така имат право на достъп до трудовия пазар и, в зависимост от продължителността на
престоя, правото на професионално обучение и образование. Тази подкрепа следва да
позволи на жертвите да се възстановят и да се откъснат от влиянието на извършителя на
престъпленията.
4.1 Мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество
Работата с жертви на ТХ с цел трудова експлоатация изисква както разбиране на
преживяното от тях, така и ангажиране със защитата на техните индивидуални права и
лична безопасност. За да бъдат защитени и подпомогнати жертвите на ТХ с цел трудова
експлоатация, отговорните организации могат:
Да подобрят един подход, при който в центъра е жертвата: При подход,
ориентиран към жертвите, жертвата е поставена на първо място и основните нужди,
неприкосновеността, безопасността и благосъстоянието й са приоритетни. За да постигнат
това, полицията, инспекторатът, НПО и другите съответни организации могат да работят
заедно за гарантиране посрещане нуждите на жертвата.
Да използват национален механизъм за насочване (NRM): Създаването на
национален механизъм за насочване във всички държави членки е първото действие,
споменато в стратегията за борба с трафика на ЕС97. Националният механизъм за
насочване е цялостна рамка, в която са описани ролите и отговорностите на различните
организации, за да може по-добре да се идентифицират, насочат, защитят и подпомогнат
жертвите на национално равнище. Организациите могат да използват този механизъм, за
да разберат към кои други организации да се обърнат, когато попаднат на жертва.
Да осигурят адекватна защита и подпомагане на жертвите: Защитата и
подпомагането на жертвите трябва да бъдат приспособени към техните нужди, особено
към различните нужди на мъжете и жените. Нуждите могат да се различават, например,
по отношение на продължителността и нивото на необходимата подкрепа. Участващите
организации могат да осъществят това, като:
96 Конвенция на Съвета на Европа за действие срещу трафика на хора, Варшава, 2005 г.
97 Европейска Комисия, 2012 г.
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- информират социалните работници за проблема трафик на хора с цел трудова
експлоатация;
- определят специален социален работник, който да подпомага достъпа до защита,
услуги за подкрепа и помощи. Тези специални лица за контакт могат да осъществяват
връзка между местното управление, социалните работници и НПО относно възможни
варианти, административни изисквания и процедури;
- създадат ясни и недвусмислени процедури за насочване към защита и подпомагане
(като част от националния насочващ механизъм), за да гарантират, че спрямо всички
случаи се постъпва по един и същ начин;
- обединят усилия с изследователските институти и социалните работници за
проучване на специфичните нужди на жертвата по отношение на подкрепата,
например на жертви от мъжки пол, разпространението и причините за повторен
трафик и защита срещу повторен трафик.
Да предоставят подкрепа и съдействие на жертви на трафик на хора с цел
трудова експлоатация от мъжки пол: Най-голямата разлика между жертвите от двата
пола може би е в това дали могат и искат да говорят за техните (травмиращи)
преживявания. Мъжете може също така да се чувстват много отговорни да поддържат
статут на заетост, за да осигурят финансова стабилност за семействата си. Осигуряването
на подкрепа на жертвите от мъжки и от женски пол може поради това да изисква подход,
който се различава в определени аспекти.
ПРИМЕР
Men VIA – подслон за мъже, жертви на трафик на хора, Австрия
До 2014 г. не е имало специални услуги и подслон, достъпни за мъже, жертви на трафик
на хора в Австрия. Организацията MEN’s Health Centre, подкрепяна от НПО LEFÖ-IBF и
финансирана от Министерството на труда, социалните въпроси и защитата на
потребителите, запълнила празнината чрез създаването на Men VIA, предлагаща
специфична помощ за мъже, жертви на трафик, включително подслон при извънредни
ситуации за такива мъже.
Партньори, включени в сътрудничеството, и техните роли
MEN е било отговорното сдружение;
LEFÖ-IBF осигурила напътствия и подкрепа;
„Консултиране за мъже“ (Counselling for MEN) сътрудничило с психо-социална и
правна помощ;
Благотворителни центрове за здравни грижи осигурили лекар;
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Полицията приела проекта като точка за насочване и
Министерството на социалните въпроси предложило финансова подкрепа.
Какво прави тази практика успешна?
Идентифицирането на мъже като жертви на трафик на хора е било проблематично, когато
полицията още не е имала място, където да може да насочва идентифицирани жертви
мъже. Този проблем вече е разрешен, като полицията ги насочва към Men VIA. Men VIA
предлага безопасно място за живеене, здравни грижи и психо-социална подкрепа при
разпитването на свидетели и съдебните производства.
Да изготвят списък на специализираните доставчици на здравни услуги: В
сътрудничество със съответните доставчици на здравни услуги отговорните организации
могат да създадат процеси за насочване на клиенти към подходящите здравни услуги.
Тези процеси могат да се опишат в протокол, което да гарантира, че на всички жертви се
предлага равно съдействие, без предразсъдъци срещу, например, мъже или жертви,
получаващи помощ на място.
Да осигуряват подкрепа, която дава възможности, за да се запази ръководна
роля на жертвата, включително чрез пълно информиране на жертвата за правата к:
- като гарантират, че получават предварително информирано съгласие на жертвата за
всички стъпки, които следва да се предприемат,
- като се убедят, че съответните служители ясно разбират кои услуги могат да бъдат
предоставени на жертвата и при какви условия, за да могат да се справят с
очакванията на жертвата,
- като се убедят, че жертвата напълно разбира правата си на защита и съдействие и
дава истинско и актуално съгласие за ангажирането си със системата за борба с
трафика,
- като се убедят, че жертвата разбира условията на защитата и подпомагането след
срока за размисъл и вариантите за изключения от зависещата от определени условия
помощ.

Предоставяне на подслон на големи групи от жертви на трафик на хора с цел трудова
експлоатация.
Тъй като жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация често биват откривани
на големи групи, може да е трудно да се настанят в съществуващите места за подслон. За
да осигурят подкрепа и съдействие на големи групи от жертви, държавите членки могат:
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Да разработят планове за осигуряване на подслон на големи групи от жертви:
Отговорните организации могат да обмислят възлагането върху определена организация,
например една НПО, на координирането процеса на защита и подпомагане на големи
групи като ръководител на проект, тъй като това може да включва много участници. Такъв
ръководител на проект може да изготвя планове за настаняване и подпомагане на големи
групи от жертви. Тези планове може да включват:
- жилище,
- храна,
- психологическа и медицинска помощ, включително изследване на жертвите за
възможни травми,
- включване на социални услуги в случаи с деца,
- сигурност,
- превод,
- предоставяне на информация за правата на жертвата,
- неща, които могат да правят жертвите, например четене на вестници и гледане на Ди Ви
Ди,
- сътрудничество между партньорите, като правоприлагащите органи, НПО и местните
власти, и
- бюджет.
Да постигнат съгласие по следните въпроси, преди да провеждат акции:
1. Кой ще отговаря за финансиране подпомагането на жертвите? Общината, където е
станала експлоатацията? Националното управление? Друга държава?
2. Колко дни, седмици и месеци на подслон и подпомагане за жертвите ще се
финансират? Може да се планира оценка след първоначалния период, за да се реши има
ли нужда от продължаване на подкрепата.
3. Какви ще бъдат конкретните цели и очаквания от акциите? Какви са очакванията от
всяка участваща организация?
4. Кои организации ще участват в акциите като цяло?
5. Какви правила за поверителност, доверие и сигурност се прилагат между партньорите?
Да обсъдят следните въпроси относно деня на акцията:
1. Какъв е съставът на групата от жертви? Необходима е информация за състава на групата
(например: брой жертви, пол; непълнолетни; семейства; националност; езици на
комуникация; сектор на експлоатация; въпроси относно безопасността; психическо и
физическо състояние на жертвите и др.), когато се организират подслонът и съдействието.
2. Къде ще бъдат отведени жертвите след акцията? Убежище, хотел или полицейското
управление?
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3. Колко социални работници ще са необходими за информиране на жертвите за техните
права и за изслушване на техните нужди?
4. Колко преводачи ще са необходими?
5. Как ще бъде организиран транспортът от местоположението на жертвите до
определеното за подслон място?
Да оценят защитата и подпомагането, предоставени на жертвите:
Когато на група от жертви са осигурени подслон и съдействие след акция, участващите
организации могат да обмислят извършването на оценка на процеса. При извършване на
тази оценка следва да се обсъдят следните теми:
- Дали услугите са отговорили на нуждите на жертвите?
- Какви са резултатите за жертвите? В по-добро положение ли се намират те?
- С какви рискове (за безопасността) се сблъскахме по време на процеса на защита и
съдействие?
- Как работихме в сътрудничество, можехме ли да направим нещата по друг начин?
- Дали похарчихме твърде много или твърде малко средства за жилища?
- С какви проблеми трябваше да се справят жертвите и по какъв начин ние
предоставихме решение?
ПРИМЕР
Осигуряване на подслон за групи от жертви на трафик на хора с цел трудова
експлоатация, Нидерландия
През 2010 г. Инспекторатът SZW е открил група от 40 жертви, състояща се от мъже, жени и
деца. Оказало се, че обикновената система от убежища не е оборудвана за настаняване
на жертвите заедно като група. Вместо това те били отведени в хотел, но това било само
временно решение, тъй като не отговаряло в достатъчна степен на нуждите на жертвите и
освен това било скъпо.

Неправителствената организация КоМенша (CoMensha), която отговаря за осигуряването
на подслон за жертви на трафик на хора, била помолена да изготви протокол за
предоставянето на подслон за големи групи от жертви. Протоколът възлага различни
отговорности на подходящите страни:
Инспекторатът по труда предварително ще информира CoMensha за своите
планирани инспекции; това ще се извърши най-малко 10 дни преди инспекцията.
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CoMensha ще осигури жилища в рамките на последните пет дни преди
осъществяване на инспекцията.
CoMensha ще уреди транспорт за довеждане на жертвите до подслона или с
Транспортната и спомагателна служба на Агенцията за лишаване от свобода
(Custodial Institutions Agency), или с полицията.
Инспекторатът по труда ще информира имиграционната служба, така че на
жертвите да се даде срок за размисъл и ще им бъдат предоставени
социалноосигурителни помощи.
Социалните работници в подслона или други хуманитарни работници ще изготвят
списък на нуждите на жертвите и ще организират подкрепа съобразно с това.
Жертви, които изберат да не се възползват от настаняването в подслон, получават
информация и помощ относно съдебната процедура, техните финанси, насочване
към здравни грижи при необходимост и др.
Всеки консултант, който работи на горещата телефонна линия на CoMensha, може да
организира и координира подкрепата за група от жертви. За всяка държава на произход
участват различни партньорски организации и може да са необходими различни дейности
за организиране на помощта. Министерството на здравеопазването, благосъстоянието и
спорта поема направените разходи.
Партньори, включени в сътрудничеството, и техните роли
CoMensha
Ръководител на проекта, координира подкрепата и
грижата в сътрудничество с подслоните и
Инспектората по труда.
Инспекторат по труда
Организира акциите и предварително информира
за тях CoMensha.
Национална полиция
Предлага срок за размисъл на възможните жертви.
Служба по имиграция и
Дава срок за размисъл на възможните жертви,
когато
Натурализация
са приели предложението на полицията.
Прокурор
Разрешава акциите.
Община и кмет
Отговарят за охраната от полицията, както по време
на акцията, така и за подслона, където са настанени
жертвите.
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НПО Феър Уърк (FairWork)

Често присъства по време на акции чрез културни
посредници; предоставя подкрепа, например на
жертви, които изберат да не отидат в подслона, а
искат да намерят нова работа.

Какво прави тази практика успешна:
Поради това, че разпределението на задачите е било обсъдено и записано
предварително, всяка организация знае каква функция изпълнява на самия ден.
Сътрудничеството между различните дисциплини означава, че може да се обърне
внимание както на предоставянето на подкрепа на жертвите, така и на разследването на
престъплението. По време на акцията Инспекторатът SZW може да се съсредоточи върху
разследването, тъй като знае, че на жертвите е осигурен подслон от CoMensha.
ПРИМЕР
Мултидисциплинарно сътрудничество в приемен център за голяма група от
жертви, Обединеното кралство
Организирана престъпна група (ОПГ) набира уязвими пълнолетни лица в Словакия с
обещание за добре платена работа и урежда пътуването им до Обединеното кралство.
Там ги настанява в мизерни и мръсни къщи без топла вода и отопление. На лицата се
намира работа, често чрез легитимни агенции за подбор на персонал, заплатите на лицата
обаче се плащат по сметки, контролирани от ОПГ и на работниците се давали много
малко пари. В допълнение ОПГ поискала държавни помощи от името на работниците, с
които последните отново не разполагали.
Чрез Европол са създадени протоколи за обмен на информация между Обединеното
кралство и словашките власти. През април 2015 г. се осъществил координиран етап на
правоприлагане от операцията, включващ четири полицейски сили на Обединеното
кралство. Контролният център бил в една от силовите области и там се помещавали
представители на словашката полиция и мобилният офис на Европол, което позволило
извършване на динамични проверки на данни на словашката полиция, гражданските
регистри и базите данни на Европол.
От посетените адреси били спасени общо 29 възможни жертви, които били заведени в
два междуведомствени приемни центъра, организирани за този случай за предоставяне
помощ и подкрепа на жертвите, докато тече събирането на доказателства срещу
членовете на ОПГ.
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Партньори, включени в сътрудничеството, и техните роли
Организациите и приемните центрове включвали:
Полицията – е ръководила приемния център и разпитвала жертвите;
Национална агенция по престъпността – е осигурила специалисти, които да
разговарят с жертвите и съветник по националния механизъм за насочване;
Местната власт – е предоставила подходящи помещения и помагала при тяхното
управление;
Националната здравна служба – медицински изследвания на възможните жертви и
осигуряване на доказателства за тяхното физическо/медицинско състояние;
Британският Червен кръст – е предоставил храна, постеля и цялостна хуманитарна
подкрепа на възможните жертви, помагайки да се изгради доверие;
Армия на спасението – оценява потенциалните жертви, които желаят да влязат в
националния механизъм за насочване, за да се определи подходящо настаняване
и продължаваща подкрепа.
Какво прави този подход успешен:
От 2008 г. моделът на междуведомствения приемен център за работа с множество жертви
е развиван непрекъснато. Обединяването на всички организации партньори с техните
експертни области позволява обхващането на всички аспекти на незабавната грижа за
жертвите. Може да се разчита на всяка организация да оползотвори ресурсите, които има,
и да избегне всякакво отлагане при предоставяне на подкрепата. Моделът осигурява
плавен преход за жертвите от положението им на експлоатирани към грижата на тези,
които им помагат. Това позволява жертвите да получат подкрепата в безопасна и
контролирана среда, както и незабавното изграждане на връзка с лицата, които
предоставят тази подкрепа. Това подпомага подход, в чийто център е поставена жертвата.
Да предоставят специализирано правно консултиране на жертвите: Тъй като
случаите на ТХ с цел трудова експлоатация често включват наказателно, миграционно,
трудово и гражданско право, е необходима специализация, за да се предостави
индивидуализирано правно консултиране на жертвите. За да могат да окажат съдействие
на жертва по време на правните процедури, адвокатите, синдикатите и НПО могат:
- да поддържат списъци от специализирани адвокати;
- възлагат подготвителната работа по случаите на правния персонал и доброволци от
НПО и синдикатите. НПО и синдикатите могат да натрупат юридически опит с броя
случаи;
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- да си сътрудничат с университетите в обучението на бъдещи адвокати, прокурори и
съдии. Заедно с релевантните въпроси на правото (например неналагане на
наказание, начини за принуда и съгласие), това взаимодействие може да включи и
дискусии относно културните различия, предразсъдъците, перспективата на жертвата
и как тези проблеми взаимно си влияят.

ПРИМЕР
НПО, предоставяща юридическо консултиране по време на наказателното дело,
Гърция
До 2014 г. в Австрия не е имало специални услуги и подслон, достъпни за мъже, жертви на
трафик на хора. Жертвата в Гърция се възприема като свидетел в наказателното дело.
Като свидетел тя има право да наеме адвокат за съдействие по случая. Инициативата за
правна помощ на А21 (действаща в рамките на националния механизъм за насочване)
разполага с екип от квалифицирани и опитни адвокати, обучени в подход, поставящ
жертвата в центъра, който екип помага на жертвите безплатно (съдебните такси и
заплащането се поемат от Кампания А21). Ако жертвата приеме безплатното правно
съдействие, подписва пълномощно, с което упълномощава адвокат от екипа на А21. Ако
жертвата се е завърнала в собствената си държава, А21 може да организира пътуването
обратно до Гърция за процеса, като поема разходите за пътуване, храна и настаняване.
Адвокатът се спира на всичко, свързано с даването на показания пред съда, за да
подготви жертвата за него. А21 транспортира жертвата до съда и обратно и стои до нея по
време на процедурите. Жертвата трябва да заеме позиция и да даде показания сама.
Да съдействат на жертвите при претендиране на ефективна правна защита
(компенсация) относно финансовите загуби, които са претърпели: Работниците
мигранти, които стават жертви на ТХ с цел трудова експлоатация, често са пропътували до
държавата на местоназначение с надежда да намерят работа, която е по-добре платена
от достъпната работа вкъщи (ако има такава). Затова за тях може да е от много голямо
значение да възстановят парите, загубени при експлоатацията. Различните организации
могат да съдействат на жертвите да получат правна защита чрез предоставяне на
информация за правата им и процедурите, които трябва да се следват, както и чрез
осигуряване на достъп до правна помощ. Ефективната правна защита се състои от:
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- плащане на подходящото заплащане съобразно законоустановеното минимално
възнаграждение или възнаграждението съгласно колективния трудов договор, където
е приложимо,
- плащане на извънредния труд или на труда през празнични дни,
- подходящо разрешаване на въпроса за разноските за настаняване и път и
- компенсация на неимуществени вреди.
Директивата на ЕС за борба с трафика определя, че на жертвите на трафик на хора следва
да се даде достъп до „съществуващите режими за обезщетение на жертвите на
насилствени умишлени престъпления“98. В зависимост от националното законодателство
на жертвите на ТХ с цел трудова експлоатация могат да бъдат компенсирани по няколко
начина:
- В някои държави жертвите могат да подадат искане да се присъединят към делото с
претенция за компенсация.
- Прокурорите могат да поискат компенсация като част от наказателното дело.
- Жертвите могат да
трафиканта/трафикантите.

подадат

граждански

иск

за

компенсация

срещу

- Може да е предвидена възможност за жертвите да претендират компенсация от фонд за
жертви на (насилствени) престъпления или специален фонд за жертви на ТХ.
Работниците следва да могат да търсят своята ефективна правна защита от защитена
позиция. Ако те не могат да останат в държавата, правното положение следва да остане
гарантирано, например чрез прехвърляне на правото да се води съдебно дело на
представител. Организациите, свързани със случая, могат да обмислят предоставяне на
информация, необходима за получаване на защитата, като например регистрацията на
заплатите и документацията относно работното време.
Да гарантират жертвите да получат присъдената компенсация: Когато жертвата
постигне успех в претендирането на компенсация от извършителя, той не винаги плаща
незабавно (цялата) сума, която дължи на жертвата. Правителствата могат да предвидят
методи за оказване съдействие на жертвите при получаване на тяхната компенсация:
98 Директива 2011/36/ЕС.
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- чрез създаване на държавен компенсационен фонд99 или
- чрез създаване на система за предварително изплащане на компенсация.

ПРИМЕР
Система за предварително плащане на жертви, Нидерландия
От 2011 г. Наказателният кодекс на Нидерландия включва разпоредба за система за
предварително плащане на жертва на ТХ с цел трудова експлоатация. Ако осъденото лице
все още не е изплатило пълната сума на дължимата компенсация съгласно
разпореждането за това осем месеца след като решението е станало окончателно,
правителството плаща дължимата сума на жертвата. Сумата след това се възстановява на
правителството от извършителя.
Да създават и/или организират работни места: Заедно с частния сектор
правителствата, местната власт, фондациите и НПО могат да осигурят работа на жертвата.
Когато има работа, той/тя може да не бъде толкова лесно убедена от лъжливите
обещания на друго лице, което набира жертви, и съответно отново да стане жертва на
трафик. Вж. 4.6 за пример относно местно управление, което помага на жертви да
намерят работа.
Да обсъждат практики за достигане до трудно достъпни жертви: Когато
съответните организации се срещат редовно и обсъждат обстоятелствата, при които
трудно достъпните жертви живеят и работят, те могат да обменят информация и да
подобрят практиките си за откриване на трудно достъпни жертви:
ПРИМЕР
Технически съвет относно домашните услуги (Technical Board on domestic service),
Испания
В Херес, Андалусия, съществува Технически съвет относно домашните услуги, който има
за цел да урежда трудовите отношения в сектора на домашните услуги, да информира и
дава насоки на работници и работодатели. Партньори, участващи в това сътрудничество,
са НПО (Каритас, CEAIN (Andalucía Acoge), Accem) и асоциации на мигранти (AL ADL Pro

99 Агенция на ЕС за основните права, 2015г.
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Inmigrantes, Гражданска платформа на имигрантите (Citizen Platform of Immigrants). За да
открие трудно достъпни жертви, техническият съвет се среща редовно, за да разгледа
условията за живот, исканията на работниците, направени чрез някои от партньорските
организации и другите условия на труд, като отпуските или работните часове.
Техническият съвет е позволил откриването на някои случаи на ТХ с цел трудова
експлоатация и насочването към подходящи служби за защита от създаването си през
2006г. Техническият съвет също така развива осведомителни дейности около
международния ден на домашните услуги (30 март).
Да обмислят разработването на Транснационален механизъм за насочване
(TRM): За да гарантират, че подпомагането на жертвите продължава, когато те се
придвижат в друга държава, държавите членки могат да постигнат съгласие относно
създаването на Транснационален механизъм за насочване.
Транснационален механизъм за насочване (TRM)
Транснационален механизъм за насочване (TRM) е споразумение за сътрудничество за
трансгранична цялостна подкрепа и/или прехвърляне на идентифицирани или
потенциални жертви на трафик. Транснационалният механизъм за насочване свързва
всички етапи на процеса на насочване от първоначалната проверка, през формалното
идентифициране и съдействие, до подпомагане на доброволното връщане, социалното
включване и гражданските и наказателните производства. Той е основан на
сътрудничеството между правителствени институции, междуправителствени агенции и
неправителствени организации от държавите на произход, транзит и местоназначение на
подпомаганите лица, жертви на трафик. Чрез този механизъм държавни участници от
различни държави изпълняват задълженията си да насърчават и защитават човешките
права на лицата, жертви на трафик.
За повече информация вж.
Международен център за развитие на миграционната политика (ICMPD), Насоки за
разработване на Транснационален механизъм за насочване на лица, жертви на трафик в
Европа: TRM-EU, Виена, 2010 г.100
Международен център за развитие на миграционната политика (ICMPD), Пътят към
установяване на ефективни транснационални механизми за насочване в случаи на трафик.
Доклад, основан на опит от Югоизточна Европа, Виена, 2012 г.101
100 Международен център за развитие на миграционната политика, 2010 г.
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Съгласно стратегията на ЕС за борба с трафика102, Комисията ще разработи модел за
Транснационален механизъм за насочване на ЕС.
Да организират безопасното завръщане в държавата по произход на жертвата: За
жертвата могат да са от полза при желание да се завърне вкъщи Транснационален
механизъм за насочване или двустранни контакти между, например, Международната
организация по миграция в държавата на крайно местоназначение, имиграционните
служби, посолствата и НПО в държавата по произход и държавата на местоназначение.
Да сътрудничат при поддържане връзка с жертви, които са се завърнали у дома:
Мултидисциплинарното трансгранично сътрудничество е от основно значение, когато
жертвите решат да се завърнат у дома. В тази ситуация ще има нужда от съдействието на
властите, местата за подслон и/или НПО в тяхната собствена държава, когато се налага
разследващите да проведат разпит на жертвата, когато тя поиска и/или трябва да даде
показания в съда, за да се гарантира, че жертвата може да претендира и/или получи всяка
компенсация, на която може да има право, и за да се защити жертвата и възможните
членове на семейството, когато биват заплашвани от трафикантите. Властите в държавата
на трафикантите може да помогнат, когато трябва да се изпълнят заповеди за
претърсване или да се намерят документи. Транснационалният механизъм за насочване
може да предостави рамката за такова трансгранично сътрудничество във връзка с
жертвите.

4.2 Ролята на полицията и другите служби за криминални разследвания
За да гарантират защитата и подпомагането на жертвите на ТХ с цел трудова
експлоатация, полицията и/или другите служби за криминални разследвания могат:
Да поканят социални работници или НПО да присъстват по време на ден за
действие: По време на ден за действие може да е от полза да присъстват социален
работник или представител на НПО, като например културен посредник. Този социален
работник може да обясни на жертвата какво се случва, защо жертвата се счита за такава и
какви права има. Той/тя може да съдейства при комуникацията между разследващите
или инспекторите и жертвата и по този начин да помогне за изграждането на доверие
между тях.

101 Международен център за развитие на миграционната политика, 2012 г.
102 Еврпейска Комисия, 2012 г.
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Да установят НПО като точки за контакт с жертвата: Важно е на всеки етап от
правните производства, включително разследването и изслушванията, НПО, които
предоставят съдействие на жертви, да бъдат установени като важна точка за контакт с
жертвата, ако тя иска това. Това може да подпомогне участието и сътрудничеството на
жертвата в съдебната система.
Да предоставят на НПО информация за контакт: На НПО може да се даде име на
лице за контакт от страната на органите, осъществяващи съдебното преследване, за да се
приведат в действие бързо процедури за безопасност на разположение на жертви и
свидетели, когато има риск от репресия.
Да разполагат със стратегия за грижа за жертви и свидетели: Такава стратегия би
могла да отчете, че жертвата може да има различни нужди, например повече медицинска
помощ, емоционална подкрепа или финансова помощ. Чрез предварително планиране
всички възможни ситуации могат да бъдат преодолени по подходящ и навременен начин.
Вж. 4.1 за повече информация относно планиране на грижа за жертвата.
Да проверят жертвите: Когато бъде открита голяма група от жертви, проучването
им може да е добра идея, за да се съсредоточи разследването върху най-лошите случаи.
Това дава най-добия шанс за осъждане. Имайте предвид, че тези случаи може да са потрудни, тъй като тези жертви може да са твърде травматизирани, за да предоставят
показания. Дори ако разследването се съсредоточи главно върху някои жертви, другите
също трябва да бъдат разпитани и трябва да получат същата подкрепа и съдействие. За
повече информация относно големи групи от жертви вж. 4.1.
Да разработят метод за различаване на трафикантите от жертвите: Понякога
може да е трудно да се различат трафикантите от жертвите, особено ако живеят заедно
при сходни обстоятелства. Възможен критерий за определяне дали някой е трафикант
или жертва е да се установи дали лицето, което помага на трафикантите при
експлоатацията на (другите) жертви е било постоянно под контрола на трафикантите, или
е имало достатъчно възможности да напусне, например защото е живеело отделно.
Да приемат, че когато жертвата е излязла от положението на трафик оказването
на съдействие по делото срещу трафиканта може да не е неин приоритет: Това може да
се дължи на няколко фактора. Някои жертви могат:
- да са травмирани;
- да се страхуват от извършителя: жертвата може да се страхува от ответни действия от
страна на трафикантите, например защото те са я заплашили, или нейното семейство.
Затова е важно да бъде разбрано естеството на връзката между трафикантите и
жертвите.
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- да се страхуват от (сътрудничеството с) правоприлагащите органи: жертвата може да
се страхува от властите заради незаконния си правен статут или заради предходен
негативен опит с властите. На много от жертвите е внушено, че извършват
престъпление и ще бъдат наказани от властите. Те могат също така да се страхуват да
не изгубят работата си или дължими към тях плащания, ако осъществят контакт с
правоприлагащите органи.
- не определят себе си като жертви: жертвите не винаги виждат себе си като такива,
например защото условията на работа и заплащането не са толкова лоши в сравнение
с тяхната държава на произход.
Да опитат да накарат жертвата отново да се чувства защитена: Травмата и страхът
от трафикантите може да означава, че жертвата не е подготвена или не може веднага да
разкрие всичко, през което е преминала, тяхната история също така може да се промени
във времето. Когато става въпрос за съдебно преследване на трафикантите, тези
проблеми могат да се превърнат в съществени препятствия. Да бъде накарана жертвата
да се почувства отново в безопасност и да се помогне на тези хора да разберат
положението си е важно. Това може да им позволи да продължат напред и има
вероятност да ги убеди да повдигнат обвинение срещу трафикантите. За да преодолеят
тези препятствия, полицията и другите служби за разследване на престъпления могат:
Да събират доказателства по случая независимо от жертвата:
- Да съберат колкото се може повече доказателства, преди да разговарят с жертвата: ако
разследващите са способни да докажат случая (или по-голяма част от него) без показания
от жертва, те могат да убедят жертвата, че показанията й няма да бъдат дадени напразно
и няма да я поставят в опасност. Разбира се, осъждане без показания на жертва е
единствено възможно в държави, където прокурорът може да започне дело по собствена
инициатива.
- Да арестуват заподозрените, преди да разговарят с жертвата: ако има достатъчно
доказателства, заподозрените трафиканти могат да бъдат арестувани преди да се
разговаря с жертвата. Фактът, че те са затворени, може да помогне да бъде убедена
жертвата, че повече не е в опасност.
- Да разяснят правата на жертвата: важно е да се обясни на жертвата, че начинът, по който
са се отнасяли с него/нея не е нормален и че той/тя не следва да се примирява с това.
Разяснението може да се направи от разследващите или от социален работник, или
културен посредник. Вж. 2.2.1 за повече информация как да се обясни ситуацията на
жертвата.
- Да изготвят документ за информиране на жертвата: разследващите могат да обмислят
изготвянето на брошура или писмо на езика на жертвата, които да обясняват защо те
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искат да разговарят с жертвите, какви са правата на последните и какви са процедурите,
така че жертвите да знаят какво да очакват. По този начин разследващите могат да
гарантират, че на жертвата е предоставена информация на език, който е разбираем за
него/нея (при условие, че той/тя може да чете).
ПРИМЕР
Многоезична брошура за потенциални жертви, Белгия
В Белгия участници с водеща роля като полицията и инспекторите по труда разполагат с
копия от многоезична брошура (27 езика) за жертви на трафик на хора, която дават на
потенциални жертви, с които се срещат по време на техните интервенции. Брошурата
може да помогне на жертвата да разпознае себе си като такава и му/к дава съвет да се
свърже със специализиран център за помощ.
- Да гарантират, че нуждите на жертвите са посрещнати: Жертва, на която са
осигурени подслон, грижа и подкрепа, е по-вероятно да прояви воля да
сътрудничи на разследването.
- Да позволят на жертвите да определят обстоятелствата на разпита: Когато се
провежда разпит на жертвата е важно той/тя да се почувства удобно и че
контролира живота си отново. Ако е възможно, жертвата следва да може да
определя неща като времето на разпита, мястото (полицейското управление или
подслона), дали да разговаря с мъж или жена и т.н.
- Да опитат да изградят доверие: За да изградят доверие, властите могат да
избягват, например, носенето на униформа. Оказването подкрепа на жертвата чрез
лично присъствие на публични съдебни заседания може също да засили доверието
между жертвата и полицейските служители. Накрая полицейските служители
следва, разбира се, да гарантират, че се придържат към Етичния кодекс на тяхната
организация.
- Да използват подходящи техники на разпит: За бъдат получени надеждни
показания, може да се разработят ефективни техники на разпит. Разпитите на
жертвата могат:
- Да бъдат провеждани от специално обучени лица. Това може да направи процеса
на разпит малко по-поносим за жертвата;
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- Да бъдат провеждани с използването на преводачи; специализираният персонал
може също да бъде обучен как да прави това; и
- Да бъдат провеждани като се вземе предвид културната среда на жертвата.
- Да помислят за най-доброто място за разпит: Когато жертвата се е завърнала у
дома в своята държава на произход има няколко възможности за провеждане на
разпит. Важно е да се помисли за предимствата и недостатъците на всяка
възможност, преди да се вземе решение за мястото, което може да бъде:
- държавата на произход след консултация с местната полиция,
- държавата на местоназначение; в този случай местната полиция може да помогне
за откриване на жертвата, ако връзката е била загубена,
- и двете държави, когато разпитът се провежда чрез видеоконференция.
- Да избегнат ненужно повтаряне на даването на показания: при разпит на
жертвата се препоръчва той да бъде записан по такъв начин, че да може да се
използва като доказателство в съда, например на видео. В някои държави е
възможно жертвата да бъде изслушана на досъдебната фаза, ако действителният
процес все още е далеч във времето, така че показанията да бъдат включени в
доказателствения материал за процеса.

ПРИМЕР
Съдия, който дава указания, Нидерландия
В Нидерландия т.нар. съдия, който дава указания, може да проведе разпит на жертвата в
присъствието на адвокат. Когато това е направено, жертвата няма нужда да се явява в
съда по време на самия процес. Това ще е от полза, когато жертвата реши да отиде в
своята собствена държава, за да му/к се спести затруднението да дава показания в съда.
ПРИМЕР
Даване на показания „за спомен за в бъдеще“, Португалия
Португалия има подобен инструмент, наречен „показания за спомен за в бъдеще“, който
се използва главно за случаи на жертви, които са много болни или умират, трябва да
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отидат в чужбина, може да изчезнат или не трябва да бъдат подлагани на няколко
разпита.
Да информират полицията в държавата на произход: разследващите служители
могат да информират полицията в държавата на произход на жертвата за разследването,
така че полицията да може да предприеме действия, когато жертвата или
неговото/нейното семейство са заплашвани. Това може да успокои жертвата.
4.3 Ролята на прокуратурата
Въздействието на ТХ с цел трудова експлоатация върху жертвата може да е сериозно и
продължително. Затова трябва да се обърне дължимото внимание на защитата на
жертвата по време на съдебната процедура. Освен това жертвата има право на финансова
компенсация. Поради това по отношение на защитата и подкрепата на жертвата
прокуратурата може:
Да се опита да предотврати вторичното виктимизиране: за да се предотврати
вторично виктимизиране на жертвата по време на разследването и наказателното
производство, следва да се избягват доколкото е възможно следните неща103, без да се
засяга правото на защита и при съобразяване с националното право, а именно:
(а) ненужно повтаряне на разпити;
(б) визуален контакт между жертвите и обвиняемите, включително при даването на
показания, например при разпит или кръстосан разпит;
(в) даването на показания в открито заседание на съда; и
(г) задаване на въпроси за личния живот на жертвата, когато това не е необходимо.
Да защитава децата жертви на ТХ с цел трудова експлоатация: за да защитят децата
жертви по време на разследването и съдебното производство, без да се засяга правото на
защита, прокурорите трябва да гарантират, че104:
- разпитите на децата жертви се провеждат без забавяне и, където е необходимо, в
помещения, създадени или приспособени за тази цел;

103 Член 12, параграф 4 от Директива 2011/36/ЕС.
104 Член 15, параграфи 3-5 от Директива 2011/36/ЕС.
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- при необходимост разпитите на децата жертви се провеждат от професионалисти,
обучени за тази цел, като по възможност всички разпити се извършват от едни и същи
лица;
- броят на разпитите е ограничен до възможния минимум;
- детето жертва може да е придружено от представител или от възрастен по избор на
детето;
- разпитите на детето жертва или на детето свидетел може да се записват на видео,
включително за да се използват като доказателство в производството пред
наказателния съд;
- разпитът в съдебното производство да се проведе без присъствието на публика
и/или детето жертва да бъде изслушано в съдебната зала, без да присъства, например
чрез комуникационни технологии.
Да вземат показанията на жертвата анонимно: Когато показанията се вземат
анонимно, жертвата може да има по-голямо желание да сътрудничи, защото в противен
случай той/тя може да се страхува от последствия от страна на трафиканта спрямо самата
жертва или неговото/нейното семейство 105 . Дали това е възможно зависи от
законодателството на държавата членка.
Да претендират (финансова) компенсация за жертвата на ТХ с цел трудова
експлоатация: Може да бъде практично да се иска компенсация за жертвата по време на
наказателното производство, тъй като доказателствата, необходими за установяване
какво се дължи на жертвата вероятно така или иначе ще бъдат част от делото. В някои
държави представители на жертвата или НПО имат възможност да поддържат искането в
съда.

ПРИМЕР
Претендиране на компенсация за жертви, Испания
В Испания прокурорите са задължени да искат компенсация за жертвите и да следят за
спазването на техните права. Пред съда винаги се представя доклад от криминален
психолог относно развитието на състоянието на жертвата в подкрепа на искането за
компенсация. Винаги се призовават представители на НПО в подкрепа на доказването.

105 Група от експерти за действия срещу трафика на хора (Group of Experts on Action against
Trafficking in Human Beings (GRETA), 2015 г.
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4.4 Ролята на граничните служби
Във връзка със защитата и подпомагането на жертвите граничните служби могат:
Да информират възможни жертви, установени на границата, за достъпната
подкрепа и съдействие: Вж. 4.1 за детайли.

4.5 Ролята на имиграционните служби
Във връзка със защитата и подпомагането на жертвите имиграционните служби могат:
Да предоставят на жертвите срок за размисъл: Срокът за размисъл, посочен във
въведението, обикновено се осигурява на жертвите от имиграционната служба106.
Да предоставят на жертвите временно разрешение за пребиваване: Временното
разрешение за пребиваване, посочено във въведението, също обикновено се осигурява
на жертвите от имиграционната служба.
Да създадат специална програма за защита: Възможно е някои жертви да не
могат да сътрудничат в разследването и процеса, например заради психологически или
медицински проблеми или заради заплахи от страна на трафикантите. Други жертви може
да нямат достатъчно информация за полицията, за да започне разследване, но все пак да
са травматизирани тежко от преживения трафик на хора. За тези случаи властите могат да
обмислят да предоставят на жертвата определен вид разрешение за пребиваване по
хуманитарни съображения.
ПРИМЕР
Специална програма за защита на жертви на ТХ, Австрия
В Австрия жертвата на ТХ има право на разрешение за пребиваване за „специална
закрила“, което може да бъде издадено по инициатива на компетентния орган или при
заявление от страна на жертвата, при условие че разрешение за пребиваване за
„специална закрила“ се сметне за необходимо за наказателното преследване на
нарушителя или за да се даде възможност на жертвата да предяви граждански искове. От
жертвата не се изисква да сътрудничи на властите, за да получи разрешение, освен по

106 Вж. също Директива 2004/81/ЕО.
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отношение на личните данни. Това едногодишно, подновяемо разрешение е възможно и
в случаи, когато жертвата се нуждае от специална защита по индивидуални причини.

4.6 Ролята на местните (общините) и/или регионалните власти
За да окажат защита и съдействие на жертви на ТХ с цел трудова експлоатация, местните
власти могат:
Да осигурят специализирани места за подслон: В държави, където местните
власти отговарят за предоставянето на подслон на жертви на ТХ, те могат да обмислят
създаването на специализирани места за настаняване за жертви на ТХ. В тези места
фокусът е върху подобряване психическото и социалното здраве на жертвите и на тяхното
социално и правно положение. Местните власти често отговарят и за грижата за
подрастващите, което включва грижата за малолетните и непълнолетните жертви на ТХ.
Да осигурят достатъчно място за подслон преди ден за действия: Ако местните
власти отговарят за подслоняване жертвите на ТХ, правоприлагащите органи могат да ги
информират предварително за всякакви акции, които се водят. Това ще позволи на
местните власти да гарантират, че има достатъчно места за подслон за жертвите, които се
очаква да бъдат открити. Вж. 4.1 за повече информация за осигуряване подслон за големи
групи от жертви.
Да издадат разрешителни за пребиваване на жертвите: В някои държави
местните органи, отговарящи за чужденците, са организациите, които отговарят за
издаването на разрешителни за пребиваване, също и на лица, жертви на трафик.
Местопребиваването определя кой орган, отговарящ за чужденците, трябва да се заеме с
това.
Да помогнат на жертвите повторно да се интегрират в обществото: Много от
местните власти имат на разположение инструменти, които могат да се използват в
помощ на повторното интегриране в обществото на жертви на ТХ с цел трудова
експлоатация. Властите могат например:
- да осигурят жилище на жертвите;
- да осигурят образование на жертвите;
- да съдействат на жертвите да намерят работа;
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и така нататък.

ПРИМЕР
Агенция Appogg, Малта
Агенцията за социални услуги (Agency for Social Welfare Services) предлага обслужване „на
едно гише“ в Малта. Тя работи с четири центъра в различни части на държавата за
граждани на Малта и чужденци (европейци и основно граждани на трети държави). През
годините, в които тези центове са осъществявали дейност в обществото, те са изградили и
засилили връзки с други основни субекти, като църковните енории, местните съвети,
училищата, Органът по настаняването и Отделът за социална сигурност. Предоставянето
на услуги варира съобразно нуждите и ресурсите на конкретната общност. Длъжностните
лица, работещи в тези центрове, са се възползвали от наставничество лице в лице през
2013 г. от страна на международен експерт по трафик на хора от Международната
организация по миграция. През 2015 г. те са били обучавани на място във връзка с
трафика на хора от двама експерти на Международната организация по миграция, което
обучение е било съсредоточено върху ТХ с цел трудова експлоатация. То е включвало
информация за тенденциите при трафика на хора и политиката за борба с трафика,
ситуацията в Малта, идентифицирането на жертвите на трафик, умения за водене на
разговор и насочване и подкрепа за жертвите на трафика.

Целите и задачите на обществените услуги са:
Да подобрят качеството на живот на местната общност и да насърчат грижата за
общността;
Да подобрят качеството на живот на децата, семействата и отделни лица в
общността с особено внимание към най-уязвимите и изолирани в общността;
Да доближат централизираните социални услуги до общността;
Да изградят и засилят формалните и неформални мрежи за подкрепа в полза на
най-изолираните в общността;
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Да насърчат и направят възможен процесът на развитие на общността чрез участие
на местно равнище;
Да засилят местния потенциал чрез подкрепа, обучение и сътрудничество; и
Да оценят случващите се промени и постоянно да работят за повече положителни
такива в общността.

ПРИМЕР
Превенция чрез временна заетост, Унгария
В едно малко населено място има висок риск за младите мъже и жени да бъдат
експлоатирани в Западна Европа. Трафикантите редовно установяват контакт с лицата и
техните семейства с добре подготвени предложения. Като адекватен отговор кметът и
членовете на градския съвет постоянно наблюдават положението, като се опитват да
установят лицата в риск. След установяването и с помощта на Службата за семейни грижи
на местната власт те изготвят персонализиран план за действие за потенциалната жертва
с различни мерки, включително предлагане на временна заетост в институциите на
местното управление.
Да сътрудничат с местните власти в държавите на произход и/или
местоназначение: сътрудничеството между местните власти в други държави членки е
ценно, особено когато много жертви от една община в държава на произход се озоват в
друга община в държава на крайно местоназначение. Това може да помогне за
завръщането на жертвите в тяхната собствена държава, както и да подобри познанията и
разбирането защо хората стават жертви и да подпомогне предоставянето на найефективните съвет, помощ и грижа.
4.7 Ролята на неправителствените организации
За да окажат защита и съдействие на жертви на ТХ с цел трудова експлоатация, НПО
могат:
Да подобрят степента на самоидентификация в рамките на мигрантските
общности: Едно широко разпространено социално нормализиране на експлоатацията
пречи на жертвите да се самоидентифицират като такива. Мигранти, които разбират подобре нормите за осигуряване на жилище, социалните и трудовите норми в държавата на
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местоназначение могат да работят за НПО и да разпространяват познанията си в рамките
на своята общност.
Да присъстват по време на акции: Правителствени служби, които очакват да
срещнат една или повече жертви на ТХ с цел трудова експлоатация могат да поискат от
НПО да присъстват по време на акции. НПО могат например да осигурят културни
посредници, които да помагат на службите и жертвите в комуникацията между тях, както
и да подпомогнат оказването на съдействие на жертвите. Когато правят това обаче НПО
трябва да внимават да не се превърнат в продължение на службите по разследването.
Да обсъдят степента на тяхното участие във формалното идентифициране: Когато
става въпрос за процеса на формално признаване на жертва като такава, НПО могат да
обсъдят участието си с организацията (организациите), отговорна за формалното
идентифициране на жертвите.
Да оказват подкрепа на организацията, отговорна за формалното
идентифициране на жертви: Тъй като достъпът до защита и съдействие често зависи от
това формално признаване, НПО могат да окажат съдействие в процеса:
- като участват в междуведомствени групи от експерти;
- като се стремят да имат консултативна роля в процеса по вземане на решение; и
- като споделят информация и мнение по отделни случаи, следвайки етични и правни
кодекси за поведение.
Да предоставят достъп до техните места за подслон и местата за настаняване в
спешни случаи: НПО могат да осигурят подслон на (възможни) жертви, които все още не
са формално признати като такива, тъй като в противен случай те биха разчитали на
неформална подкрепа. Имайки предвид техният често незаконен статут, това може да ги
направи уязвими към повторен трафик или други форми на експлоатация.
Да изготвят списък на достъпните места за настаняване за тези, които формално
не са признати за жертви: НПО могат да обсъдят със съответните министерства проблема
за намиране жилище на лица, които не отговарят на определението за трафик на хора, но
са уязвими към трафик или повторен трафик.
Да осигурят грижа на място за жертви, които са намерили жилище другаде:
Жилището и основните нужди са от първа необходимост за жертвите. За съжаление
жертвите не винаги остават в специализираните места за подслон, където тези нужди
могат да бъдат обезпечени.
Да реализират една сигурна среда за жертвата, за да предяви обвинения: НПО
могат да предложат да придружат жертвата до полицията, когато предявява обвинения.
НПО могат също така да предложат специално място в помещенията на организацията,
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което да се използва от полицията, позволявайки на възможната жертва да предяви
обвинения в познато обкръжение.
Да определят специално лице за контакт за улесняване взаимния обмен на
информация: В полза на жертвата може да бъде полезно наличието на специално лице за
контакт в участващата НПО за целите на обмена на информация с партньорските
организации.
Да създадат вътрешни процедури за предоставяне на информация на
партньорските организации: Тъй като НПО често имат много информация, която може да
е ценна за правителствените организации, те трябва да изготвят правила и процедури за
предоставянето й, включително предоставянето й единствено при наличие на
предварително съгласие от страна на жертвата. НПО могат например да обмислят обмен
на информация с посолството на държавата на произход на жертвата. Заедно с НПО в
държавата на произход предоставянето на информация на посолството може да бъде
обсъдено на база на всеки отделен случай.
Да обсъдят с жертвата как да увеличат неговите/нейните шансове да получи
работа: За да увеличат шансовете на жертвата да намери работа, НПО могат:
- да определят и информират жертвите за (алтернативни) възможности за езиково
и/или професионално обучение;
- да подпомогнат реинтеграцията на жертвите, например чрез създаване на схеми за
назначаване на временна работа или предлагане на (платени) стажове.
Да осъществяват дейности за предотвратяване повторния трафик на жертвите:
Освен проучване процеса на повторен трафик на жертви, НПО могат да извършват
дейности за неговото предотвратяване:
- като си сътрудничат с полицията и съответните органи за повишаване яснотата
относно факторите, които влияят върху решението да се даде или откаже достъп до
системата за защита и съдействие на основание хуманитарни съображения;
- като очертаят възможните варианти за тези, които не отговарят на тясната
дефиниция за трафик на хора, но могат да бъдат уязвими към трафик или повторен
трафик.
Да установяват контакти с НПО в други държави: Жертва, която се завръща в
своята държава на произход или се премества в друга държава, може да се възползва от
контакти между НПО, които могат да помогнат (с предварителното съгласие на жертвата)
за прехвърлянето на психо-социални и други форми на подпомагане към техните колеги в
чужбина.
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4.8 Ролята на синдикатите
Във връзка със защитата и подпомагането на жертвите синдикатите могат:
Да помогнат на жертва на ТХ с цел трудова експлоатация, като изправят
отговорните работодатели пред съд: Като засегната страна в гражданско производство
работникът може да претендира прилагането на подходящите условия на труд, както и
компенсация за други имуществени и неимуществени вреди. Когато жертвата е отворена
към предложението да търси правата си чрез съдебен процес, служителите на синдиката
могат да се свържат с отдела за съдебни спорове на синдиката и да обсъдят възможността
за сезиране на съда.
Да подадат жалба от името на жертвата: Тъй като за експлоатирания работник
може да съществува риск от репресия, ако сам/сама подаде жалба, синдикатът може да я
подаде пред работодателя, като в същото време включи и инспектората.
Да предоставят достъп на жертвата до частни и публични агенции по заетостта:
Достъпът до тези агенции може да осигури достойни работни места за работниците, на
които е позволено да останат в държавата на местоназначение.

4.9 Ролята на посолствата
Във връзка със защитата и подпомагането на жертвите посолствата могат:
Да привличат внимание към защитата и подпомагането на жертвите: Посолствата
могат да привличат внимание към защитата и подпомагането на жертвите чрез оказване
подкрепа на събития, организирани около тази тема, чрез намиране на експерти за тези
събития заедно с министерства в рамките на техните ресурси и/или чрез поемане
разходите за пътуване на експертите.
Да финансират изграждането на капацитет: Посолствата могат да определят
нуждите на участниците, работещи за закрилата и подпомагането на жертвата и да
финансират малки форми на изграждане на капацитет между партньори от техните
държави и местни участници на базата на проект.
Да подкрепят НПО: Посолствата могат да подкрепят позицията на НПО,
предоставящи защита и съдействие, спрямо лицата, вземащи решения, като призовават за
внимание към техните нужди на правителствено равнище.
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Глава 5
Информираност, обучение и изследвания в областта на ТХ с цел
трудова експлоатация
Въведение
Лица, които самите те никога не са преживявали ТХ с цел трудова експлоатация, могат да се
затруднят да го разпознаят, да разберат сериозността на ситуацията и колко трудно може да
бъде за жертва на ТХ с цел трудова експлоатация да излезе от това положение. Ето затова е
важна информираността относно ТХ с цел трудова експлоатация. Ако тези, които се отзовават
първи, каквито са инспекторите по труда и униформените полицейски служители не са
осведомени за съществуването на това явление и неговите признаци, няма да бъде започнато
разследване; ако прокурорите не са осведомени, няма да са подготвени да отнесат случаите
към съда и ако съдиите не са осведомени, няма да осъдят извършителите. Поради това
информираността е важна за всички организации, които могат да влязат в контакт с жертви на
трафик на хора. Наред с професионалистите, усилията за повишаване информираността могат
да бъдат насочени и към обществото и хората, които могат да бъдат уязвими към ТХ с цел
трудова експлоатация.
Поради това, че ТХ с цел трудова експлоатация е такъв сложен феномен и много от неговите
жертви са травматизирани и уплашени, работата по случаи на ТХ с цел трудова експлоатация
изисква нещо повече от осведоменост. Длъжностните лица, на които е възложена тази
отговорност в рамките на ключовите организации се нуждаят от специални знания и умения.
Затова те могат да извлекат полза от обучение за справяне с ТХ с цел трудова експлоатация. То
може да бъде насочено към три вида длъжностни лица: които работят на първа линия, или
длъжностни лица от първо ниво; лица за контакт (които образуват връзката между лицата на
първа линия и специализирания персонал) и специализиран персонал. Накрая, сложността на
ТХ с цел трудова експлоатация също така означава, че са необходими изследвания с цел подобро разбиране на всички аспекти на този феномен.

5.1 Повишаване на информираността относно ТХ с цел трудова експлоатация сред
населението, уязвимите групи и професионалистите
5.1.1 Повишаване на информираността сред населението
За да повишат информираността сред обществеността, съответните организации могат:
Да организират осведомителни кампании, насочени към населението:
Обществеността може да се натъкне на признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, без да го
осъзнава, например в магазини, хотели или на строителни обекти. Една кампания, насочена
към широката общественост може да повиши информираността и да призове хората да
съобщават подозрителни ситуации. Това може да стане, например, на телефонна линия за ТХ,
на номер, на който анонимно се съобщава за престъпления или на местния полицейски
служител. Такава кампания може да се съсредоточи, например, на места, където минават
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много хора всеки ден, като автобусни спирки, гари,
летища и т.н. Кампаниите могат също да включват
съобщения по телевизията, радиото, във вестници или
уебсайтове, както и в социалните медии.
ПРИМЕР
„Без информация ставаш роб”, Словашка република
Министерството на вътрешните работи на Словашката
република провело национална кампания „Без
информация ставаш роб“, по време на която на летища,
автобусни спирки и гари били разположени плакати с
номера на Националната телефонна линия за жертви
на трафик на хора. Освен това били показани нагледни
материали от кампанията чрез интернет банери с 10
млн. показвания и по националната телевизия бил
излъчен видеоклип. Благодарение на кампанията броят
обаждания на националната телефонна линия се
увеличил.
Да поддържат национална телефонна линия за трафик на хора: Националната
телефонна линия може да бъде поддържана от организация, която може да предостави на
обадилите се информация преди пътуване в чужбина относно намиране на работа, относно
агенции за подбор на персонал и за възможни измамни дейности на тези агенции. В идеалния
случай телефонната линия следва да е достъпна 24/7. Ако се обади потенциална жертва,
организацията, която предоставя телефонната линия, следва да може незабавно да помогне на
това лице.
ПРИМЕР
В Словакия националната телефонна линия се поддържа от НПО, която предоставя подкрепа на
жертви на трафик на хора.
Да популяризират действия на правителството, например след успешни съдебни
дела: Съобщаването за действия, предприети от правителствените служби срещу ТХ с цел
трудова експлоатация може да повиши осведомеността. За пример могат да се посочат статии
във вестник за успешни дела, където разследването за ТХ с цел трудова експлоатация е довело
до осъждане на лишаване от свобода на трафикантите и/или компенсация за жертвата, които
статии могат да помогнат за привличане на внимание към проблема както в държавите на
произход, така и в държавите на местоназначение. Този метод може да има възпиращо
въздействие върху работодатели, които обмислят участието си в практики за ТХ с цел трудова
експлоатация, тъй като показва, че има съществен риск да бъдат заловени. Държавите на
местоназначение могат да обмислят организиране на публикуване на статии в пресата в
държавата на произход относно третирането на работниците мигранти в държавите на
местоназначение. Това може да подобри превенцията и защитата на работниците, преди да се
ангажират с миграция.
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ПРИМЕР
Статия в българската преса относно разследване на Лицензиращия орган за дружества за
временно наемане (GLA) в Обединеното кралство

Да използват силата на потребителите за изчистване на веригите за доставки: Силата
на потребителите може да бъде използвана предотвратяване на ТХ с цел трудова
експлоатация. Дружествата могат да направят избор да информират обществото кои продукти
са произведени при справедливи условия, например като използват етикет за справедлива
търговия. НПО също могат да организират информационни кампании за насочване вниманието
на обществото към условията, при които продуктите са произведени. По този начин
обществото може да бъде убедено да купува продукти, произведени при справедливи условия,
вместо продукти от съмнителен произход.
ПРИМЕР
Зеленият Свети Николас/„Честен шоколад“ (Green Saint Nicolas / Honest chocolate),
Нидерландия
Всяка година на 5 декември хората в Нидерландия и особено децата празнуват деня на Свети
Николас. Като част от това празненство на хората се дават подаръци и сладки неща,
включително под формата на шоколадови букви. Поради това, че 3 млн. фермери,
производители на какао, които произвеждат какао за шоколадовите букви, получавали
изключително ниско заплащане, работели в сходни с робски условия и понякога деца били
принуждавани да работят на плантациите, през 2009 г. организацията Oxfam Novib представила
Зеления Свети Николас.
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Задачата на Зеления Свети Николас била да посещава търговски вериги и супермаркети и да ги
информира за изключително ниско заплатените фермери на какао и лошите условия на труд,
при които то се произвеждало. Били направени реклами и медийни кампании. Целта била да
се повиши информираността на нидерланското общество за условията, при които са
произведени по-голямата част от 5-те килограма шоколад, които всеки нидерландец
консумира всяка година (средно).
Защо този случай е бил успешен?
Повече от 100 000 души подкрепили кампанията на Oxfam Novib, споделяйки в социалните
медии посланието на организацията относно „свободен от робство“ шоколад. Като резултат
нидерландският министър на земеделието, търговците на какао, производителите на шоколад,
супермаркетите, Oxfam Novib и други организации на гражданското общество подписали
декларация за намерения и производителите на какао променили практиките си. От 2012 г.
цялото какао, използвано за производството на шоколадови букви за празника на Свети
Николас в Нидерландия се произвежда и купува на справедлива цена.
Да работят с медиите за (внимателно) насочване на вниманието на обществото към
тежкото положение на жертвите на ТХ с цел трудова експлоатация: Признаването, че
проблемът ТХ с цел трудова експлоатация е реален, може да направи обществеността в
държавите на произход по-склонна да търси информация за безопасни възможности за
миграция. НПО могат да разяснят на медиите какви са възможните последици за жертвата от
повторно преживяване на това изпитание по време на разговора и от общественото внимание,
което едно интервю ще предизвика към случая. НПО могат допълнително да информират
медиите, за да гарантират, че те зачитат личния живот на жертвата и използват информация
единствено след предварително информирано съгласие, както и че медиите представят ясна и
балансирана картина на сложния проблем.

5.1.2 Повишаване на информираността сред уязвими групи от (потенциални) жертви
За да повишат осведомеността сред уязвими групи от (потенциални) жертви, организации като
министерства, правоприлагащи органи, посолства, местни или регионални власти, НПО и
синдикати както в държавата на произход, така и в държавата на местоназначение могат:
Да повишат информираността за трудовите права, рисковете и средствата за защита
сред потенциални работници мигранти в държавите на произход: Повишаването на
осведомеността за рисковете от ТХ с цел трудова експлоатация в държавите на произход може
да помогне на хората да избегнат превръщането си в жертва. Работниците мигранти не трябва
да зависят от лица, набиращи хора относно информация за тяхната държава на
местоназначение. Потенциалните работници мигранти трябва да бъдат информирани за
обстоятелствата, с които ще се сблъскат в държавата, в която искат да работят, като разходите
за живот, минималното заплащане и секторните заплати, здравното осигуряване, данъците и
т.н. По този начин те знаят кога предлаганите заплати (които може да изглеждат добри за
тяхната собствена държава) са твърде ниски, за да се живее с тях в държавата, където ще
работят. Мигрантите също така трябва разберат, че не бива да подписват договори, които не
разбират и да настояват за договор на техния собствен език. Накрая, те трябва да знаят за
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рисковете от ТХ с цел трудова експлоатация и къде могат да намерят помощ, ако имат
проблем. Информацията може да предлага конкретни решения при често срещани нарушения,
да включва детайли за контакт с полицията и НПО, да предлага пътища за подкрепа при защита
на права освен само да обяснява какво да не се прави. За различните възрастови групи може
да се използва различен подход (използване на телевизия, вестници, социални медии,
уебсайтове, плакати, срещи и т.н.)
ПРИМЕР
Кампания във Фейсбук за повишаване на осведомеността относно нелоялното набиране на
персонал, Словашка Република
За да предупредят възможни работници мигранти за набирането на персонал с измама за
работа, която е твърде добра, за да е истина, Словашката Република провела кампания във
Фейсбук. Тя се състояла от няколко фази. Първата фаза включвала пускането на фалшива
страница на фалшива агенция за подбор на персонал, която предлага страхотна работа в
чужбина и добра заплата (www.superzarobok.sk). Кампанията във Фейсбук била насочена към
млади хора от области в Словакия, засегнати от безработица и висок процент жертви на трафик
на хора. Фалшивата страница съдържала няколко съществени признака на фалшива страница.
След като влезе във фалшивата страница, от лицето се искало да попълни формуляр за
регистрация, за да получи страхотна работа.
Едно от изискванията било лицето да включи собствен имейл адрес и имейл адрес на близък
или роднина. След няколко дни на адреса, посочен във формуляра за регистрация, се
получавал имейл, посочващ, че лицето може да е станало жертва на трафик на хора. Имейлът
съдържал връзка към образователната интернет страница (www.novodobiotroci.sk – достъпна
само на словашки език), където можело да бъде намерена цялата полезна информация за
трафика и търсенето на работа в много разбираема форма.
Видеото с английски субтитри може да се види тук:
https://www.youtube.com/watch?v=yz91V2Cg95w
Партньори, включени в сътрудничеството, и техните роли:
Министерството на вътрешните работи на Словашката Република и организацията на
гражданското общество “Brániť sa oplatí” си сътрудничили в подготовката на фалшивата
страница и образователния уебсайт. Сътрудничеството с Фейсбук било проведено от
неправителствената организация.
Какво прави тази практика успешна:
Рекламата за офертата на фалшивата страница била показвана масово: 700 000 души видели
рекламата и 40 000 видели кампанията. 2 300 души използвали формуляра за регистрация и
7 000 посетили информационната интернет страница по време на кампанията.
ПРИМЕР
Предоставяне на информация на полски работници мигранти за живота и работата в
Нидерландия
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През 2013 г. били подписани двустранни споразумения между Нидерландия и България,
Полша и Румъния за засилване на сътрудничеството в сферата на трудовата миграция. През
2014 г. били назначени трима допълнителни служители по въпросите на политиките в трите
посолства и бил осигурен бюджет за комуникационни дейности. Целта е да се подобри
достъпът на работниците мигранти до информация за работата и живота в Нидерландия и да
се засили функцията на нидерландските посолства на връзка между изпълнителните агенции в
Нидерландия, като Инспектората SZW (инспекторат по труда), SVB (Националната осигурителна
банка, която прилага националните осигурителни схеми в Нидерландия) и UWV (Агенция за
социално осигуряване на служители, която прилага правилата за осигуровките на служителите
и предоставя трудов пазар и услуги за данни) и съответните на тях организации в България,
Полша и Румъния. Съвместният подход се базира на три стълба:
1) Анализ на миграцията към Нидерландия.
2) Изграждане на мрежа с националните и местни власти и други организации.
3) Информационни дейности (в интернет и извън него).
Като част от информационните дейности посолството на Кралство Нидерландия във Варшава
подготвило информационен филм за полски граждани, които планират да отидат или са
пристигнали в Нидерландия да работят. „Подгответе се, преди да отидете“ е основното
послание на филма, пълен със съвети както от опитни поляци, които вече работят в
Нидерландия, така и от професионалисти, които подкрепят мигранти.
Намерението на филма е да насърчи мигрантите да търсят информация за държавата, в която
планират да отидат, за своя бъдещ работодател и за организациите или институциите, които
могат да им предоставят подкрепа в случай на проблем. Филмът е достъпен на полски и
английски на: http://poland.nlembassy.org/you-and-netherlands/work-in-thenetherlands/labourmigration-film.html
Другите дейности, предприети от полицейските служители за повишаване осведомеността
сред работниците мигранти са много разнообразни (информационни материали, Фейсбук,
други уебсайтове). Прекият контакт с хора, които (може да) поискат да дойдат в Нидерландия е
много важен. За тази цел са били организирани многобройни срещи за лица, търсещи работа, и
представители на местни организации. Основното послание е: подгответе се добре, помислете
добре, преди да започнете.
ПРИМЕР
Кампания за безопасна работа в чужбина, Естония
Министерството на социалните въпроси на Естония стартирало кампания, която има за цел да
повиши информираността на хората за рисковете от работата в чужбина и за правата на
работниците, които са наети чрез агенция за подбор на персонал. Като част от кампанията е
създаден специален уебсайт: http://toovahendus.ti.ee/.
Уебсайтът съдържа:
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1. Няколко кратки видеоклипа за повишаване информираността сред обществеността;
2. Списък за работници относно рисковете от трафик на хора с цел трудова експлоатация,
когато набирането на персонал става чрез агенция за подбор. Обществеността бива
информирана за законодателството и правата си;
3. Връзки към важни организации, като инспекцията по труда.
Да използват разбираем език: Препоръчително е информацията, насочена към
потенциални работници мигранти да бъде формулирана на език, който жертвата да може да
разбере. Информацията може да бъде предложена във формат, приспособен към целевата
група (напр. писмено, устно или като филмче) и да бъде разпространена чрез канали, за които
се знае, че се използват от съответните мигранти.
ПРИМЕР
Автобусни стикери по маршрута от Словакия към Обединеното кралство
За работниците мигранти е известно, че пътуват от Словакия до Обединеното кралство с
автобус. По този маршрут на гърба на автобусните седалки са поставени стикери. Стикерите
дават информация за трудовите права в Обединеното кралство и детайли за контакт на местна
НПО в случай на нужда. Пътуващият работник мигрант има пред себе си времето на цялото
пътуване, за да запомни телефонния номер.
Партньори, участващи в сътрудничеството, и техните роли
НПО Лига за човешки права (Human Rights League) в държавата на произход изработила
стикерите, използвайки информация от неправителствени организации в държавата на
местоназначение. Автобусната компания сътрудничи, като позволява на НПО да постави
стикерите на гърба на автобусните седалки.
Какво прави тази практика успешна?
Това е евтин, но ефективен метод, който достига до много работници мигранти. Той ги
информира за трудовите права в държавата на местоназначение и предлага път към подкрепа
при нужда. Тази проста стъпка гарантира, че информацията за трудовите права и средствата за
защита, на съответните езици, достига до потенциални жертви на ТХ с цел трудова
експлоатация.
Да повишат информираността в училищата: Една група от възможни жертви, към която
могат да се насочат дейности за информираност, са децата, на които предстои да напуснат
училище и да навлязат на пазара на труда. Лекциите в училищата могат да помогнат те да
бъдат осведомени за рисковете от ТХ с цел трудова експлоатация.
Да повишат информираността в мигрантските общности в държавите на
местоназначение: Използването на културни посредници или лица с мигрантски произход и с
контакти в мигрантските общества може да е от съществена важност. Възможностите на
правоприлагащите органи да достигнат до уязвими групи са ограничени, така че е важно в
разпространяването на информация да бъдат включени НПО.
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Да повишат информираността сред нелегалните мигранти: Работниците без законно
право на пребиваване също имат права, така че също трябва да бъдат запознати с рисковете от
ТХ с цел трудова експлоатация.
Да провеждат национални информационни кампании за предотвратяване на
вътрешния трафик: ТХ с цел трудова експлоатация не е единствено трансграничен феномен.
Вътрешният трафик е широко разпространен проблем. С някои промени медийните кампании,
включително кампаниите в социалните медии, подобни на описаните по-горе за работници
мигранти в държавите на произход може да се насочат към граждани, за които е възможно да
са в риск от експлоатация в тяхната собствена държава.

5.1.3 Повишаване на информираността сред професионалисти, които могат да влязат
в контакт с жертвите на ТХ с цел трудова експлоатация
За да повишат осведомеността сред професионалистите, съответните организации могат:
Да повишат информираността на персонала, който може да влезе в контакт с ТХ с цел
трудова експлоатация: Може да бъдат осигурени информационни семинари за служители в
организации, за които е възможно да се натъкнат на признаци на трафик на хора. Това включва
правителствени и други организации, работещи в областта (напр. НПО, синдикати, здравни
работници, лица, предоставящи помощ на място от църкви/религиозни групи), но също и
правителствени служби, в които хората трябва да подават някакъв вид заявление или
регистрация, дружества и т.н. 1.2 съдържа широко обхватен списък от организации, които
могат да влязат в контакт с жертви или да се натъкнат на признаци. По време на тези семинари
участниците следва да бъдат запознати с индикаторите за ТХ с цел трудова експлоатация и
къде могат да съобщават за признаци на ТХ с цел трудова експлоатация, на които се натъкнат.
Един списък с индикатори може да е полезен инструмент за служителите, който да държат на
бюрото си или да сложат в джоба си (вж. приложение 5 за пример). Продължителността на
тези семинари може да се изменя в зависимост от това колко вероятно е участващият персонал
да се сблъска с ТХ с цел трудова експлоатация.
За да се предотврати да останат неустановени жертви на трафик, които се намират в центрове
за задържане (на чужденци), НПО могат:
Да повишат информираността сред персонала, работещ в центровете за задържане
(на чужденци): НПО могат да повишат осведомеността на персонала в центровете за
задържане на чужденци и другите центрове за задържане, като споделят знанията си за
индикаторите и оказват съдействие на центровете да изготвят ясни процедури за насочване на
възможни случаи на ТХ с цел трудова експлоатация. НПО могат също да опитат да получат
разрешение за достъп до център за задържане (на чужденци), за да предоставят подкрепа на
възможни жертви.
Да повишат информираността на служителите в предприятията: Предприятията могат
да са „очите и ушите“ на правоприлагането и ценен източник на информация за ТХ с цел
трудова експлоатация. Сътрудничеството с предприятията може да варира от съдействие за
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инициативи за повишаване на осведомеността, идентифициране и даване на обратна
информация за извлечените поуки до предоставяне на материали, които да бъдат показани на
работното място.
ПРИМЕР
Предприятията като източник на информация, Обединеното кралство
В Обединеното кралство Лицензиращият орган за дружества за временно наемане (GLA) е
работил съвместно с регулирания сектор в подкрепа на програми за повишаване на
информираността и е провел специализирано обучение на представители от веригите за
доставки на търговците на дребно (вж. 5.5.2 за информация за това обучение). Диалогът се
поддържа чрез множество форуми и Лицензиращият орган може да даде съвети и подкрепа на
предприятия, които търсят помощ за справяне с този проблем.
5.2. Обучение за трафик на хора с цел трудова експлоатация
Обучението е от съществено значение за професионалистите, които трябва да се справят с ТХ с
цел трудова експлоатация. Има три категории служители, които имат полза от обучение:
служители, работещи на първа линия или на първо ниво, лица за контакт (онези, които
формират връзката между първото ниво и специализирания персонал) и специализиран
персонал.
5.2.1 Обща информация
За да предоставят на професионалистите необходимите знания и умения, участващите
организации могат да съсредоточат обученията, които предлагат върху три различни целеви
групи и:
а) Да осигурят програми за обучение на персонала на първо ниво (онези, които влизат в
контакт с потенциалните жертви):
Персоналът на първо ниво, като инспектори по труда и гранични служители, които често са
първите, а понякога дори и единствените, които влизат в контакт с определена жертва, могат
да имат полза от обучение за подобряване на техните знания и умения. Това ще им позволи
по-добре да идентифицират жертвите. Един основен курс на обучение би могъл да бъде
насочен към:
-

какво представлява трафикът на хора с цел трудова експлоатация;

-

какви са индикаторите за трафик на хора с цел трудова експлоатация;

-

къде могат да докладват за признаци на ТХ с цел трудова експлоатация;

-

какво трябва да направи персоналът на първо ниво, когато смята, че са
идентифицирали потенциална жертва (напр. вътрешни процедури по сезиране);

-

какви са правата на жертвите; и

-

какви могат да са перспективите за жертвата.
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Използването на казуси, като част от програмите за обучение, е от съществено значение за
осигуряване на практически примери за преподаваните принципи.

ПРИМЕР
Практически инструмент за идентифициране на първо ниво на жертвите на
трафик на хора с цел трудова експлоатация, Франция85
Този практически инструмент съдържа насоки относно разпознаването на признаците за
трафик на хора, информирането на компетентните органи за потенциални жертви и оказване
на необходимата им подкрепа. Той описва седем стъпки, които персоналът на първо ниво
трябва да предприеме в подобна ситуация (те са включени в Приложение 8). Практическият
инструмент е придружен от по-подробни насоки за идентифициране на първо ниво на жертва
на трафик на хора в Европа. Насоките са разработени, за да се използват от обучаващите, като
ресурс за развитие на обучението за служители на първо ниво.
б) Да установят и да обучат лица за контакт (които формират връзката между персонала на
първо ниво и специализирания персонал или специализираните организации): В зависимост
от размера на участващите организации, може да бъде необходимо да се установят лица за
контакт, които могат да прехвърлят доклади за ТХ с цел трудова експлоатация от персонала на
първо ниво до специализирания персонал (в тяхната собствена или друга организация) и могат
да предадат обратна връзка за доклада в обратната посока. Обучението на тези лица за
контакт би могло да се състои от:
- информираност относно ТХ с цел трудова експлоатация,
- разпознаване на признаците на ТХ с цел трудова експлоатация,
- познаване на вътрешните процедури,
- познаване на перспективите за жертвата,
- основни познания за съответните участници в последващите действия при евентуален случай
- предоставяне на обратна връзка на персонала на първо ниво.

в) Да определят и обучат специализирани членове на персонала (напр. отговорни прокурори,
детективи, гранични служители, инспектори по труда и отговорни служители): Ключови
организации, като прокуратури, полицейски сили, гранични служители, инспектори по труда,
местни власти и други, могат да въведат специални членове на персонала, които са обучени да
се справят със случаи на ТХ с цел трудова експлоатация. В зависимост от това до каква степен
85 EuroTrafGuID 2013.
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участва тяхната организация, те могат да се съсредоточат върху проблемите с ТХ на пълно или
непълно работно време и да развият специализирани умения и познания. Основните
участващи организации дори могат да обсъдят сформирането на специализирани екипи или
звена, които да се съсредоточат върху ТХ с цел трудова експлоатация. Обучението на
специализирания персонал би могло да се състои от:
- познаване на националната и международната правна рамка (включително и принципа за
неналагане на наказание), политики, практики,
- познаване на вътрешните и мултидисциплинарни процедури, включените меморандуми за
разбирателство и споразумения,
- познаване на перспективите за жертвата,
- познаване на съответните организации и техните представители, които участват в
последващите действия при евентуален случай и
- готовност и умения, необходими за ползотворно сътрудничество.
В допълнение към предоставянето на тези три вида обучение, участващите организации могат:
● Да се опитат да обучат служители, които възнамеряват да се задържат на работното си
място известно време: Когато избират служители, които да участват в обучението, може да
бъде полезно да се провери дали имат някакви планове за преместване в близко бъдеще. Ако
напуснат работата си скоро след като са били обучени, знанията могат да бъдат загубени и друг
член на персонала ще трябва да инвестира време в обучение.
● Да изберат начин за обмен на знания и опит, който да е най-подходящ за дадена
организация: Най-добрият начин за обмен на знания и опит относно ТХ с цел трудова
експлоатация зависи от вида на организацията и служителя, към който е насочен. Обучението
може да бъде предоставено чрез курсове, уебинари и онлайн модули за обучение. Могат да
бъдат разработени общи учебни планове и учебни материали, включително ръководства за
обучение, за да се гарантира, че знанията и опитът, натрупани през годините, са обменени и е
постигнато общо съгласие. Също така могат да се използват и семинари и конференции за
обмен на знания, най-добри практики и резултати от изследвания.
● Да обменят информация за новите тенденции и начин на действие: За да държат
информирани за новостите членовете на персонала, които са били обучени, организациите
следва да разработят начин за обмен на информация за новите тенденции и начина на
действие.

● 5.2.2 Мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество
За да се засили мултидисциплинарното сътрудничество срещу ТХ с цел трудова експлоатация,
участващите организации могат:
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● Да предоставят мултидисциплинарно обучение: Подобни мултидисциплинарни обучения
могат да предоставят на участващите организации поглед върху ТХ с цел трудова експлоатация
от различни гледни точки и върху техния принос в сътрудничеството срещу него. Това може да
им помогне да постигнат общо разбиране и общ подход към явлението. Един общ език и общи
стандарти, като например общи показатели за ТХ с цел трудова експлоатация, могат да
направят сътрудничеството много по-лесно. Обучението може да се използва и за по-широко
разпространение на добрите практики.
ПРИМЕР
Обучителна дейност на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за ТХ с цел
трудова експлоатация
През юни 2015 г. е организирана първата обучителна дейност на Европейския полицейски
колеж (CEPOL), заедно с Националната полицейска академия на Швеция. Обучителната
дейност е приносът на Европейския полицейски колеж за операционния план за действие на
Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи и трафика на
хора (EMPACT THB). Общата цел на обучителната дейност е да се подобри
мултидисциплинарния подход към ТХ с цел трудова експлоатация, с който се занимават
инспекторите по труда. Затова курсът е отворен, както за инспекторите по труда, така и
полицейски служители. Европол, Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA)и
Международната организация по миграцията (IOM) допринесоха за обучителната дейност,
както и Националната агенция за престъпността на Великобритания, „Gangmasters лицензиращ орган /GLA/” на Великобритания и Социалният инспекторат на Белгия.
Съдържанието обхваща причините и последиците от трафика на хора с цел трудова
експлоатация и национални и международни мерки и закони за борба с ТХ с цел трудова
експлоатация. Обучителната дейност разглежда възможностите за методи за
мултидисциплинарно сътрудничество за разкриване и разследване на ТХ с цел трудова
експлоатация и предизвикателствата и възможностите, като например въпросът защо
изявленията на жертвите често са противоречиви. На участниците е дадена възможността да
използват интернет мрежата на CEPOL, като платформа за дискусия след края на курса и за
обмен на информация и материали, свързани с темата за ТХ с цел трудова експлоатация.
Партньори, участващи в сътрудничеството и техните роли:
● CEPOL: Инициира и финансира обучителната дейност
● Националната полицейска академия на Швеция: Разработи конкретни цели и обучителни
дейности, покани лектори и организира изпълнението на обучението.
● Националната агенция за престъпността на Великобритания (NCA) и „Gangmasters лицензиращ орган /GLA/” подкрепят организаторите в етапа на планиране, както и с
предоставянето на лектори. Изнесени са презентации и от представители на Европол,
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Международната организация по
миграцията (IOM) и Социалния инспекторат на Белгия. Всички лектори провеждат дискусии с
участниците по съответните им теми.
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● Имаше 34 участника, включително девет инспектори по труда. Деветнадесет държави
членки и Норвегия бяха представени сред участниците.
Какво прави тази практика успешна:
Има висока степен на активност от страна на участниците с групова работа и дискусии, които
използват общата компетентност на групата. Мултидисциплинарният подход затвърждава
разбирането за ролите, които полицията и инспекторите по труда могат да изиграят в борбата
с ТХ с цел трудова експлоатация и възможностите, присъщи на междуведомственото и
международно сътрудничество. Изучаването на казуси и обменът на оперативен опит
увеличават знанията за методите за предотвратяване и разкриване. Обучението е с
настаняване, при което и обучителните дейности и социалната програма са изготвени така, че
да предоставят възможности за създаване на мрежа от контакти.

ПРИМЕР
Мултидисциплинарно обучение, България
През 2012 г. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) организира шест
мултидисциплинарни обучения за съдии, прокурори и полицейски служители. Обученията
представиха новите тенденции в трафика на хора в България. Те са насочени и към
подобряване на взаимодействието между институциите в разследването и наказателното
производство, подкрепата и реинтеграцията на жертвите на трафик и обмен на опит. Повече
от 150 представители на областни районни съдилища, окръжни и районни прокуратури,
сектор „Трафик на хора” към „Главна дирекция борба с организираната престъпност“ и
съответните к териториални звена, полицейски служители от Гранична полиция, експерти от
Националната комисия за борба с трафика на хора, секретари на Местните комисии за борба с
ТХ и представители на неправителствени организации взеха участие в обученията.

ПРИМЕР
Мултидисциплинарни конференции, Германия
В Германия Федералната криминална полиция (BKA) и някои държавни полицейски сили,
заедно с консултативни центрове организират мултидисциплинарни конференции по
въпросите на трафика на хора, където полицията, миграционните служби, консултативни
служби, данъчни власти, синдикални организации и инспекторати по труда могат да участват
в обучения и работилници. Тези конференции се използват за обучение и създаване на мрежи
от контакти.
Друг пример за мултидисциплинарен обмен на опит се проведе през 2014 г., когато държавни
служители от федералното правителство и провинциите участваха в срещата със разследващи
служители на трафика на хора, където бяха обменени най-новите експертни знания.
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● Да предоставят подобно обучение за правоприлагащите органи, прокуратурата и съдиите:
Осигуряването на обучение за правоприлагащите органи, прокуратурата и съдиите, което има
същото съдържание, може да спомогне за подготовката, съдебното преследване и осъждането
в случай на трафик на хора, тъй като след това всички страни ще са по-добре запознати с това,
от което се нуждае другата страна, за да се даде успешно ход на делото.
● Да включат неправителствени организации в обучението: Ако неправителствена
организация осигурява (част от) обучение, това би могло да помогне да се гарантира, че
гледните точки на жертвите и правата на жертвите получават достатъчно внимание.
● Да осигурят обучение на персонала на Търговската камара: Персоналът на Търговската
камара може да играе ролята на пазител за трафика на хора с цел трудова експлоатация,
включително чрез използването на фиктивна самостоятелна заетост. Ако някой идва, за да
регистрира нов бизнес, служителите в Търговската камара могат да следят за признаци за
трафик на хора с цел трудова експлоатация и да ги предадат на съответните власти. Признаци
на трафик на хора с цел трудова експлоатация, които могат да бъдат забелязани, могат да
бъдат, когато много чуждестранни мъже или жени посочват един и същ адрес, като адрес на
пребиваване, за кратък период от време, когато са придружавани от един и същ човек, когато
този човек държи паспортите и/или когато те се чувстват неудобно в компанията му.
Персоналът на Търговската камара би могъл да бъде обучен да открива трафик на хора с цел
трудова експлоатация и да знае каква информация да предаде на съответните власти.
● Да осигурят обучение на персонала на дружества в секторите, където има по-голям риск от
трафик на хора с цел трудова експлоатация: Служителите, наети като управители на човешки
ресурси, съблюдаващи договорите на служителите, надзорници на място и одитори, са само
някои от хората в рамките на дружеството, които могат да се занимават с жертви на трафик и
експлоатирани работници. Важно е да се осигури ясно и кратко ръководство по отношение на
показателите, за които трябва да се следи и за съответните власти, на които трябва да се
докладват тези признаци.
ПРИМЕР
Обучителен курс на „Gangmasters - лицензиращ орган /GLA/”
Великобритания и Университет Дерби, Великобритания

на

Във Великобритания GLA заедно с университет Дерби са разработили акредитиран курс на
обучение, насочен към бизнеса, включително този, свързан с набирането и наемането на
работници за хранителна промишленост във Великобритания. Хората, които работят в
секторите на хранителната промишленост и земеделието – като берачи, опаковчици във
фабрики за плодове, работници в месопреработвателни фабрики или други – могат да бъдат
уязвими към експлоатация на заплатите от страна на безскрупулни работодатели по начини,
равняващи се на трафика на хора. Обучението обхваща показателите за трафик на хора и
принудителния труд, как да тестват съответствието на дружествата при прилагането на
стандартите за лицензиране на GLA (които обхващат законодателството на Великобритания,
което включва отношенията работодател-работник и принудителния труд) и някои от
основните разследващи умения при интервю, които могат да бъдат използвани, за да се
установи, как да се отнасят или са се отнасяли с работниците. Неговата цел е да даде на
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участниците необходимите знания, умения и увереност, за да идентифицират експлоататорски
практики. Обучението може да се прилага в различни бизнес сектори, които също са изложени
на риск от трафик на хора. Предвижда се обучение за различните нива служители: за
управителите на първо ниво, управителите на човешки ресурси и други. Обучението има
онлайн модул и вход за класна стая.

5.2.3 Ролята на полицията и други служби за криминално разследване
Не е лесно да се получи присъда за ТХ с цел трудова експлоатация. За да се подобрят
шансовете за получаване на присъда, полицията и другите служби за криминално разследване
могат:
● Да осигурят обучение на униформените полицаи: Униформените полицаи, които патрулират
по улиците виждат и чуват много неща. Обучението им като персонал на първо ниво (вж. погоре 5.2.1 Обща информация) би могло да доведе до докладването на много полезна
информация.
● Да осигурят обучение на следователите:
отделено внимание на:

По време на обучението би могло да бъде

- показателите за трафика на хора с цел трудова експлоатация,
- законодателството за борба с трафика на хора (включително принципа за ненаказание),
съдебната практика и политика,
- наличните правомощия за разследване,
- източници, от които може да се получи съответната информация, включително с помощта на
интернет и социалните медии, за разпознаване на признаците на трафик на хора с цел трудова
експлоатация и да се събере информация за работни места, работодатели, договори и т.н.,
- партньорите, с които могат да очакват да си сътрудничат най-много, техните роли,
компетентност и опит,
- основни познания относно трудовото законодателство, разрешителни за пребиваване и
работа, данъчно законодателство и т.н.,
- начин на действие на трафикантите, произход на жертвите и тенденции в престъпното
явление,
- (при финансови разследвания) как престъпниците получават и придвижват пари, включително
и зад граница,
- техники за разпит на извършители на трафик на хора с цел трудова експлоатация,

TeamWork! Ръководство ∙ Глава 5: Информираност, обучение и изследвания в областта на ТХ с
цел трудова експлоатация
- инструменти за европейско и международно сътрудничество, включително подкрепата,
предоставена от Европол и Евроюст, проектът EMPACT, съвместните екипи за разследване
(СЕР), европейската заповед за арест и т.н.
● Да обмислят да направят обучението за разпит на жертвите задължително изискване:
Отговорните организации могат да обмислят предоставянето на обучение на следователите
относно това как да разпитват жертви на ТХ с цел трудова експлоатация преди да могат да го
направят. Тъй като жертвата може да бъде силно травматизирана от преживяното при трафика
на хора с цел трудова експлоатация, тя трябва да бъде третирана много внимателно. От
значение е също и познаването на Националния механизъм за насочване и подпомагане на
жертви на трафик и на наличните грижи и подпомагане.
● Да създадат експертен център: Ако не е възможно да бъдат обучени следователи във всички
регионални или местни полицейски или други служби за разследване, отговорните
организации могат да обмислят да съберат обучени следователи в национално звено,
експертен център, които могат да съдействат на местните и регионалните екипи по време на
разпитите на жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация.

Допълнителна информация
● Международен център за развитие на миграционната политика (ICMPD), Трафик на хора –
как да се разследва. Ръководство за обучение на служители от правоприлагащите органи,
Виена 2015 г.86

5.2.4 Ролята на граничните войски
За да обучат служителите си граничните войски могат:
● Да използват наръчника на Европейска агенция за управление на оперативното
сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex)
„Обучение на гранични служители за борба с трафика”: Граничните сили могат да използват
ръководството на Frontex, за да обучат своите гранични служители от първо и второ ниво.
ПРИМЕР
Наръчник на Frontex „Обучение на граничните служители за борба с
трафика”, включително инструментариум87
Frontex разработи ръководство за обучение относно трафика на хора, включващ и

86 ICMPD 2015 г.
87 Frontex 2012 г.
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инструментариум. Ръководството се състои от три модула:
Модул 1 – Цели на информираността
Да се създаде информираност, да се повиши разбирането и да се обогатят познанията на
граничните служители относно престъплението ТХ, неговите характеристики, извършители,
функциониране и механизми.
Модул 2 – Идентификация
Предназначен е за граничния контрол от първо ниво за подобряване на способността на
органите за граничен контрол да идентифицират потенциални жертви, но също така и
потенциални трафиканти.
Модул 3 – Разпит
Предназначен за граничните служители на второ ниво за осигуряване на стабилна основа за
разпит, която следва да даде възможност за крайна оценка дали дадено лице е (потенциална)
жертва на трафик на хора, като се вземе предвид евентуалната нужда от помощ, както и
ефективното сезиране за последващи социални, съдебни и административни действия.

Ръководството обръща внимание на факта, че процесът на набиране е различен при всяка
жертва (напр. напълно или частично измамно набиране) и че жертвите, на които могат да се
натъкнат граничните служители са различни (вече експлоатирани срещу потенциални жертви,
мъже срещу жени, такива, които не желаят да съдействат, бежанци и т.н.). То също така
съдържа и ръководни принципи относно децата жертви, които са изключително уязвима група
(да им се обяснят правата, да не се нараняват, да им се осигури безопасност, да се подходи
внимателно, да се слушат активно и т.н.).
Партньори, които участват в сътрудничеството и техните роли:
Инструментът за обучение се фокусира върху борбата с трафика на хора от служители на
първо и второ ниво и е разработен в тясно сътрудничество с експерти от държавите членки и
асоциираните към Шенген държави, както и агенциите на ЕС и международни организации.
Какво прави тази практика успешна:
Ръководството се използва от програмата на Frontex „Обучение на обучаващите” и
обучаващите от държавите членки лесно могат да използват материалите, предвидени за
техните национални програми за обучение. С получаването на практически инструмент,
съставен от индикаторите за трафикант и потенциална жертва, образци на документите и на
използваните начини на действие, се дава възможност на служителите от граничните служби
да предотвратят това сериозно престъпление в много ранен етап. Ръководството за обучение
се базира на новата Директива 2011/36/ЕС и е преведен на всички езици на ЕС. Това
ръководство е и основата за обучение на гранични служители от трети държави.
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5.2.5 Ролята на имиграционните служби
Като част от обучението относно трафика на хора с цел трудова експлоатация, имиграционните
служби могат:
● Да осигурят обучение на служители, работещи в системата за предоставяне на убежище:
Хората, които кандидатстват за убежище, могат да бъдат жертви на трафик с цел трудова
експлоатация, може би, без дори да го осъзнават. Осигуряването на обучение на персонала,
който се занимава с лица, търсещи убежище, може да помогне за откриването на тези жертви.
ПРИМЕР
Обучение на служители по предоставяне на убежище и старши
консултанти, Финландия
Имиграционната служба на Финландия осигурява първоначален инструктаж на служителите
по предоставяне на убежище и старшите консултанти относно жертвите на трафик на хора.
Служителите по предоставяне на убежище и старшите консултанти, които са специализирани в
конкретни категории на миграция, например потенциални жертви на трафик на хора,
получават допълнителни задълбочени и всеобхватни обучения.

● Да си сътрудничат с имиграционните служби от другите държави на ЕС относно
изготвянето и предоставянето на общи обучения: Чрез тясно сътрудничество относно
обучението, миграционните служби с по-малко опит могат да се учат от техните по-опитни
партньори.
● Да си сътрудничат с частния сектор: Пример за такова сътрудничество е организацията
Airline Ambassadors International. Стюардите и стюардесите могат да прекарват по няколко часа
на борда на самолет с потенциални жертви на ТХ и трябва да знаят как да постъпят, в случай че
имат подозрения. Същото важи и за медицинския персонал, работещ в болница, който може
да попадне на жертви на трафик на хора.
● Да организират обучения относно специфичните показатели и профили на мигрантите:
Може да бъде от полза да се обучават миграционни служители относно специфичните
индикатори и профили на мигрантите, особено на онези мигранти, които търсят работа в
държавата на местоназначение, за да могат да идентифицират потенциални жертви на много
ранен етап (т.е. преди издаването на официално разрешение за пребиваване).

● 5.2.6 Ролята на местните (общини) и/или регионални власти
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За да се засили мултидисциплинарното сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова
експлоатация и ролята на местните власти в рамките на това сътрудничество, местните или
регионални власти могат:
● Да обучат избрани служители: Местните власти са властите, които са най-близо до
гражданите и следователно са подходящи за идентифицирането или предотвратяването на
проблеми. През 2011 г. стартира проектът EuroTrafGuID, председателстван от Франция в
сътрудничество с Испания, Гърция, Румъния, България и Нидерландия. Целта на проекта е
разработването на общи насоки и процедури за идентифициране на жертвите на първо ниво.
Разработеният материал може да бъде много полезен за повишаването на информираността и
обучение на държавни служители и политици (например кмета или общинския съвет). Двете
части на „Практически инструмент за идентифициране на първо ниво на жертвите на трафик на
хора с цел трудова експлоатация”, а именно списъка с показателите за трафик на хора с цел
трудова експлоатация и седемте стъпки за справяне с потенциална жертва на трафик на хора с
цел трудова експлоатация, са били включени в приложения 5 и 8.
● Да обучат служители, отговорни за инспекции на строителни обекти или индустриални
зони: В държави, където местните или регионални власти са отговорни за инспектирането на
разрешителни за строителство или екологични разрешителни, например на строителни обекти
или индустриални зони, могат да помислят за обучението на държавни служители, които да
бъдат отговорни за откриването на признаците за ТХ с цел трудова експлоатация.
● Да обучат служители, отговарящи за предоставянето на социални обезщетения, да
разпознават признаците на измама: В някои държави членки местните власти са отговорни за
предоставянето на социални обезщетения. Понякога трафикантите съчетават трафика на хора с
цел трудова експлоатация с измамите за обезщетения, като кандидатства за обезщетения от
името на жертвите си. Измама с обезщетения може да бъде разкрита, например, когато има
много молби за обезщетения на един адрес, което от своя страна би могло да бъде признак за
трафик на хора. Следователно отговорните организации могат да обмислят да обучат
държавните служители, отговарящи за процеса за кандидатстване за социални обезщетения,
да разпознават тези признаци.
● Да обучат държавни служители, работещи в бюрото за регистрация, да разпознават
признаците на трафика на хора с цел трудова експлоатация: В зависимост от
законодателството в държавите членки, хората може да се налага да регистрират адреса си в
общинската служба, когато се преместят в тази община. Хората, също така, може да се наложи
да посетят общинската служба, когато имат нужда от нов документ за самоличност или
шофьорска книжка. Държавните служители, работещи на гишетата (за регистрация), влизат в
пряк контакт с хората, които трябва да се регистрират. Това означава, че те могат да влязат в
контакт с потенциална жертва, затова е важно да знаят как забелязват признаците и какво
могат да направят. Би било полезно зад гишето да се държи списък или карта с признаците.
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5.2.7 Ролята на неправителствените организации
С цел да се осигури необходимата информация на организациите, работещи с жертви на ТХ с
цел трудова експлоатация, неправителствените организации могат:
● Да осигурят разбиране на гледната точка на жертвата на съответните партньори:
Разбирането на гледната точка на жертвите може да бъде много ценно в процеса на повдигане
на обвинения и наказателно преследване и може да се реализира чрез организиране на
обучения и семинари. Подходящи теми могат да бъдат:
- гледната точка на жертвите и
- културни различия; поведението на дадена жертва може да се отклонява от общоприетото
поведение в държавата на местоназначението. Жертвата може например да се усмихне в съда,
за да се справи със стреса. Потърпевшият може да не е щастлив, че е спасен или че няма какво
да спечели: например, жертва, която вече има статут на дългосрочно пребиваващ и
разрешително за работа, може да няма мотивация да сътрудничи, тъй като това може да
доведе до риск от загуба на неговата/нейната работа и по този начин и на статута на
дългосрочно пребиваващ.
5.2.8 Ролята на министерства и посолства
Относно обучението и обмена на опит, посолствата могат:
● Да подкрепят взаимното обучение и обмен на информация в рамките на региона:
Посолствата могат да подкрепят обучение и обмен на информация в рамките на техния регион
чрез предоставянето на финансови възможности за местните партньори (национални органи за
докладване, неправителствени организации, инспекции по труда и др.)
5.2.9 Ролята на съдиите
За да се увери, че съдиите, които разглеждат случаите на трафик на хора с цел трудова
експлоатация, разбират това сложно престъпление, съдебната власт може:
● Да осигури обучение на съдиите: Обучението на съдиите относно ТХ с цел трудова
експлоатация може да им помогне да разберат по-добре обстоятелствата, при които
работниците стават жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация.
ПРИМЕР
Специализация на съдиите, Нидерландия
В Нидерландия ограничен брой съдии и правен персонал разглеждат всички случаи на трафик
на хора. Това позволява на съда да се увери, че съдиите и персоналът притежава
необходимите материалноправни познания, за да се справят с често сложните случаи. В
допълнение на 8 февруари 2013 г. Съвета на главните прокурори и Съвета на съдебната власт
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постигнаха съгласие по договор в рамките на член 139б от Закона за организация на съдебната
власт, който посочва, че случаите на трафик на хора на Националната прокурорска служба
(Landelijk Parket или LP) и на Националната прокурорска служба за мащабни измами и
престъпления против околната среда (Functioneel Parket или FP) ще бъдат разглеждани от
четири специално определени съдилища, а именно съдилищата в Амстердам, Ротердам,
Хертогенбош и Цволе. (За случаите на FP това се прилага само за случаите на пленум).

SSR (обединеният институт за обучение на нидерландската съдебна система и прокуратурата)
предлага специализирани курсове и обучения за съдии и прокурори. Обученията включват
обсъждане на принципа за ненаказание. Темата за жертвите е част от общото образование на
съдиите (наказателно право), която включва и важният въпрос за обезщетението.
5.3 Проучване
С цел да се подобри разбирането относно съответните теми и тенденции в областта на трафика
на хора с цел трудова експлоатация, участващите организации могат:
● Да извършат проучване относно трафика на хора с цел трудова експлоатация: Съответните
организации могат да разгледат извършването на проучване на трафика на хора с цел трудова
експлоатация и възможните начини да му противодействат. Проучването може да бъде много
ценен инструмент, например, за да се разбере кои интервенции могат да бъдат ефективни и
кои не.
ПРИМЕР
Доклад на FRA за тежка трудова експлоатация: работници, които се движат
в рамките на или в Европейския съюз – Задължения на държавите членки и
права на жертвите
От 2013-2015 Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) проведе задълбочено
проучване върху естеството и реакциите спрямо престъпните форми на експлоатация на
работници88, които се движат в рамките на или в ЕС.

То включва полеви проучвания в 21 държави-членки на ЕС, включващи разпити, дискусии на
целевите групи с професионалисти, както и документално проучване на правната и
институционална рамка на тежката трудова експлоатация във всички 28 държави-членки на
ЕС. FRA събра също и над 200 конкретни случая.

88 „Престъпни форми на експлоатация”е по-широко понятие от трафик на хора с цел трудова
експлоатация, тъй като включва и особено експлоататорски трудови правоотношения.
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Резултатите от проучването показват, че докато ЕС има законодателство, което забранява
експлоатацията на труд, работниците, които се движат в рамките на или мигрират към ЕС, са
изложени на риск да станат жертви на тежки форми на трудова експлоатация. Сравнителният
доклад идентифицира рисковите фактори, които допринасят за такава експлоатация,
подчертава предизвикателствата, с които се сблъскват държавите членки в борбата с нея,
обсъжда начини за подобряване на ситуацията и преди всичко за укрепване на достъпа на
жертвите до правосъдие. Друг етап от проекта, който започва през 2016/17, ще проучва
мнението на работниците мигранти, които са изложени на риск да преживеят или са
преживели тежки форми на трудова експлоатация в избрани държави-членки на ЕС.
Партньори, които участват в сътрудничеството, и техните роли:
FRA събра данни чрез своята мрежа за мултидисциплинарни изследвания Franet (която се
състои от изпълнители във всяка държава членка, които предоставят съответните данни на
FRA). FRA получи също и информация от Ludwig Biltzmann Institute, както и от група експерти и
практици в областта на експлоатацията на труда (от международни организации, инспекции
по труда, организации на гражданското общество и органите на ЕС, като CEPOL EU-OSHA и
Eurofound.
Какво прави проучването успешно?
Чрез събраните данни, проучването на FRA помага да се запълни една значителна празнина от
знания и опит по темата за експлоатацията на труда в ЕС, а полученият в резултат на това
сравнителен доклад е първият, който обстойно изучава всички престъпни форми на трудова
експлоатация в ЕС (т.е. обхваща робството, принудителното подчинение, насилствения,
принудителния и робския труд, както и особено експлоататорски трудови правоотношения).
Доклади, които са били изготвени, отнасящи се до 21 държави-членки на ЕС (всички освен
Дания, Естония, Латвия, Люксембург, Румъния, Словения и Швеция), могат да подпомогнат
националните органи и организации на гражданското общество, които участват в борбата
срещу тежките форми на трудова експлоатация.
ПРИМЕР
Преодоляване на търсенето в усилията за борбата с трафика и политиките,
DemandAT
DemandAT е интердисциплинарно проучване за преодоляване на предизвикателствата при
разбирането на търсенето при трафика на хора и за анализ на политиката и практическите
мерки, които могат да повлияят на това търсене. Проектът е израз на последните усилия на
европейските държави да намерят начини за намаляване на търсенето на продуктите и
услугите, предоставяни от жертвите на трафик, в рамките на техните собствени икономики и
общества, като средство за борба с трафика на хора. Проектът изследва множество форми на
трафик и принудителен труд, за да се оцени въздействието и потенциала на търсенето от
страна на мерките за намаляване на трафика. Проектът DemandAT обединява
мултидисциплинарен екип от специалисти в седем европейски държави.
За повече информация, моля, посетете http://demandat.eu/.
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Глава 6
Трансгранично сътрудничество срещу трафика на хора с цел
трудова експлоатация
Въведение
Сътрудничеството между държавите на произход и държавите на местоназначение на трафика
на хора с цел трудова експлоатация е от съществено значение поради трансграничния
характер, който може да придобие трафика на хора с цел трудова експлоатация. Работейки
заедно, държавите на произход и на местоназначение ще имат възможност да се справят с
цялата мрежа за трафик, отколкото само с част от нея в една държава. Обмена на информация
относно целия процес на трафика на хора с цел трудова експлоатация, от подбора до
назначаването на работа, може да даде възможност на следователите да идентифицират
извършителите и техните посредници, които участват в различните етапи в отделните държави,
включително и транзитните държави. За да се постигне това, трансграничното сътрудничество
срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация трябва да бъде също и
мултидисциплинарно. Инспекторатите по труда, полицията и граничните войски могат,
например, да имат информация, която е от значение за трансграничен случай. За да бъде
приключен един случай на трафик на хора с цел трудова експлоатация, може да бъде от полза
да се координират проверките, следствените действия или граничния контрол.
Инспекторатите по труда, полицията, неправителствените организации и други заинтересовани
организации в държавите членки често си сътрудничат за всеки отделен случай, когато става
въпрос за трафик на хора с цел трудова експлоатация. Затова би било полезно да се създаде
по-структурирана база за това сътрудничество, за да се повиши неговата ефективност и да се
изпрати послание до трафикантите, че длъжностните лица, като инспектори по труда и
полицейски служители, са готови да преминат граници, за да се справят със случаите на трафик
на хора с цел трудова експлоатация. Аналогично превенцията също изисква сътрудничество
между органите и в двете държави, на произход и на местоназначение, и оказването на
съдействие на жертвата не следва да завърши с репатриране.

● 6.1 Обща информация за трансгранично сътрудничество срещу трафика на хора с цел
трудова експлоатация в ЕС, многостранно и двустранно равнище

6.1.1 Мултидисциплинарно трансгранично сътрудничество срещу трафика на хора с цел
трудова експлоатация на равнище ЕС
За да работят заедно по един и същи начин в целия ЕС, държавите членки могат да проучат
възможностите за по-тясно сътрудничество и например:
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Да се съгласят да заздравят мултидисциплинарното сътрудничество срещу трафика
на хора с цел трудова експлоатация и да имат по-нататъшни срещи по темата в
рамките на EMPACT THB: Противодействието на трафика на хора с цел трудова
експлоатация е една от целите, включени в оперативния план за действие на EMPACT
THB (вж. Приложение 1 за повече информация относно EMPACT THB). През юли 2015 г.
едно от заседанията на EMPACT по темата за трафика на хора с цел трудова
експлоатация се състоя в Европол и включваше представители и от полицията, и от
инспекторатите по труда. Ползите от подобни заседания са, че те дават възможност на
полицията и на инспекторатите по труда от различните държави да се съберат и да
обменят знания относно явлението, тенденции и начин на действие, да обменят
оперативна информация за засегнатите групи на организираната престъпност
(подкрепяни от Европол) и да обсъдят разработването на обща стратегия за справяне с
трафика на хора с цел трудова експлоатация, като например съвместни действия или
съвместни разследвания. Могат да бъдат обменени и добри практики.
Да обменят признаци за трафик на хора с цел трудова експлоатация с
координационен център „Феникс” (Focal Point Phoenix) на Европол: Тъй като много от
случаите на трафик на хора с цел трудова експлоатация включват две или повече
държави, държавите членки могат да обменят признаци за трафик на хора с цел
трудова експлоатация чрез националните си бюра в Европол за кръстосани проверки
или само с Европол. Европол (чрез своя координационен център „Феникс” (КЦ)) може
да изгради цялостна разузнавателна картина чрез оперативен анализ и оперативни
прегледи на тенденциите и начина на действие. Анализът и съвпаденията, направени
от Европол, могат да доведат до идентифицирането на трансгранични случаи и да
помогнат на Европол да изгради по-цялостна представа на явлението в ЕС. Някои
държави имат право да обменят информация в областта на правоприлагането с
Европол и други държави преди да е започнало разследването и следователно са
способни да го направят. На други държави им е позволено да обменят информация
само след като е започнато разследване. (Вж. параграф Приложение 1 за повече
информация относно КЦ „Феникс”).
Да обменят информация от (национални или съвместни) случаи на трафик на хора с
цел трудова експлоатация с Координационния център „Феникс” на Европол: Ако
държавите членки обменят информация за национален или съвместен случай на
трафик на хора с цел трудова експлоатация, който се разглежда в момента, с КЦ
„Феникс”, ще бъдат извършвани автоматични кръстосани проверки, чрез които могат
да се открият (още) връзки със случаи в други държави членки. Това може да помогне
да се избегне ситуация, при която две или повече държави разследват едно/едни и
също/и лице/а, без да го знаят. Ако преследват едни и същи заподозрени, държавите
членки могат да решат да координират случаите си или да започнат съвместно
разследване. В допълнение към кръстосаните проверки, Европол може да извършва
също и анализ на предоставената информация и да съветва държавата/ите членка/и
как да процедира със случая.
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ПРИМЕР
Подкрепа на Европол за операция Mustily
През април 2015 г. Европол подкрепи операция Mustlily, британско-словашко проучване,
целящо разкриване на криминална група, експлоатираща уязвими хора чрез принудителен
труд. Тази голяма престъпна мрежа беше заподозряна в трафик на възрастни деца във
Великобритания за експлоатация чрез принудителен труд и измами със социални
обезщетения. Жертвите от Словакия са били наети с фалшиви обещания за добре заплатена
работа и в последствие са били трафикирани до няколко британски града, където са били
експлоатирани. Властите във Великобритания са започнали разследване, след като са
получили сведения за голяма мрежа за трафик на хора с цел трудова експлоатация от звеното
за борба с трафика на хора към Националната служба за борба с нелегалната имиграция на
Словакия. Първоначалното разследване довело до 10 свързани разследвания в различни
области на Великобритания. Европол оказва подкрепа по време на цялото разследване чрез
анализиране на информация, организиране на оперативни срещи и улесняване обмена на
информация между британските и словашките власти. В деня за действие Европол разполага
мобилни офиси и съдебномедицински инструменти за анализ за кръстосана проверка на
данните в реално време. Европол, също така, финансира срещите в рамките на Mustily и
осигурява финансиране на словашките полицаи, за да пътуват до Великобритания.
Партньори, участващи в сътрудничеството
● „Gangmasters - лицензиращ орган /GLA/” на Великобритания
● Националната агенция по престъпността
● Звено за борба с трафика на хора към Националната служба за борба с нелегалната
имиграция, Република Словакия
● Европол
● Британски общини (напр. Градския съвет на Питерборо)
● Британския червен кръст
● Армията на спасението, Великобритания
Какво прави този случай успешен?
През деня за действие на територията на цяла Великобритания бяха арестувани най-малко
тридесет души и десетки потенциални жертви на трафик на хора с цел експлоатация на труда,
бяха отведени в приюти.
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Да обменят новите тенденции в трафика на хора с цел трудова експлоатация: Новите
тенденции в трафика на хора с цел трудова експлоатация, които са идентифицирани в
една държава, често се разпространяват и в други държави. Държавите членки могат да
обменят информация относно новите тенденции, посредством срещи в Брюксел или в
Европол (напр. проектът EMPACT за трафик на хора), Евроюст, Frontex и други, така че
другите държави членки ще знаят какво да търсят.
Да участват в оперативни срещи на Европол: Европол улеснява оперативните срещи
между държавите членки, за да обсъдят сътрудничеството относно криминалните
разследвания. По време на тези срещи следователи от различни държави членки могат
да обменят оперативна и стратегическа информация, свързана с трансграничните
разследвания и да определят стратегии за подобряване на резултатите и справянето с
организираните престъпни групи, действащи в повече от една държава членка,
например чрез паралелни разследвания или съвместни екипи за разследване. В
допълнение към службите за криминални разследвания, като полицията,
инспекторатите по труда могат също да бъдат поканени на тези срещи. Приложение 1
съдържа повече информация относно оперативните срещи.
Да участват в координационните срещи на Евроюст: Съдебните власти (прокурори и
разследващи съдии), следователи от държавите членки и трети държави, както и
представители от други организации (например Европол) могат да участват в
координационните срещи с цел улесняване на сътрудничеството по време на
разследването и съдебното преследване в случаи на трафик на хора с цел трудова
експлоатация. Приложение 1 съдържа повече информация относно координационните
срещи.
ПРИМЕР
Случай на Евроюст на трафик на хора с цел трудова експлоатация (2013)
Органите в държава членка А провеждат криминални разследвания в организирана престъпна
група, която участва в трафик на хора с цел трудова експлоатация. Жертвите са били доведени
от държава членка Б в държава членка А. Заподозрените са предложили на жертвите работни
места в държава членка А с обещание за месечна заплата от 800 Евро и безплатно
настаняване, изискващо само една такса за агенцията от 150 Евро. При пристигането си
работниците са били предадени на чуждестранни агенти за намиране на работа и са били
поставени в положение на зависимост, като работодателите са се възползвали от факта, че
жертвите не са били запознати със ситуацията на заетост в държавата членка А. Работниците
са били експлоатирани и принуждавани да работят незаконно, основно в строителната
индустрия, и са им плащали значително по-малко, отколкото е обичайната заплата за подобна
работа.
Партньори, участващи в сътрудничеството и техните роли
В хода на криминалното разследване в държава членка А става ясно, че се води паралелно
криминално разследване за същата организирана престъпна група от органите на държава

TeamWork! Ръководство ∙ Глава 6: Трансгранично сътрудничество срещу трафика на хора с цел
трудова експлоатация

членка Б. Евроюст са били помолени да улесняват координацията на разследванията.
Какво прави този случай успешен?
Евроюст е съдействал в опростяването и ускоряването на сътрудничеството при разследването
и последващите правни действия между органите на участващите държави членки. Евроюст
организира координационни срещи, по време на които съдебните власти на държавите
членки А и Б се съгласиха да обменят информация в реално време и да се координират.
Предвидените мерки включват създаването на съвместен екип за разследване (СЕР),
телефонно подслушване, наблюдение на лица и места, замразяване на активи, улесняване на
разпознаването на снимки и осигуряване на свидетелски показания, взети от жертвите на
трафик. Съвместният екип за разследване помогна за изясняването на престъпната дейност и
за събирането на доказателства без да са необходими официални изисквания за взаимна
правна помощ. Съвместният екип за разследване е съфинансиран от Евроюст и чрез Проекта
за финансиране на СЕР.

Да създават повече съвместни екипи за разследване: Държавите членки могат да
създадат съвместни екипи за разследване (СЕР) за разследвания при случаи на трафик
на хора с цел трудова експлоатация, които са свързани с две или повече държави. Вж.
Приложение 1 за повече информация относно съвместните екипи за разследване.
ПРИМЕР
Съвместен екип за разследване Великобритания - Румъния173
През декември 2007 г. е създаден съвместен екип за разследване между Столичната
полицейска служба (Великобритания) и Центъра за трафик на хора към Националната полиция
на Румъния за разследване на случаи на трафик, включващи румънски лица от ромски
произход – предимно деца – използвани за просия и кражби в Лондон и в близките райони.
Всъщност правоохранителните органи на Великобритания и Румъния са започнали да
разследват тези случаи в началото на 2007 г. и когато са поискали съдействие от Европол и
Евроюст, които са им предложили да работя заедно по създаването на СЕР. След това
съвместният екип за действие между Великобритания и Румъния е иницииран и финансиран
почти две години от Европейската комисия с цел да разследва случаите на трафик и да
преследва престъпниците, задържани в Обединеното кралство и в Румъния; да прекъсне
дейността на престъпните мрежи, които печелят от трафика на хора; да конфискуват активи,
придобити от престъпна дейност и да подобрят уменията на полицейските служители на
Великобритания и Румъния по отношение на идентифицирането и оказването на подкрепа на
децата жертви. Работата на СЕР доведе до идентифицирането и оказването на подкрепа на
272 жертви и до арестуването на 87 престъпници, обвинени в трафик на хора, небрежно

173 Текстът е взет от ICMPD 2012.

TeamWork! Ръководство ∙ Глава 6: Трансгранично сътрудничество срещу трафика на хора с цел
трудова експлоатация

отношение към деца, пране на пари и осуетяването на работата на правосъдието.

Да си сътрудничат относно поддържането на връзка с жертвите, които са се
завърнали у дома: Мултидисциплинарното трансгранично сътрудничество е от
съществено значение, когато жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация
решат да се завърнат у дома. Вж. 4.1 за повече информация относно сътрудничеството.
Когато жертвите се завърнат у дома и традиционните механизми за транснационалните
механизми за насочване и подпомагане на жертви.
Да подпомогнат следовател от отговорна служба в областта на правоприлагането,
например инспекторат по труда, да стигне до Европол: Държави, в които
инспекторатът по труда има правомощия на разследващ, може да се използват за
оказване на съдействие на разследващия от инспектората към тяхното бюро за свръзка
с Европол174. Държавите, където друга служба, като полицията, е отговорна за
разследванията за трафик на хора с цел трудова експлоатация, могат да обмислят
изпращането на следовател в Европол, който е специализиран в трафика на хора с цел
трудова експлоатация. Техният инспекторат по труда може да сътрудничи и да обменя
информация с Европол чрез този специализиран служител за свръзка.
Да организират съвместни дни за действие: По време на съвместните дни за действие,
които се организират всяка година в рамките на проекта за трафик на хора EMPACT,
могат да бъдат организирани дейности за справяне с трафика на хора с цел трудова
експлоатация, които могат да участват и инспекторатите по труда, и полицията.
Обменът на информация за конкретни цели и тенденции е необходим, за да помогне
при идентифицирането на общи интереси по отношение на конкретни дейности,
планирани за тези дни.
Да обменят тенденции относно трафика на хора с цел трудова експлоатация с
Frontex: Frontex събира тенденциите в трафика на хора с цел трудова експлоатация за
целите на Наръчник на ЕС за рисковите профили (3.2.4), който предоставя списък от
показатели и рискови профили, използван от държавите от ЕС. Ако тенденции относно
трафика са обменени с Frontex, те могат да бъдат включени в техния наръчник, който,
от своя страна, ще достигне до всички държави, използващи наръчника на Frontex по
време на обучения или действия. Frontex може също да използва тези тенденции за
разработване на нови възможности за мерки за противодействие, които са бъдат взети
предвид от правоприлагането, като се разпространяват чрез техния наръчник VEGA
относно откриването и разрушаването на престъпни организации, замесени в трафик на
хора и контрабанда на хора през въздушните граници. (Вж. Приложение 1 за повече
информация относно Frontex).

174 Инспекторатът SZW на Нидерландия го е направил.
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Да създадат общи прегледи на инспекторатите по труда в ЕС, полицията и граничните
служители, и техните мандати: Държавите членки могат да работят заедно, за да
обсъдят и създадат прегледи на отговорните инспекторати по труда, полицията и
граничната охрана (или други отговорни лица) в рамките на ЕС, включително
информация за техните мандати и данни за контакт за различни видове въпроси,
включително номер на услуга, който може да се използва 24/7 при спешни случаи или
невъзможност да се достигне до първостепенните отговорни служби.
Да създадат уебсайт или портал, или да използват вече съществуващ, където може да
бъде събрана цялата информация относно трафика на хора с цел трудова
експлоатация и да бъде обменена с партньори от ЕС: В момента има много различни
сайтове, където може да се намери информация относно ТХ с цел трудова
експлоатация, но всички те съдържат само част от съответната информация. Може да
бъде полезно да се създаде уебсайт, където всички съответни доклади, наръчници,
събития и
други ще бъдат предоставени на разположение на участващите
организации. Вж. Приложение 1 за повече информация за примерен уебсайт, който
може да бъде използван за това, платформата за експерти на Европол (EPE).

6.1.2 Двустранно и многостранно трансгранично сътрудничество срещу трафика на хора с цел
трудова експлоатация
Заедно със сътрудничеството на ЕС, от голямо значение срещу ТХ с цел трудова експлоатация
са и двустранното и многостранното сътрудничество. Държавите членки могат, например, да
създадат структурно сътрудничество с държавите на местоназначение и/или произход на
жертвите, на които са се натъкнали. За да работят заедно двустранно и/или многостранно,
държавите членки могат да проучат възможностите за по-тясно сътрудничество и например:
Да провеждат редовни двустранни срещи: Държавите на произход или
местоназначение могат да организират редовни двустранни срещи за обсъждане на
сътрудничеството им като цяло или по текущи случаи.
Да изпратят експерти в посолствата, за да се подобри оперативното сътрудничество:
Командироването на служители за свръзка в посолствата от служби, като полицията,
граничната охрана, прокуратурата или други служби за (криминални) разследвания,
могат да бъдат от голямо значение за разрешаването на случаи на трафик на хора с цел
трудова експлоатация и разпознаване на модели и тенденции.
Да се изпрати персонал, който временно да вземе участие в инспекции или
разследвания: Полицията или инспекторатите по труда могат да командироват
служители, които временно да се присъединят към разследване или инспекция в друга
държава. Те, например, могат да съдействат за преодоляването на културни и езикови
бариери по време на разпити на работници мигранти или жертви от тяхната държава.
Те могат да обменят техните знания за ситуацията в тяхната собствена държава, да
идентифицират нарушения на тяхното собствено законодателство и да го докладват
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обратно до своята организация. Накрая те могат да помогнат за събирането на
доказателства от тяхната държава. Това може да даде възможност да инспектират
и/или разследват случаи по цялата верига за доставки. 6.3.2 съдържа модел за
съвместна трансгранична инспекция от Обединеното кралство.
Да повишат осведомеността в държавите на произход чрез персонала на
посолството: Държавите по местоназначение могат да наемат (местни) членове на
персонала в държавите на произход на жертвите на трафик на хора с цел трудова
експлоатация, които да работят като служители по въпросите на политиката в техните
посолства. Те могат да информират потенциалните работници мигранти за работа в
държавата по местоназначение и да се надяваме по този начин да предотвратят
проблеми. Този специален член на персонала може също да улесни по-тясното
сътрудничество между инспекторатите на труда и на двете държави и да представляват
държавата на конференции и други събития. Вж. 5.1.2 за пример за работа на такива
служители по въпросите на политиката. Ако не е възможно да се наеме специален
служител, посолствата могат да изпратят материали, които да бъдат разпространение
между потенциалните мигранти.
ПРИМЕР
Информационно събитие за посланици, Малта
Обучение за дипломатически и консулски служители се проведе в рамките на годишната
среща на посланиците и биенале на почетните консули, организирани от Министерството на
външните работи на Малта, която събира малтийските посланици и почетни консули, които
представляват Малта в чужбина. През 2015 г. Министерството на вътрешните работи и
Международната организация по миграцията (IOM) предоставиха на дипломатическите и
консулски служители информация относно тяхната роля при идентифицирането, закрилата и
подпомагането на жертвите на трафик на хора, както и относно общите глобални и
регионални тенденции, малтийска правна рамка и контекст.

Като продължение на това събитие, беше изготвена листовка, която ще бъде преведена на
различни езици, за да се разпространява от дипломатите и консулските служители чрез
техните служби на лица, които желаят да дойдат да работят в Малта. Листовката съдържа
информация за условията на труд и заплатите в Малта, както и информираността относно
експлоатацията и информация за това къде да се обадят за помощ.
Да съдейства на работниците мигранти в държавите на местоназначение чрез
трудови аташета: Държавите на произход могат да въведат специални трудови аташета
в техните посолства в основните държави на местоназначение, с цел да се помогне на
работниците от техните държави по проблемите, на които могат да се натъкнат по
отношение на живота и работата в държавата на местоназначение, например по
отношение на здравното осигуряване, пенсионноосигурителните схеми и така нататък.
Това може да включва да се помогне на работниците, станали жертва на трафик на хора
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с цел трудова експлоатация. Аташетата могат също да улеснят сътрудничеството между
инспекторатите по труда на двете държави.
ПРИМЕР
Социални и трудови аташета, България
България има социални и трудови аташета от Министерството на труда и социалната политика
(MLSP) в посолствата на България в чужбина. Тези аташета имат познания по българските и
чуждестранните закони, регулиращи социалната политика и трудовите отношения. Те могат да
помогнат за идентифициране на жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация и да ги
насочат към правилната организация.
Да подпишат (двустранни) меморандуми за разбирателство (МР): Организации, като
прокуратурата, полицията или инспекторатите по труда могат да изготвят (двустранни)
меморандуми за разбирателство (МР), в които се съгласяват да се подобри
сътрудничеството и обмена на информация.
Да организират проучвателни посещения и обмени: Съответните организации (като
инспекторатите по труда) могат да организират проучвателно посещение в друга
държава членка, за да се опознаят по-добре системите си и да подобрят личните си
контакти.
Да организират съвместни семинари за държавите на произход и местоназначение:
Държавите на произход и местоназначение могат да организират двустранни семинари
или конференции, за да информират по-голяма група от членовете на персонала за
съответните правомощия и работни процедури в двете държави и за ситуацията по
отношение на трафика на хора с цел трудова експлоатация.
Да обменят опит по отношение на обучението: Държавите на произход и
местоназначение могат да споделят идеите си за материали за обучение или дори
могат да обсъдят обучение на обменни начала. Всички държави се сблъскват със
сходни предизвикателства; съвместното обучение им дава възможност да се учат едни
от други.

● 6.2 Роля на прокуратурата в трансграничното сътрудничество
С цел засилване на трансграничното сътрудничество, прокуратурите могат:
Да внесат в системата за обработка на случаите на Евроюст (СОСЕ) формуляри за
нотификация по член 13: Член 13 от Решението за Евроюст175 изброява набор от
обстоятелства, при които държавите членки са длъжни да докладват минимално ниво
175 Решение 2009/426/ПВР на Съвета.
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на информация на Евроюст по структуриран начин. Чрез внасянето на формуляри за
нотификация по член 13 относно трафик на хора с цел трудова експлоатация в
системата за управление на случаите на Евроюст, прокурорите могат да проверяват
наличието на връзки със информация, която вече се съхранява в системата за
обработка на случаите176.
Да се споразумеят коя държава членка ще заведе дело: Когато прокурорите си
сътрудничат по случай на трафик на хора с цел трудова експлоатация, те могат решат
още в началото коя държава ще заведе дело по случая, за да бъдат по-ефективни и за
да избегнат дублиране на усилията.
ПРИМЕР
Прехвърляне на наказателно производство от една държава в друга
В случай, свързан с България и Нидерландия, и двете държави са срещнали трудности при
доказването на пране на пари, свързано с трафик на хора. „Първоначално в Евроюст беше
договорено, че едната държава ще разследва престъплението, свързано с трафик на хора, а
другата престъплението, свързано с пране на пари, свързано с трафика на хора. Въпреки това,
обаче, по време на координационна среща става ясно, че са се появили трудности във връзка с
гарантирането на осъдителни присъди за пране на пари при липса на доказателства за
първоначалното престъпление.

Намерено е решение, при което органите се съгласяват да прехвърлят наказателното
производство от държавата, която първоначално е започнала разследването за пране на пари,
към другата държава, в която работещи правни механизми позволяват наказателното
преследване за пране на пари, без да е необходимо да се доказва първоначалното
престъпление”177.

6.3 Роля на трудови, социални, здравни инспекторати и други инспекторати в
трансграничното сътрудничество

Тъй като повечето инспекторати по труда нямат правомощията да разследват, те могат да
сътрудничат само по трудовото право, но не и по наказателното. Те могат да си сътрудничат по:

176 Евроюст 2014.
177 Текстът е взет от Евроюст 2014, стр. 14.
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съвместни проверки на дружества в държавата на местоназначение, включително и
разпити на работници;
паралелни разследвания (съгласно трудовото право) в държавите на произход и по
местоназначение;
обмен на информация за дружества (работодатели), разположени в други държави,
например, относно нарушенията, извършени от дружествата;
командироване на структури.
Командироването на структури изглежда се използва все по-често като прикритие за незаконен
труд, например, чрез създаване на дружества, регистрирани само с номер на пощенска кутия,
от които работниците са командировани в други държави, където трябва да работят в
експлоататорски условия или работниците са принуждавани да работят като самостоятелно
заети лица. Сътрудничеството по всяка една от тези теми може да доведе до разкритие на
случай на трафик на хора с цел трудова експлоатация, което в повечето държави изисква
участието на полицията.

6.3.1 Трансгранично сътрудничество между инспекторатите на равнище ЕС
С цел подобряване на трансграничното сътрудничество между инспекторатите по труда срещу
трафика на хора с цел трудова експлоатация на равнище ЕС, те могат:
Да вземат участие в заседанията на проекта за трафик на хора EMPACT: Вж.
Приложение 1 за повече информация.
Да изпратят инспектори по труда, които да вземат участие в оперативните и
координационни срещи в Европол и Евроюст: Финансирането на инспекторите по
труда, с цел да вземат участие в оперативните срещи, може да бъде предоставено по
проекта EMPACT или от Европол (вж. Приложение 1 за повече информация).
Да обменят информация чрез различните налични системи: За да си сътрудничат
срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация, инспекторатите по труда трябва да
могат да обменят информация. Например, когато дружествата са активни в няколко
държави членки, може да бъде полезно да се информират инспекторатите по труда в
тези държави членки, когато дружеството е било санкционирано за нарушаване на
трудовото право178. Преди да обменят информация с други държави, може да е
необходимо да се разбере дали това е позволено според правилата за защита на
данните. Когато инспекторатите по труда искат да допринесат за трансграничното
сътрудничество срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация, те могат да
обменят своята информация чрез Европол:

178 HEUNI 2014.
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-

SIENA (приложение за мрежа за сигурен обмен на информация): Европол са
посочили, че следва да бъде възможно инспекторатите по труда да обменят
информация с помощта на SIENA чрез бюрата за връзка в Европол.
Инспекторатите по труда могат да предават информация към техните
национални полицейски служби и те на свой ред могат да я препратят към
тяхното бюро за свръзка. По този начин информацията на инспекторатите по
труда се превръща в полицейска информация и може да бъде обменяна с
другите чрез SIENA.

-

KЦ „Феникс”: Възможно е да се включи информация от инспекторатите по труда
в базата данни на Европол, която да бъде използвана от координационен
център „Феникс” Информацията от инспекторатите по труда може да бъде
включена по същият начин, по който може да бъде обменяна чрез SIENA.

-

EIS: Инспекторатите по труда могат също да обменят информация чрез
информационната система на Европол (EIS) по същият начин, както е описано за
КЦ „Феникс”.

Приложение 1 съдържа повече подробности за всички тези информационни
системи.
Да прехвърлят следовател от инспектората по труда към Европол:
Вж. 6.1.1 за повече информация.

6.3.2 Двустранно и многостранно трансгранично сътрудничество между инспекторатите
С цел подобряване на двустранното и многостранното трансгранично сътрудничество между
инспекторатите по труда срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация, те могат:
Да провеждат съвместни или паралелни инспекции: Параграф Х обяснява какви могат
да бъдат предимствата от извършването на съвместни инспекции. Паралелните
инспекции, които се провеждат в две или повече държави също могат да бъдат
полезни, например, за обясненията относно ситуацията с пазара на труда,
предоставени от различните клонове на едно и също дружество в различни държави.
Ако обясненията не съвпадат, може да има нещо нередно.
ПРИМЕР
Предприемане на съвместни
Обединеното кралство

трансгранични

проверки,

модел

на

Когато инспекторатите по труда в държавите по местоназначение идентифицират, че
експлоатацията на работниците от държавата на произход, се извършва от лица и в двете
държави, на местоназначение и на произход, възниква възможност за съвместна проверка.
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Когато държавата на произход е тази, която има специални трудови аташета в
държавата на местоназначение, те могат да бъдат потърсени за помощ във връзка с
разследването и за да се улесни контактът с инспектората по труда.
Ако е имало предишен контакт с инспектората по труда на държавата на произход
може предварително да са били установени единствен партньор и споразумение за
съвместни разследване, които трябва да бъдат следвани.
Важно е да бъде разяснено, че целите на разследването трябва да бъдат извършени съгласно
трудовото право, целите и защо е необходима подкрепа от страна на инспектората по труда в
държавата на произход. Подобна подкрепа по принцип е необходима:
Да се идентифицира дали лицата/дружеството в държавата на произход са правилно
регистрирани/лицензирано в държавата на произход;
Да се установи дали са или са били обект на разследване, и ако е така, с каква цел и
какъв е резултатът от него;
Да предложи проверка на дружествата в държавата на произход и да се определи кога
е възможно да се правят подобни проверки, за да се съдейства на разследването
съгласно трудовото право;
Да се определи предполагаемото поведение на дружеството в държавата на произход
представлява престъпление в тази държава и
Да съветва какви нарушения на трудовото законодателство или престъпления са били
извършени в държавата на местоназначение, което може да бъде улеснено чрез
измамно набиране на персонал в държавата на произход.
Горната информация следва да бъде предоставена в информационен документ на
организацията в държавата на произход. Той трябва да съдържа:
ключовите въпроси, за да се определи като част от разследването,
предложеният подход за разследване,
предложените срокове за разследването, включително кога може да се изисква
инспекция в държавата на произход,
рискове за организацията, в случай на преждевременна инспекция в държавата на
произход, избягване на действия, засягащи неблагоприятно предложеното
разследване и способността да се осигурят доказателства за престъпления.

След като са договорени съвместна проверка и разпределение на инспекторите от държавите
на местоназначение и на произход, следва да бъде разработен оперативен план, който
включва местата, които трябва да бъдат посетени, кога, от кой, с какви правомощия и т.н.
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Важно е да бъде ясно и за двете държави какви правомощия има всяка от тях и как ще бъдат
използвани. Ще бъде различно, когато инспекторите от държавата на произход посещават
инспекции в държавата на местоназначение и обратно, тъй като ще бъдат извън
юрисдикцията си и ще действат в качеството си на наблюдатели. Когато бъдат установени
нарушения на една или и на двете законодателства, следва да се направи връзка с
полицейските служители и в двете държави, със служители за свръзка на Европол и Евроюст,
за да се определи дали е налице основание за наказателно разследване, за да може
официално да бъде сформиран съвместен екип за разследване (СЕР).

Трябва да бъдат проведени правни консултации преди инспекторите по труда да организират
разпити извън своята юрисдикция, например, с жертви или заподозрени. Това е необходимо,
за да се гарантира, че всички доказателства, получени при разпита, включително от тяхно име
от друг инспекторат по труда, са допустими доказателства.

След приключването на инспекцията, следва да бъде съставен доклад за съвместната дейност,
като преглед на „извлечените поуки”, за да се определят най-добрите практики, както и
всички дейности, които ще трябва да бъдат извършени по различен начин при бъдещи
съвместни операции.
Допълнителна информация
Международен център за развитие на миграционната политика, засилване на борбата
срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация, Виена 2013179
6.4 Роля на неправителствените организации в трансграничното сътрудничество
С цел да съдействат на трансграничното сътрудничество, неправителствените организации
могат:
Да укрепят трансграничните мрежи на неправителствените организации:
Трансграничното сътрудничество между неправителствените организации, участващи в
предотвратяването на трафика на хора и осигуряване на помощ и подкрепа на жертвите
се провежда в рамките на целия ЕС и на регионално равнище.
ПРИМЕР
Електронна платформа на гражданското общество срещу трафика на хора
на равнище ЕС
Електронната платформа на гражданското общество срещу трафика на хора на равнище Ес е

179 Международен център за развитие на миграционната политика (ICDMP) 2013.
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пространство за дискусии, обмен на информация, обмен на добри практики и свързване с
организации, които предоставят услуги и помощ на жертвите, насочени към осигуряването на
редовен диалог между организациите на гражданското общество, работещи по трафика на
хора. Налице е също така и платформа на гражданското общество срещу трафика на хора на
равнище ЕС, която заседава два пъти годишно. Вж. Приложение 1 за повече информация.
ПРИМЕР
Ла Страда Интернешънъл
В регионален аспект Ла Страда Интернешънъл (LSI) е мрежа от неправителствени организации
от осем държави, които работят по трафика на хора, като имат за цел да насърчават правата на
човека, основаващи се на превантивни и защитни политики в тези държави, гарантирайки, че
правата на жертвите на трафик на хора и на рисковите групи са защитени на практика. LSI цели
да развие капацитета на организациите членки и на други заинтересовани държави, за да се
предоставят по-добри услуги на жертвите на трафик и на най-рисковите групи, както и да се
даде възможност тези лица и групи да подобрят качеството си на живот.
6.5 Роля на посолствата в трансграничното сътрудничество
Посолствата могат:
Да помогнат за преодоляване на културните и организационни различия: Посолствата
са важни свързващи звена и канали за комуникация между държавите. Държавите на
произход и на местоназначение, които желаят да развиват сътрудничество срещу
трафика на хора с цел трудова експлоатация понякога се сблъскват с културни и
организационни различия. Посолствата могат да помогнат да се обясни тази разлика и
да се определят съответните партньори, като по този начин се проправи пътя за потясно сътрудничество.
Да координират подхода си с посолства и консулства на държави от ЕС и/или
Шенгенското пространство: Трафикантите са много умели в насочването на жертвите
си да кандидатстват за виза в посолства или консулства на държави от Шенгенското
пространство, където се вярва, че ще имат най-голям шанс за успех. Идеята е, че
попаднат ли веднъж в Шенгенската зона, те винаги могат да придвижват жертвата си от
една държава в друга. За да се предотврати подобен пазар за визи, е важно
посолствата на държавите от ЕС и/или Шенген в трета държава да се информират
взаимно относно тенденции, открити от съответните органи в държавите членки, и да
координират подхода си. В по-широк план посолствата могат също да обмислят и
координиране на техните дейности, свързани с проекти за повишаване на
осведомеността и/или изграждане на капацитет, които те финансират в приемащата
държава. Този вид координация може, например, да се създаде в трети държави и
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региони, които ЕС прие през декември 2012 г., с цел да се развият по-стабилни
партньорства за справяне с трафика на хора.180
Да се ангажират с диалог с органите и гражданското общество на приемащата ги
държава: Тъй като някои части от трафика може да се провеждат в държавата на
произход, може да се наложи решенията на проблема да бъдат приложени и в двете
държави. Посолствата могат да помогнат на отговорните органи и в двете държави да
координират реакцията си, например, като поканят заинтересованите държави на една
маса и като организират събития за създаване на мрежа от контакти в подкрепа на
мултидисциплинарното и трансгранично сътрудничество. Контактите с гражданското
общество в държавата на произход могат, например, да доведат до признаци на трафик
на хора или да улеснят контакта между жертвите и властите.
ПРИМЕР
Редовен диалог със заинтересованите страни: Серия от диалози относно
трафика на хора, посолство на Нидерландия във Филипините
Посолството на Нидерландия във Филипините има институционализирани двустранни
диалози относно трафика на хора с филипинските държавни агенции, както и по-широки
многосекторни диалози (Международния диалог от Манила относно трафика на хора),
включващи международната общност и гражданското общество в държавата.
Целта на тези диалози е да се улесни обмена на най-добрите практики и информация, както и
да се насърчат повече партньори (особено международни играчи) да приемат своята роля в
превенцията на трафика на хора, например, чрез визовата процедура, обмена на информация
с местните власти и оказване на подкрепа на неправителствените организации чрез малки
проекти.
Партньори, които участват в сътрудничеството и техните роли:
Посолства, намиращи се в Манила, например, делегации от ЕС и посолства на
държави-членки на ЕС и държавите от Асоциацията на народите от Югоизточна Азия
(ASEAN);
Филипинските власти, а именно министерствата на правосъдието, на вътрешните
работи и на труда, Националната полиция на Филипините, Съвета за борба с прането
на пари и Администрацията по заетостта в чужбина на Филипините;
Неправителствени организации, работещи за децата, жените и правата на работниците
в чужбина.
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Какво прави тази практика успешна:
Изграждането на мрежи и създаването на добри отношения с партньорите улеснява
потока и обмена на информация, включително и наказателните разследвания. Това е
важно особено при такъв сложен и транснационален проблем с участието на
международни играчи;
Събирането на
най-високите длъжностни лица в различните организации,
включително посолствата, около масата създава среда на правомощия на онези, които
работят на място (полицейски служители, отговорни служители, общински работници
и др.) чрез утвърждаване на значението на работата, която те вършат;
Властите и организациите във Филипините вече имат място където да изразят
необходимостта си от международна подкрепа, когато най-много се нуждаят от нея и
това е най-ефективният начин за справяне с определени случаи (например,
Министерството на правосъдието ръководи посолството на Нидерландия относно това
как да се ускорят исканията за правна помощ).
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Приложение 1
Ролята на Европейския съюз, агенциите на ЕС и инструментите на
ЕС в борбата с трафика на хора с цел трудова експлоатация
На равнище Европейски съюза има много организации, които участват в борбата с
трафика на хора с цел трудова експлоатация. На разположение на държавите членки има
много инструменти за предотвратяване и борба с трафика на хора и няколко форума,
където се обсъжда темата за трафика на хора. За ефективното справяне с трафика на хора
с цел трудова експлоатация е важно министерствата и изпълнителните органи на
държавите членки ефективно да използват тези организации, инструменти и форуми.
Най-важните от тях са изброени по-долу.

1

Общи инструменти на ЕС по отношение на трафика на хора

а) Неформалната мрежа на национални докладчици и/или еквивалентни механизми
Съгласно заключения на Съвета119, неформалната мрежа на ЕС на национални органи за
докладване и/или еквивалентни механизми е основана през 2009 г. Докладчици и
представители на еквивалентните механизми на държавите членки се срещат два пъти
годишно, за да обсъдят най-новите разработки в областта на борбата с трафика на хора.
Целта на мрежата е да се подобри разбирането за явлението трафик на хора и да осигури
на Съюза и неговите държави членки обективна, надеждна, сравнима и актуална
стратегическа информация.
б) Платформа на гражданското общество и електронна платформа
През 2013 г. Европейската комисия стартира платформа на гражданското общество на ЕС
срещу трафика на хора. Платформата служи като форум за избрани организации на
гражданското общество, които работят на европейско, национално и местно равнище в
областта на закрила на жертвите на трафик, във връзка правата на човека, правата на
детето, правата на жените и равенство между половете, както и правата на мигрантите и
търсещи убежище. Срещите могат да бъдат използвани да се обменят опит и идеи как по
най-добрия начин да се помогне на жертвите, да се разширяват мрежите на
119 Съвет на Европейския съюз, Заключения на Съвета относно създаването на неформална
мрежа на ЕС на национални органи за докладване или еквивалентни механизми за борба с
трафика на хора, 4 юни 2009 г.

неправителствените организации и да се попречи на други да станат жертви на това
престъпление. Комисията годишно организира две срещи на платформата. За
информация относно електронната платформа на гражданското общество, която включва
дори повече неправителствени организации, вж. 6.4.
в) Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора (2012-2016)
В допълнение към законодателството, Европейската комисия състави също и документ за
политиката относно трафика на хора. „Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора
(2012-2016)“120 се фокусира върху конкретни действия, които ще подкрепят и допълнят
изпълнението на директивата за борба с трафика на хора. Четвъртото действие в
стратегията на ЕС очертава действията относно трафика на хора с цел трудова
експлоатация. Европейската комисия цели да се справи с трафика на хора с цел трудова
експлоатация чрез:
финансиране на проучване на съдебната практика във всички държави членки, с
цел да се увеличи броя на случаите на трафик на хора с цел трудова експлоатация,
които се разследват и за които има наказателно преследване, както и да се
подобри качеството на разследването и наказателно преследване на такива
случаи; това изследване е публикувано на 20 октомври 2015 г.121;
разработване на ръководство с най-добрите практики за държавните органи
относно мониторинга и прилагането от агенции за временна заетост и
посреднически агенции, като например агенции за подбор на персонал за
предотвратяване трафика на хора122 и
засилване на сътрудничеството с инспекторите по труда, социалните инспектори и
инспекторите по здраве и безопасност, както и инспекторите по рибарство, по
отношение на идентификацията и насочването на жертвите на трафик на хора, с
цел повишаване на информираността и обучение.

120 Европейска комисия 2012 г.
121 Европейска комисия 2015б.
122 Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) координира
изследване на територията на целия ЕС относно как посредниците на пазара на труда (LMIs) се
регулират, за да се избегне незаконен подбор на персонал и експлоататорски условия на труд. В
доклада се разглежда и ролята, която социалните партньори играят, за да съдействат при
предотвратяването на трафика на работници. Докладът се очаква в началото на 2016 г.

В Европейската програма за сигурност123, публикувана през април 2015 г., Европейската
комисия пише, че възнамерява да разработи стратегия за периода след 2016 г.
г) Уебсайт „Заедно срещу трафика на хора”
Комисията има уебсайт, наречен „Заедно срещу трафика на хора”124, който включва
информация, например, относно законодателството на ЕС, политиката на ЕС, дейностите
на държавите-членки на ЕС и дейностите на ЕС в трети държави. Той е насочен както към
практикуващите, така и към широката общественост

2
Ролята на агенциите от правосъдието и вътрешните работи в борбата
срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация

Много агенции на ЕС са ангажирани в борбата с трафика на хора с цел трудова
експлоатация. През октомври 2011 г. ръководителите на агенциите по правосъдие и
вътрешни работи на ЕС (JHA), CEPOL, Евроюст, Европол, FRA, Frontex, Европейската служба
за подкрепа в областта на убежището (ЕASO), Европейски институт за равенство между
половете (EIGE) подписаха декларация125, в която обявиха съвместния си ангажимент за
борба с трафика на хора по координиран, последователен и всеобхватен начин. Ролята на
първите пет от тези агенции по правосъдие и вътрешни работи за преодоляване на
трафика на хора с цел трудова експлоатация е обяснена по-долу.
а) Ролята на Европол в борбата срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация
В рамките на сътрудничеството по прилагането на закона на ЕС, Европол подкрепя
държавите-членки на ЕС (ДЧ) в предотвратяването и борбата с всички форми на тежката
международна престъпност и тероризъм, включително трафика на хора с цел трудова
експлоатация. Съответно Европол функционира като експертен център за стратегическо и
оперативно разузнаване и като информационен център за криминални данни, отнасящи
се до най-заплашителните организирани престъпни групи (OCGs), действащи в ЕС. Като
такъв, той е отговорен за:

123 Европейска комисия 2015а
124 Адресът на уебсайтът е http://ec.europa.eu/anti-trafficing/.
125 Адресът на уебсайта е http://ec.europa.eu/anti-trafficing/.

предлагане на препоръки за многогодишния цикъл на политиката на ЕС относно
тежката и международна организирана престъпност(въз основа на Оценка за
заплахата от тежката и организираната престъпност, SOCTA);
подкрепата на проектите, свързани с EMPACT на оперативно, логистично и
административно равнище (чрез съответните координационни центрове (KЦ) и
Отдела за поддръжка на EMPACT); вж. 3 за проекта EMPACT срещу трафика на хора
и КЦ „Феникс”;
подпомагане на правоприлагащите органи на държавите
трансгранични разследвания и разследвания на високо равнище;

членки

при

осигуряване на сигурна и лесна за ползване система за комуникация и обмен на
съобщения за оперативна и стратегическа информация, свързана с престъпността
сред държавите членки, Европол и партньорите в сътрудничеството на Европол;
предлагане на аналитична и оперативна помощ по време на координирани
оперативни действия на територията на целия ЕС.
В допълнение към финансовата, логистичната и оперативна помощ, предоставена на
правоприлагащите органи на държавите членки, Европол може също и да съдейства на
дейностите по разследване и наказателно преследване на трафикантите на държавите
членки, чрез подобряване на разузнавателната картина на престъпното явление и чрез
предоставяне на обучение за правоприлагащите звена и експерти.
б) Ролята на Евроюст в борбата срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация
Евроюст е звеното за съдебно сътрудничество на ЕС. Неговата мисия е да подкрепя и
засилва координацията и сътрудничеството между националните органи за разследване и
съдебно преследване във връзка с тежката престъпност, засягаща две или повече
държави-членки на ЕС. За тази цел Евроюст улеснява изпълнението на искания и решения
за съдебно сътрудничество, по-специално осъществяването на международна правна
взаимопомощ и изпълнението на европейски заповеди за арест и искания за
екстрадиция.
Евроюст може, наред с другото, да помогне при идентифицирането на паралелни
производства в държавите членки и компетентните органи, необходими, за да се
гарантира ефективно сътрудничество. Освен това Евроюст може да помогне на
националните практикуващи юристи да изяснят различията в правните системи
(например правни стандарти за изслушване на свидетели, подслушване и процедури на
оповестяване), да обменят информация за текущи разследвания, да решат коя

юрисдикция е най-добре да се занимава с наказателното преследване, да създадат и
финансират съвместни екипи за разследване (СЕР), да координират -съвместните дни за
действие (например за едновременни претърсвания, арести или изземвания в различни
държави членки) и да решат практически въпроси относно трансграничното
сътрудничество.
Координиращата роля на Евроюст е особено важна в борбата срещу трафика на хора, тъй
като този вид престъпност често е трансграничен и сложен. Борбата срещу трафика на
хора е един от оперативните приоритети на Евроюст. Специалният екип на Евроюст за
трафик и свързаните с него престъпления е създаден да предоставя експертен опит, идеи
и най-добри практики в съдебното сътрудничество и да съдейства на компетентните
органи в държавите членки в усилията им за борба с престъпленията, свързани с трафика.
През 2012 г. екипът на Евроюст за трафика и свързаните с него престъпления започна
стратегически проект, наречен „Действия на Евроюст срещу трафика на хора”. Основната
цел на проекта е да се определят и разгледат причините залегнали в основата на малкия
брой съдебни преследвания за трафик на хора в Европейския съюз и да се анализират
пречките при съдебното сътрудничество по случаи на трафик на хора. Борбата срещу
трафика на хора с цел трудова експлоатация е един от акцентите на стратегическия проект
за 2015-2016 г. Въпросник, който е изпратен на държавите членки, насочен към тази
форма на трафик на хора и стратегическата среща на Евроюст относно трафика на хора,
проведена през април 2015 г., изследва в детайли основните въпроси при съдебното
преследване на трафик на хора с цел трудова експлоатация и в съдебното сътрудничество
в тази област126
в) Ролята на Frontex в борбата срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация
Frontex насърчава, координира и развива управлението на европейските граници в
съответствие с Хартата на ЕС за основните права, като прилага концепцията за
интегрирано управление на границите. Frontex помага на граничните власти от различни
държави на ЕС да работят заедно и в областта на трафика на хора.
Когато става въпрос за трафик на хора, Frontex подкрепя държавите членки по време на
операции по външните граници на ЕС, в изграждането на капацитет и анализиране на
риска. Основните дейности на Frontex в борбата срещу трафика на хора са повишаване на
информираността и дейности, свързани с предотвратяване на това престъпление, чрез
126 Резултатите от въпросника и доклада от стратегическата среща са на разположение на
уебсайта на Евроюст, заедно с подробна информация за стратегическия проект на Евроюст за
трафика на хора.

иницииране на процес по идентификация и следователно предоставяне на компетентните
органи възможността първи да защитят жертвата и да започнат по-нататъшно
разследване. За да развият своите продукти и инструменти, Frontex използват опита на
служителите на държавите членки, както и опита на агенциите по правосъдие и вътрешни
работи на ЕС и международни организации.
Държавите членки могат да използват инструментите за обучение на Frontex в своите
национални програми за обучение и за повишаване на информираността в рамките на
тяхната общност от гранични служители. Наръчникът на Frontex за рисковите групи при
трафика на хора (вж. параграф 3.2.4) помага на граничните служители на въздушните,
сухопътните и морските граници при идентифицирането на потенциални жертви на
трафик, особено по време на проверките на първо и второ ниво при влизането в ЕС и
държавите асоциирани към Шенген.
За да се бори с трафика на хора с цел трудова експлоатация, Frontex са включили
специален материал, който очертава характеристиките на трафика на хора с цел трудова
експлоатация, както и подробни показатели за разпознаване на тези характеристики в
работния материал на програмата за изграждане на капацитет на Frontex. Освен това в
Наръчника на рисковите профили при трафика на хора на Frontex някои от представените
национални профили на трети държави са свързани с трафика на хора с цел трудова
експлоатация и следователно могат да бъдат използвани от отговорните служители на
първо ниво за идентифициране на явлението.
г) Ролята на CEPOL в борбата срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация
CEPOL, Европейският полицейски колеж, е агенция на ЕС, чиято задача е да организира
обучение за полицейските служители в държавите-членки на ЕС. Той обединява
полицейските служители в цяла Европа за насърчаване на трансграничното
сътрудничество в борбата срещу престъпността и поддържане на обществената сигурност,
ред и законност, чрез предоставяне на възможности за изучаване и обучение за
правоприлагащи служители в целия ЕС. За да изпълни този мандат и за да постигне своите
цели, CEPOL работи в тясно сътрудничество с държавите членки, с агенциите по
правосъдие и вътрешни работи и други заинтересовани страни на международно
равнище.
CEPOL допринася за приоритетите на цикъла на политика на ЕС (вж. 3) и следователно
участва в планирането на плановете за оперативни действия от 2012 г. Хармонизирайки
дейностите си с техните изисквания, CEPOL гарантира, че неговите продукти отразяват
нуждите от обучение, изразени в групата на EMPACT (вж. 3). Всички приоритетни теми са
подкрепени с обучителни пакети, както е посочено в оперативните планове за действие.

CEPOL предлага целенасочени възможности за обучение, като например курсове,
семинари, мероприятия за обмен, уебинари, онлайн модули, единни учебни планове и
учебни материали за използване в рамките на националното обучение, както е описано
по-горе. Следователно това е валидно и за групата на EMPACT за трафика на хора.
Обучението относно трафика на хора с цел трудова експлоатация е особено важно в
контекста на повишаващото се мултидисциплинарно и трансгранично сътрудничество за
борба с този вид престъпност. Следователно CEPOL е допринесъл за проекта, свързан с
трафика на хора с цел трудова експлоатация на групата на EMPACT (ОПД 2015, Действие
4.1) чрез организиране на уебинари за трафика на хора, включително с цел експлоатация
на труда, през 2014 и 2015 г. и обучителната дейност, организирана от Швеция (вж.
„Обучителна дейност на CEPOL относно трафика на хора с цел трудова експлоатация” в
5.2.2) и ще продължи да прави това в бъдеще в съответствие с изискванията за учене и
обучение, изразени от държавите членки и групата на EMPACT. Информация относно
дейностите по учене и обучение може да бъде намерена на www.cepol.europa.eu.
д) Ролята на FRA в борбата срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) е една от децентрализираните
агенции на ЕС. Чрез събиране и анализ на данни в ЕС, FRA предоставя съвети, основаващи
се на доказателства, на институциите на ЕС и държавите членки, за да ги подкрепи в
разбирането и справянето с предизвикателствата при защитаването на фундаменталните
права на всеки в ЕС, включително жертвите на престъпления.
5.3 съдържа информация относно доклада на FRA за тежката експлоатация на труда:
работници, придвижващи се в рамките на или към Европейския съюз – задължения на
държавите и права на жертвите.

3. Инструменти на ЕС, които могат да бъдат използвани за сътрудничество в
областта на правоприлагането срещу трафика на хора с цел трудова
експлоатация
а) EMPACT THB
Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални заплахи и трафик
на хора (EMPACT THB) е платформа за многостранно операционно сътрудничество от 25
държави-членки на ЕС, Швейцария, Европол, Евроюст, CEPOL, Frontex и Интерпол за
координиране на усилията на държавите-членки на ЕС в борбата срещу трафика на хора
на равнище ЕС. Целта на този проект е „да се разрушат организираните престъпни групи,

занимаващи се с трафик на хора в рамките на ЕС и трафик на хора от найразпространените държави извън ЕС с цел трудова и сексуална експлоатация;
включително онези групи, които използват легални бизнес структури, за да улеснят или
прикрият престъпните си дейности”. Като част от EMPACT са организирани различни
срещи, за да се насърчи сътрудничеството, да се обменят знания, да се обсъдят стратегии
и действителни случаи за съвместни разследвания. Борбата с трафика на хора с цел
трудова експлоатация е едно от действията на операционния план за действие (ОПД) на
EMPACT THB. Срещата на EMPACT относно трафика на хора с цел трудова експлоатация,
проведена на 7-8 юли 2015 г. имаше за цел да улесни изпълнението на това действие.
Участие взеха полицейски служители, както и инспектори по труда.
Проектите на EMPACT са създадени, за да изпълнят деветте приоритета за борба срещу
организираната престъпност в периода 2014-2017 г., които Съветът по правосъдие и
вътрешни работи създаде през 2013 г. (в рамките на цикъла на политиката на ЕС).
Приоритетите бяха избрани въз основа на оценката на заплахата от тежката и
организирана престъпност (SOCTA). EMPACT THB се подкрепя от координационния център
„Феникс” на Европол.
б) Съвместни екипи за разследване
Възможностите за създаване на съвместни екипи за разследване (СЕР) между държавите
членки е предвидена в член 13 от Конвенцията относно правната взаимопомощ на ЕС от
2000 г. 127 и в Рамково решение относно съвместните екипи за разследване от 2002 г.128
СЕР е екип, създаден въз основа на споразумение между компетентните органи на две
или повече държави членки с конкретна цел и за ограничен срок за извършване на
криминални разследвания в една или повече от участващите държави членки. Членовете
на екипа обикновено са прокурори и служители на реда. Екипът се ръководи от
държавата членка, в която действа съвместният екип за разследване. Членовете
изпълняват задачите си под ръководството на ръководителя на СЕР, като се вземат
предвид условията, определени от техните собствени органи в споразумението за СЕР и
националното законодателство на държавата, на чиято територия се извършва
разследването.
СЕР предлага възможност за бърз обмен на информация, включително доказателства,
които да бъдат използвани в съда и да изиска мерки за разследване между членовете на
съвместния екип за разследване без да е необходимо официално искане за правна
127 Акт 2000/C-197/01 на Съвета.
128 Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета.

взаимопомощ. Командированите членове на СЕР имат право да присъстват по време на
обиски, разпити и други в държавата членка, където се извършва операцията. Това,
например, може да помогне за преодоляването на езиковите бариери с жертвите. По този
начин той може да помогне за оптимизиране на стратегиите за разследване и
наказателно преследване и може да допринесе за взаимното доверие между органите на
държавите членки. Евроюст може да предостави финансова помощ за създаване на
съвместни екипи за разследване129. Също така може да е домакин на Мрежата от
национални експерти за съвместните екипи за разследване (Мрежа на СЕР), която е
създадена през юли 2005 г.
Допълнителна информация относно съвместните екипи за разследване:
Ръководство за съвместно разследване130 на Европол и Евроюст
Типово споразумение за създаване на СЕР131
в) Координационни срещи в Евроюст
Координационните срещи, организирани от Евроюст, са жизнено важни инструменти за
националните прокурори и следователи при трансгранични случаи. Тези срещи събират
правоприлагащите и съдебните органи на държавите членки и трети държави, участващи
в случая, както и представители на други заинтересовани партньори на ЕС (напр.
Европол). Те предлагат възможност на всички представители от участващите органи лично
да се срещнат и да изградят солидни работни взаимоотношения. Координационните
срещи се планират от Евроюст с цел осигуряване обмен на информация за свързани
разследвания и за координиране на оперативните действия. Евроюст предлага своите
съоръжения, както и възстановяване на разходите за настаняване и пътуване,
преводачески услуги и експертен опит в съдебните наказателни въпроси на националните
органи. Евроюст може да улесни и координира наказателни дела от началото на
разследването до окончателното решение на съда.
г) Оперативни срещи в Европол

129 Вж. http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Eurojust-JITsFunding/Pages/Eurjust-JITsfunding.aspx за информация относно финансирането на съвместни екипи за разследване.
130 Евроюст и Европол 2011 г.
131 Решение на Съвета от 26 февруари 2010 г. относно типово споразумение за създаване на
съвместен екип за разследване (СЕР), ОВ C70, стр. 1.

Европол улеснява оперативните срещи между държавите членки, за да обсъдят
сътрудничеството по наказателни разследвания. На тези срещи следователи от различни
държави членки могат да обменят оперативна и стратегическа информация, свързана с
трансграничните разследвания и да определят стратегии за подобряване на резултатите и
справяне с организираните престъпни групи, които са активни в повече от една държава
членка, например чрез паралелни разследвания или съвместни екипи за разследване. В
допълнение към криминалните следствени служби, като полицията, и инспекторатите по
труда също могат да бъдат поканени на тези срещи.
д) Координационен център „Феникс”
Координационен център (КЗ) „Феникс” е оперативен проект в рамките на Европол, който
се фокусира върху трафика на хора. Неговата цел е да подпомогне компетентните органи
на държавите членки в предотвратяване и борбата с всички форми на престъпност в
рамките на мандата на Европол, свързани с трафика на хора. Подкрепата, която КЦ
„Феникс” предоставя на националните правоприлагащи органи, варира от логистична и
оперативна помощ по време на разследвания на място до събиране на информация и
разузнавателни данни от държавите членки, така и от партньори на други
правоприлагащи органи и стратегически анализ.
Данните могат да бъдат предоставени на КЦ „Феникс” от националните звена на Европол
(част от полицейските сили на държавите членки) или, в зависимост от степента на
спешност, директно от определените компетентни органи. Само анализаторите на
Европол са упълномощени да въвеждат данни в КЦ „Феникс” или да ги променят. Всички
участници в групата за анализ могат да извличат данни от него. Данните могат да
включват лични данни, като например информация за пребиваване, лична карта,
физическо описание и финанси на заподозрените, контакти с лица или дружества с
предишни присъди. Също така могат да бъдат включени и данни за жертви и свидетели.
Когато данните са включени в КЦ „Феникс”, автоматично се извършват кръстосани
проверки, които могат да разкрият връзки със случаи в други държави членки. Ако
съществуват подобни връзки, държавите членки могат да решат да координират случаите
си или да създадат общо разследване. Анализаторите на Европол могат също да
анализират предоставената информация и да съветват държавите членки как да
процедират със случая. Анализаторите могат, например, да съставят карта на структурата
на престъпната организация, да дадат обща представа за основните играчи и да
разследват финансови транзакции.
След откриването си през 2007 г., КЦ „Феникс” получава по-голям брой вноски от
оперативните си партньори всяка година. Този резултат води до значително увеличаване

на помощта, предоставена от Европол на правоприлагашите органи на държавите членки,
особено по отношение на организация, улесняване и финансова подкрепа, предоставяни
на оперативни срещи, разпространяване на аналитични доклади и предоставяне на
помощ на място по време на оперативни действия, чрез разполагане на мобилни офиси и
универсални устройства за извличане на данни (UFEDs). Въпреки че често е подценяван,
трафикът на хора с цел трудова експлоатация в момента е втората най-често срещана
форма на експлоатация, докладвана от държавите-членки на Европол.
е) Координационно звено Sustrans
Това координационни звено е оперативна платформа на Европол, подкрепяща държавите
членки по текущи случаи на пране на пари. Информацията, която може да получава,
обработва и анализира КЦ Sustrans, се отнася до доклади за съмнителни сделки/ дейност
(SRTs), подадени заедно с докладите от националните звена за финансово разузнаване
относно засечени парични средства (обикновено обработвани от митниците) и текущи
трансгранични разследвания за пране на пари на територията на ЕС и извън него. Всички
данни, предоставени на КЦ Sustrans се сравняват с базите данни на Европол ,
включително открити източници, за да се идентифицират възможните кръстосани връзки
с други разследвания. Освен това КЦ Sustrans може да предостави и по-адекватна
оперативна подкрепа и съвети на държавите членки относно идентифицирането и
прекъсването на прането на пари и други тежки форми на международни финансови
престъпления.
е) EIS: Информационната система на Европол
Информационната система на Европол (EIS) е централната база данни с криминална
информация и разузнавателни данни на Европол, която обхваща всички сфери на
престъпността, за които е упълномощен Европол. Това е справочна система, която
осигурява на Европол и на неговите държави членки бързи средства за проверяване дали
информацията за определено лице или друг обект на интерес (като автомобил, телефон
или адрес на електронна поща) е налице в други държави членки, партньори в
сътрудничеството или в Европол. Целта е да се търсят съвпадения с оглед на подобряване
на разузнаването и осигуряване на нови следи за потенциални разследвания.
Като общо правило, Европол и националните звена в Европол на държавите членки могат
директно да въвеждат данни в информационната система на Европол и да имат достъп до
данните, които се съхраняват в нея, но достъпът може да бъде ограничен от собственика
на информацията за всеки отделен случай. Тъй като EIS е справочна система, данните
които могат да бъдат включени, са по-ограничени от данните, които могат да бъдат
включени в КЦ „Феникс”. Данни за заподозрени могат да бъдат включени, но не могат да

бъдат включени данни за жертви, свидетели, контакти или сътрудници. Също така са поограничени и видовете лични данни, които могат да бъдат включени в информационната
система на Европол.
Интерфейсът на EIS поддържа 23 езика, което позволява на потребителите да работят със
системата на собствения си език.
з) SIENA: Приложението за мрежа за сигурен обмен на информация
SIENA е сигурната и лесна за употреба система за обмен на комуникация и съобщения на
Европол. Тя се използва за управление на обмена от оперативна и стратегическа
информация и сведения, свързани с престъпността, между държавите членки, Европол и
партньорите в сътрудничеството на Европол. Държавите членки, например, използват
SIENA, за да предоставят данни на КЦ „Феникс”.
и) Платформа за експерти на Европол (EPE)
Платформата за експерти на Eвропол (EPE) е защитена интернет платформа за споделяне
на знания, най-добри практики и нелични данни за престъпления. EPE е домакин на найразлични онлайн общности, специализирани в различни области на правоприлагането,
включително една посветена на трафика на хора. Тя има няколко функции, като
библиотека (за ръководства, най-добри практики и други), форум за обмен на съобщения,
календар (който включва срещи, конференции и т.н.), уики и блог.
Достъпът до определена онлайн общност от експерти се предоставя само чрез покана на
упълномощени експерти в областта. Упълномощените ползватели варират от затворени
групи от служители на правоприлагащи органи до големи неформални мрежи от
контакти, включващи служители на неправоприлагащи органи, експерти от академичните
среди и частния сектор. Може да бъде полезно да се разбере дали инспекторите по труда
могат да се присъединят към EPE, за да обменят знания относно трафика на хора с цел
трудова експлоатация.

Приложение 2
Статистически данни за трафика на хора с цел трудова
експлоатация

Евростат публикува два статистически работни документа, съдържащи статистики от
държавите-членки на ЕС относно трафика на хора: един през 2013 г., обхващащ периода
2008-2010 г. и един през 2014 г., обхващащ периода 2010-2012 г. Въпреки че
съвместимостта на статистиките на държавите членки е ограничена132 поради проблеми
като разликите в определенията и методите за събиране, работните документи наистина
предоставят някаква идея за ситуацията относно трафика на хора с цел трудова
експлоатация. Възможно е да е показател за ограничена информираност, докладване
и/или разследване относно трафика на хора с цел трудова експлоатация, това, че всички
държави членки са докладвали (установени или предполагаеми) жертви на трафик с цел
сексуална експлоатация през 2012 г., но само двадесет държави членки са докладвали
жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация 133. Шест държави членки
съобщават, че няма жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация през 2012 г.134
Освен това от 15-те държави членки, които могат да предоставят данни за съдебни
преследвания по форма на експлоатация, всички 15 докладват съдебни преследвания за
трафик на хора с цел сексуална експлоатация през периода 2010-2012 г., но само 7
докладват за съдебни преследвания за трафик на хора с цел трудова експлоатация135.

През периода 2010-2012 г. 19% (4743) от всички регистрирани жертви на трафик на хора в
ЕС са били жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация136. Въпреки това
трафика на хора с цел сексуална експлоатация е най-често срещаната форма на трафик,
като броя на жертвите на трафик на труда се увеличават. Като процент от общия брой
132 Евростат 2014 г., стр. 14.
133 Евростат 2014 г.
134 Няма налични детайлизирани данни за две държави-членки. Евростат 2014 г.
135 Евростат 2014 г.
136 Въз основа на данни от 22 държави-членки, които предоставят данни и за трите години.
Евростат 2014 г.

установени или предполагаеми жертви в ЕС, броят на жертвите на трафик на хора с цел
трудова експлоатация, е намалял от 28% през 2008 г.137 до 15% през 2010 г. и отново се е
увеличил до 20% през 2012 г. Въпреки това в реално изражение това представлява
увеличение от 900 жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация през 2008 г. до
1024 през 2010 г. и 1983 през 2012 г. Въпреки че това отчасти може да се дължи на факта,
че през 2012 г. повече държави членки са имали възможност да предоставят тези данни,
отколкото през 2008 г. (26 държави в сравнение с 16), това може също да отразява
подобрения в идентифицирането на случаи, свързано със засилващото се убеждение, че
трафикът на хора с цел трудова експлоатация е проблем, който заслужава сериозно
внимание.

Когато погледнете цифрите за отделните държави членки в работния документ на
Евростат, картината се променя съществено. В повечето държави жертвите на сексуална
експлоатация съставляват най-голямата група установени и/или предполагаеми жертви. В
някои държави, обаче, по-голямата част от установените и/или предполагаеми жертви са
жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация; такъв е случаят през 2012 г. в
Белгия, Чешката република, Естония и Финландия138. Във Великобритания изглежда
балансът се измества. Жертвите на сексуална експлоатация са съставлявали най-голямата
група от потенциални жетви във Великобритания, но за годината от януари до декември
2014, жертвите на трафик на хора с цел трудова експлоатация са ги превъзхождали по
брой за първи път139. Както беше казано в началото, трудно е да се каже дали статистики
като тази представляват реалната ситуация, поради скрития характер на трафика на хора.
По-голямата част от общия брой жертви на трафик на хора, установени в рамките на
Европейския съюз, са граждани на ЕС (65% в периода 2010-2012 г. 140).
137 Евростат 2013 г.
138 Евростат 2014 г.
139 Взети заедно потенциалните жертви на трудова експлоатация и принудително подчинение в
домашни условия съставляват 47 % (1093) от всички (2340) потенциални жертви, посочени в
Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на Великобритания
през 2014 г., като се има предвид, че жертвите на сексуална експлоатация съставляват 36% (830).
Статистики на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик Обобщение в края на годината 2014 г., Национална агенция за престъпността (NCA), вж.
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/national-referral-mechanism-statistics/502national-referral-mechanism-statistics-end-of-year-summary-2014?path=.
140 Евростат 2014 г.

Когато става въпрос за сътрудничество на равнище ЕС срещу трафика на хора с цел
трудова експлоатация, 5 % от посочените казуси 141 относно трафика на хора към
Координационен център „Феникс” на Европол (вж. Приложение 1) през 2014 г. касае
трудова експлоатация. От 71 случая на трафик на хора, регистрирани от Евроюст през 2014
г., 12 (т.е. 17%) са случаи на трудова експлоатация.

141 Посочената информация/ случаи могат да се различават по брой/размер; всеки път, когато
дадена държава изпрати информация до Европол, това се брои за една вноска.

Приложение 3
Международно и европейско законодателство относно трафика на
хора с цел трудова експлоатация

Първата всеобхватна международна дефиниция на трафика на хора (наричан още „трафик
на лица”) е представена в член 3 (а) от Протокола на ООН от Палермо от 2000 г. за
предотвратяване, потискане и наказване на трафика на хора, по-специално жени и
деца142.

„Трафик на хора” означава набирането, транспортирането, прехвърлянето,
укриването или приемането на хора чрез заплаха или използване на сила, или други
форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо
положение или чрез даване и получаване на плащания или други облаги за получаване
на съгласието на лице, което има контрол върху друго лице, с цел експлоатация”.

Член 3 (а) дава също и определение на експлоатация:
„Експлоатация включва като минимум експлоатиране на проституцията на други
лица или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги,
робство или други дейности, сходни с робството, заробване или отнемане на телесни
органи”.

От това определение става ясно, че Протоколът от Палермо счита трудовата експлоатация
за една от формите на експлоатация, към които може да бъде насочен трафикът на хора.
Въпреки това не е дадено допълнително обяснение какво значи „принудителен труд или
услуги, робство или други дейности, сходни на робството, заробване”. Подготвителните
материали по Протокола, обаче, не се отнасят до вече съществуващите към този момент
конвенции, които разработват тези понятия.
142 Протокол на ООН за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора,
особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана
престъпност, Виена 2000 г.

Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора143 е приета през 2005 г.
Определението, дадено в член 4 (а) от тази конвенция е идентично с това в Протокола от
Палермо.

Конвенцията, сама по себе си, не разисква какво е трудова експлоатация, но точки 90-95
от обяснителния доклад за конвенцията, обръщат специално внимание на определенията
на принудителен труд или услуги, робство или други дейности, сходни на робството,
заробване. Те се позовават на факта, че авторите на Европейската конвенция за правата
на човека (ECHR), са използвали конвенцията на Международната организация на труда
(ILO) относно принудителния и задължителния труд (№ 29) от 29 юни 1930 г. като техен
модел, която описва като принудителна или задължителна „всяка работа или услуга,
която е изисквана от лице под заплаха от наказание и за която това лице не се е съгласило
доброволно”. В допълнение докладът обяснява, че „съгласието на жертвата на трафик на
хора” е без значение (член 4 (б)), ако някое от средствата (т.е. форми на принуда) е било
използвано.

Според съдебната практика на Европейския съд по правата на човека 144 думите
„принудителен труд” трябва „да имат широк смисъл” и да обхващат „понятието за
принудителни услуги”. Робството не е определено в конвенцията, но обяснителният
доклад се отнася до „много международни инструменти”, които „определят или се
занимават с робство и практики, сходни на робството”145. Накрая, когато става въпрос за
„принудително подчинение”, Европейската комисия по правата на човека го разглежда
като „да се налага да живее и работи върху имуществото на друг човек и да извършва
определени услуги за него, независимо дали получава заплащане или не, заедно с
невъзможността да промени състоянието си”, „затова принудителното подчинение трябва
143 Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, Варшава 2005 г.
144 Van der Müssele срещу Белгия (Решение от 23 ноември 1983 г., Серия А, № 70, точка 37).
145 Например, Женевската конвенция за робството от 25 септември 1926 г., изменена с Протокол
от Ню Йорк от 7 декември 1953 г.; Допълнителната конвенция за премахване на робството,
търговията с роби и институции и практики, подобни на робството от 7 септември 1956 г.;
Конвенцията на Международната организация на труда за тежките форми на детски труд
(Конвенция № 182).

да се разглежда като особена форма на робство”, но без „основната характеристика на
робството, но без право на собственост”.

Определението на трафик на хора в Директивата на ЕС относно предотвратяването и
борбата с трафика на хора и закрила на жертвите (2011/36/ЕС)146 съдържа редица
допълнения в сравнение с определенията на ООН и Съвета на Европа. Член 2 от
директивата определя трафика на хора, като:

„1. Набиране, превоз, прехвърляне, подслоняване или приемане на лица, включително
размяна или прехвърляне на контрола над тези лица, посредством заплаха за или
употреба на сила или други форми на принуда, посредством отвличане, измама,
заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо положение, или посредством даване или
получаване на плащания или облаги, с оглед получаване на съгласието на лице, което
има контрол над друго лице, с цел експлоатация.
*…+
3. Експлоатацията включва като минимум експлоатация на извършвана от други лица
проституция или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или
услуги, включително принудителна просия, робство или практики, сходни на
робството, принудително подчинение, или експлоатация за престъпни дейности, или
отнемане на телесни органи”.

Действията, които могат да бъдат част от трафика на хора, са уточнени допълнително чрез
добавяне на „включително размяна или прехвърляне на контрола над тези лица”.
Определението включва и допълнителни форми на експлоатация, а именно
принудителна просия, която съгласно съображение 11 от въведението „следва да се
разбира като форма на принудителен труд или услуги, както е определено в Конвенция №
29 на Международната организация на труда относно принудителния или задължителния
труд от 1930 г.” и експлоатацията за престъпни дейности. Въведението не съдържа
никакво допълнително обяснение на трудова експлоатация.

146 Директива 2011/36/ЕС на ЕС.

С цел да наблюдава различните действия, предприети в държавите членки по отношение
на трафика на хора, член 19 от Директива на ЕС 2011/34/ЕС задължава държавите да
предприемат необходимите мерки за създаване на национални органи за докладване
или други подобни механизми (NREMs). Задачата на докладващия органи/механизъм,
според директивата на ЕС, е да извършва оценки на тенденциите в трафика на хора и
измерване на резултатите от политиките за борба с трафика. Освен това директивата
задължава докладващия орган/механизъм да докладва за резултатите от научните
изследвания. При измерване на резултатите от действията за борба с трафика,
директивата призовава държавите членки да гарантират, че докладващият
орган/механизъм събира статистически данни в тясно сътрудничество със съответните
организации на гражданското общество.

Трафикът на хора се споменава и в Хартата на основните права на Европейския съюз: член
5 от нея забранява робството, принудителното подчинение, принудителния труд и
трафика на хора.

Конвенция № 29 на Международната организация на труда относно принудителния или
задължителния труд от 1930 г. и определението, което тя съдържа относно
принудителния труд, вече бяха споменати като част от дискусията на Конвенцията на
Съвета на Европа. През 2014 г. са приети протокол от Конвенцията и препоръка.
Основната разлика между Конвенция № 29 на Международната организация на труда и
нейния протокол и законодателството на ЕС е акцентът, който тя поставя върху
сътрудничеството със социалните партньори, т.е. работодателите и синдикатите.
Конвенцията на Международната организация на труда и протокол са задължителни за
всички държави членки, дори ако не са я ратифицирали.

Приложение 4
Общ преглед на правни инструменти

Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, Варшава 2005 г.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp

Акт 2000/C-197/01 на Съвета
Акт 2000/C-197/01 на Съвета от 29 май 2000 г. за съставяне на Конвенция за
взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския
съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, ОВ С 197, 12.07.2000
г., стр. 1-2.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1450611187001&uri=CELEX:32000F0712(02)

Решение 2007/845/ПВР на Съвета
Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството
между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване
и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления, ОВ L 332, стр.
102.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1446200969987&uri=CELEX:32007D0845

Решение 2009/426/ПВР на Съвета
Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроюст и за
изменение на Решение 2002/187/ПВР за създаване на Евроюст с оглед засилване на
борбата срещу сериозната престъпност, ОВ L 138, 4.6.2009 г., стр. 14-32.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450610122505&uri=CELEX:32009D0426

Рамково решение на Съвета 2002/465/ПВР
Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно съвместните екипи за
разследване, Официален вестник L 162, 20.06.2002 г., стр. 1-3.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450611550640&uri=CELEX:32002F0465

Резолюция на Съвета от 26 февруари 2010 г. относно типово споразумение за
създаване на съвместен екип за разследване (СЕР), ОВ С70, стр. 1.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1446201066560&uri=CELEX:32010G0319(01)

Харта на основните права на Европейския съюз, Европейския парламент, Европейския
съвет и Европейската комисия, ОВ 2000 С364, стр. 1.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm

Директива 96/71/ЕО на ЕС
Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г.
относно командироването на работниците в рамките на предоставянето на услуги,
ОВ L 18, стр. 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1450613338827&uri=CELEX:31996L0071

Директива 2002/90/ЕО на ЕС
Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г. за определяне на подпомагане
на незаконното влизане, преминаването и пребиваването, ОВ 2002 L 328, стр. 17.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0090

Директива 2004/81/ЕО на ЕС

Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за издаване на разрешение за
пребиваване на граждани на трети държави, които са жертви на трафик на хора или
са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с
компетентните органи, ОВ L 261, стр. 19.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004L0081

Директива 2009/52/ЕО на ЕС
Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за
предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели
на незаконно пребиваващи граждани на трета държава.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0052

Директива 2011/36/ЕС на ЕС
Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г.
относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защита на жертвите
от него и в замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета, ОВ L 101. Стр. 1.
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/legislation-and-case-law-eu-legislation-criminal-law/
directive-201136eu_en

Директива 2014/42/ЕС на ЕС
Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за
обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския
съюз, ОВ L 127, стр. 39.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0042

Директива 2014/95/ЕС на ЕС
Директива 2014/95/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 22 октомври 2014г.
за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на

нефинансова информация и на информацията за многообразието от страна на някои
големи предприятия и групи.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095

Регламент (ЕО) № 593/2008 на ЕС
Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г.
относно приложимото право към договорни задължения, ОВ L 177, стр. 6.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008R0593

COM (2014) 221 final
Европейска комисия, Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета
за създаването на европейска платформа с цел да засили сътрудничеството за
предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, COM (2014) 221 final, Брюксел
2014 г.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014PC0221

Международна организация на труда (ILO) Конвенция относно принудителния или
задължителния труд, Женева 1930 г.
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029

ILO Конвенция относно инспекцията по труда в промишлеността и търговията,
Женева 1947 г.
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_I
D:312226

ILO Конвенция относно достоен труд за домашните работници, Женева 2011 г.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_I
D:2551460

Виенската конвенция за дипломатическите отношения, Виена 1961 г.
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III3&chapter=3&lang=en

Протокол на ООН за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на
хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната
организирана престъпност, Виена 2000 г.
https://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/

Приложение 5
Списък с индикатори за трафик на хора с цел трудова експлоатация
От „Практически инструмент за идентификация на първо ниво на
жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация”147

КАКВИ СА ИНДИКАТОРИТЕ

КАКВИ СА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ТРАФИК С ЦЕЛ ТРУДОВА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ?

ЗА ТРАФИК С
ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ?

Този раздел е изготвен, за да ви помогне да откриете трафик чрез
разпознаването на някои признаци ДЕЙСТВИЯ, СРЕДСТВА И ТРУДОВА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ. Не всички от тях ще присъстват в случаите, с които се
занимавате. Запомнете, че можете да получите повече подробности за тези
индикатори, за методите, които могат да се използват за търсене на информация,
свързана с тях и за доказателствата, които можете да намерите и съберете за тях в
референтните насоки. Тези признаци, които могат да се наблюдават докато
гледате лицето, са подчертани с оранжево, докато тези, които могат да бъдат
открити докато го слушате, са оставени неподчертани. Моля, имайте предвид, че
списъците по-долу не са изчерпателни, тъй като могат да бъдат добавяни или
променяни признаци с цел да се отразят промените в начина на действие на
трафикантите.

След като сте преминали през фазата на наблюдение (ако е възможно) и
дискусията с лицето, следва да можете да попълните част или цялата таблица,
предоставена в приложение 1.

ЦЕЛ: ОТКРИВАТЕ ЛИ НЯКОИ ОТ
СЛЕДНИТЕ ПРИЗНАЦИ, ЧЕ ЛИЦЕТО Е

147 EuroTrafGuID 2013 г.

ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ
Лицето не е организирало само

ЖЕРТВА НА ТРУДОВА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ?
Условията на труд са в грубо
нарушение на трудовото
законодателство и
колективните споразумения.
На работника са отказани
почивки, почивни дни и
свободно време или работи на
повикване.
Работодателят не може да
покаже трудови договори,
осигуровки или регистър за
лицата.
Работникът не знае колко
печели.

транспорта си и не знае пътя от
мястото на произход до
местоназначението.
Лицето показва признаци, че се
страхува от мъжа или жените,
които го придружават.
Трето лице дава обратно
паспорта на лицето точно преди
да преминат границата.
Пътуващите в една група
изглежда, че не се познават.

ПОДСЛОНЯВАНЕ, ПРИЕМАНЕ
Лицето живее и спи на работното
място.
Спалните помещения са
претъпкани, условията са
нездравословни, липсват
основни хигиенни съоръжения, с
ограничена неприкосновеност на
личния живот или без право на
неприкосновеност на личния
живот.
Лицето има ограничена свобода
на движение на своето място.

ДЕЙСТВИЕ: ОТКРИВАТЕ ЛИ НЯКОЙ ОТ
СЛЕДНИТЕ ПРИЗНАЦИ?

СРЕДСТВА: ОТКРИВАТЕ ЛИ НЯКОИ ОТ
СЛЕДНИТЕ ПРИЗНАЦИ?

НАБИРАНЕ

ЗАПЛАХИ

Лицето не знае къде ще
работи.
Лицето е заплатило
прекомерно висока такса за

Лицето проявява признаци на
страх и безпокойство, особено в
присъствието на надзорник,
управител на мъже или жени,

намиране на работа.
Лицето няма трудов договор,
сроковете и условията са
недобре дефинирани или
трудовият договор е написан
на език, който лицето не може
да разбере.
Плащанията са нередовни
и/или често биват забавяни.
Лицето не разбира как се
изчисляват заплатите или
удръжките, или не знае колко
печели.

който го придружава по време на
транспортирането,
прехвърлянето или
преминаването на границата.
Лицето прави изявления, които
са непоследователни или
показват индоктриниране
(внушение).
Надзорниците, управителите или
мъжете, или жените, които
придружават лицето по време на
транспортирането,
прехвърлянето или
преминаването на границата,
проявяват агресия към лицето.

ЗАБЛУДА
Действителните срокове и
условия на работа се
различават от тези, които са
били обещани устно.
Лицето е подписало нов
трудов договор при
пристигането на работа.

ЗЛОУПОТРЕБА НА УЯЗВИМОСТ
Лицето е в неправомерна
административна ситуация и
не притежава разрешение за
пребиваване или
разрешително за работа.
Лицето принадлежи към група,
която била обект на
дискриминация или няма
равни права в обществото
(например въз основа на пол,

УПОТРЕБА НА СИЛА
Лицето има видими наранявания
(например синини, белези,
порязвания, наранявания на
устата и зъбите, изгаряния от
цигара).
Лицето проявява признаци на
безпокойство или страх
(например потене, треперене,
трудност да отговори директно
на въпрос, избягване на зрителен
контакт поради причини, които
не са свързани с културата).

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
Лицето живее и работи на едно и
също място.
Има механизми за контрол на
работното място, като например

статут на бежанец/търсещо
убежище лице, етническа
принадлежност, увреждания,
статут на сирак или
принадлежност към
малцинствена религиозна или
културна група).

видео наблюдение, знаци,
предупреждаващи лицата да не
напускат, недостъпни прозорци с
решетки, заключени врати и т.н.

ИЗОЛАЦИЯ

Лицето е ниско образовано
и/или неграмотно и не знае
местния език.

Лицето не знае
местонахождението или адреса
си.

Лицето е в ситуация, в която е
зависимо по много начини
(например, разчита на
работодателя за настаняване,
храна и работни места за
роднини или други ползи.

Работното място се намира на
отдалечено място, което трудно
може да се достигне с обществен
или личен транспорт.

Лицето се отнася към
религиозни или културни
вярвания със страх.
Лицето се отнася със страх към
религиозни или културни
вярвания.

Лицето има ограничен или
никакъв достъп до комуникация
(например телефон, поща или
интернет).
Работодателят контролира
контактите с други хора или
настоява да отговаря на
въпросите от името на лицето
и/или да превежда всички
разговори.

ЗАВИСИМОСТ ПОРАДИ ДЪЛГОВЕ
Лицето трябва да заплати
прекомерно високи такси за
намиране на работа,
транспорт, настаняване, храна,
инструменти или предпазна
екипировка, които се удържат
директно от заплатата на
лицето.
Условията за изплащане на
авансите на заплатите са
неясни или манипулирани.

ЗАДЪРЖАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Лицето не притежава или няма
достъп до своите лични
документи (паспорт, лична карта,
виза, работно разрешително или
разрешение за пребиваване) или
други ценни лични вещи (билет
за връщане) и няма достъп до тях
при поискване.
Другите работници са в същото
положение и нямат достъп до

Лихвените проценти на
авансите на заплатите са
неразумни и могат да
надвишават законните
граници.
Родителите са получили
плащане в замяна на това
детето им да дойде с
трафикантите.

личните си документи.
Личните документи изглеждат
подправени.

ЗАДЪРЖАНЕ НА ЗАПЛАТИ
Работодателят не може да
покаже трудов договор или
доказателство, че заплатите са
били изплатени на лицето, или
документите за заетост и
документацията за заплатите са
били променени.

Практически инструмент за идентификацията на първо ниво на жертви на трафик на хора
с цел трудова експлоатация, стр. 18 и 19.

Приложение 6
Бариерният модел на трафик на хора с цел трудова експлоатация
От „Ръководство за най-добрите практики на мултидисциплинарно
сътрудничество срещу трафика на хора”148

Putting Rantsev into Practice
РЪКОВОДСТВО ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ
Модел 2

| Бариери за трафик на хора с цел трудова експлоатация
Бариери

Набиране

Влизане/идентичност

Статут на пребиваване

Настаняване

Работа

Финанси

Първи контакти в
държавата на
произход,
фалшиви
обещания,
инструкции за
пътуване, често
зависимост
поради дългове
заради пътни
разходи и такса
за намиране на
работа

Заявление за виза с
валиден или
подправен паспорт,
понякога с фалшив
договор, закупуване
на (самолетен) билет,
действителен
транспорт,
преминаване на
границата, (законно
или незаконно) в
транзитна държава
или държавата на
местоназначението

Законен или незаконен,
често с туристическа
виза, последвано от
удължаване на престоя,
личната карта и
разрешението за
временно пребиваване
трябва да бъдат
показвани на много
места заедно със
социалния данъчен
номер

Наемане на
къща, което
дава
възможност да
се упражнява
контрол над
жертвите или се
оставят да спят
на работното
място (фабрика
или ферма),
често зад
заключени
врати

Разрешително за работа,
работно място скрито от
чужди погледи,
подвеждане на
инспекторите по труда и
общината, фалшива
самостоятелна заетост

Изплащане на
оскъдни
заплати в брой,
небрежно или
никакво
счетоводство,
подправени
данъчни
декларации

Основна група
трафиканти

Извършителите могат да бъдат от фабрика или ферма, където се извършва работата или от агенция по заетостта, или някакъв друг
посредник. Измамните агенции по заетост могат да се намират и в държавата на произход, и в държавата на местоназначение. Ако
експлоатацията е извършена от изпълнител надолу по веригата на доставка, основното дружество може да не бъде напълно наясно с това. В
по-сегментиран сценарий, трафикантите на хора организират пътуването и експлоатацията се осъществява по-късно в ръцете на
работодателите, които се възползват от уязвимостта на нелегалните работници. За пътуване в рамките на Европа не е необходима виза. За
граждани на държави от ЕС не се изисква разрешително за работа, с временни изключения за някои държави. Това може да се заобиколи,
като се регистрират като самостоятелно заети лица.

Запознати

Местни членове
на организации
за трафик на хора

посредници

Контрабандисти на
мигранти,
фалшификатори на
паспорти, гаранти за
издаване на виза

Фалшификатори на
документи, извършители
на измами с чужда
самоличност, хора,
участващи в
организирането на
фалшиви бракове

148 Министерство на сигурността и правосъдието 2013 г.

Наемодатели,
хазяи

Ако агенцията по
заетостта е основен
извършител и финансов
бенефициент,
дружеството, където се
извършва работата,
може само отчасти да е
запозната с нещата

Куриери на
пари, перачи
на пари, агенти
по недвижими
имоти, мними
дружества със
скрити
собственици,
адвокати

Случайно участие

Партньори в
мултидисциплинарния
подход за
предотвратяване и
борба с трафика на
хора

Национални и
местни органи в
държавата на
произход, както и
общински
работници,
синдикални
организации,
неправителствени
организации,
организатори на
дейности за
повишаване на
квалификацията,
медии и т.н.

Авиокомпании или
други транспортни
дружества

Посолства, които без да
знаят, предоставят
(шенгенска) виза

Наемодатели,
жилищни
сдружения,
центрове за
търсещи
убежище лица

Купувачи на продуктите

Банки, агенти
по
прехвърляне
на пари,
адвокати

Посолства,
имиграционни
служби, гранични
служители,
сътрудничество с
частния сектор
(авиолинии)

Имиграционни власти
(чуждестранна) полиция
или гранична агенция,
общинска
администрация/регистър

Общини,
жилищни
инспектори и
инспектори по
противопожарна
безопасност,
полиция,
социални
следователи,
жилищни
сдружения,
съседи

Инспектори/следователи
по труда, полиция,
община, търговска
камара, синдикални
организации, сдружения
на служителите

Данъчни
власти,
финансови и
социални
следователи,
полиция,
сътрудничество
с частния
сектор (банки)

Прокурорите обикновено се включват след първоначалното разследване от страна на полицията или други разследващи органи.

Приложение 7
Инструкции за бизнеса
От „Ръководство за предотвратяване на злоупотребяване при
набиране на персонал, назначаване с експлоататорска цел и
трафика на работници мигранти в региона на Балтийско море,
накратко”149

„Насоки за предотвратяване на набиране с цел измама, експлоататорска заетост и трафик
на работници-мигранти” (Adstringo) са изготвени като част от проект от Европейския
институт за превенция и контрол на престъпността, свързан с Организацията на
обединените нации (HEUNI) съвместно с Министерство на вътрешните работи на
Република Литва, Университета в Тарту, Естония и Съвета на работната група на
балтийските държави срещу трафика на хора (CBSS TF-THB). Насоките целят да насърчат
достойни условия на труд и да защитят основните права на работното място, да засилят
прилагането на съществуващите стандарти на труд, особено в сектори, склонни към
експлоатация, да насърчат равни условия за етичен подбор на персонал и работодатели и
насърчаване на стратегическото партньорство между обществените органи, бизнеса,
синдикатите и неправителствените организации в превенцията на злоупотребата и
експлоатацията на национално, регионално и международно равнище.

Кратката версия на тези насоки „Насоките накратко” действа като бърз преглед и
контролен списък за това как най-добре да се предотврати експлоатацията на работницимигранти. Следващите страници са взети от тази кратка версия. Пълният текст на доклада
и цялата кратка версия на доклада са достъпни онлайн на адрес
http://www.heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringoaddressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanc
eddiagnosticsandintensified organisationalapproaches.html и www.cbss.org/tfthb.
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НАСОКИ ЗА БИЗНЕСА:
НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ В НАБИРАНЕТО И НАЕМАНЕТО НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ
Бизнесът трябва да покаже, че извършва надлежна
проверка с цел „идентифициране,
предотвратяване, намаляване и отчитане на това
как се отнасят със своето въздействие върху
човешките права”. По-специално частните агенции
по труда (PrEAs) и другите дружества, които
набират, наемат или вземат на работа работници
мигранти, особено в сектори склонни към
експлоатация в региона на Балтийско море, са
насърчавани да:
изграждат знания за рисковете от
злоупотреба, експлоатация и трафик с
цел принудителен труд на работниците
мигранти;
поемат ангажимент за предотвратяване
на трафика с цел принудителен труд,
злоупотреба и експлоатация в цялата си
дейност, включително и тяхната верига за
доставки;
създадат механизми за жалби на
оперативно равнище в отговор на
злоупотребите с труд на работниците
мигранти и да направят достъпа на
работниците мигранти до тях лесен,
безопасен и поверителен, за да могат да
разберат процеса и да не се страхуват да
подават жалби и да са уверени, че ще
получат ефективна и навременна реакция;
създадат независими механизми за
наблюдение, проверка и сертифициране,
за да се документира съответствието и
прилагането на кодекси за поведение или
самостоятелно установени етични
стандарти и да се ангажират да обменят
данни с правоприлагащите органи при
съмнение за експлоатация.

„От бизнеса се очаква не са само да
спазва човешките права, но и да знае и

да покаже как ще гарантира това
спазване на работното място.”

ИЗГРАЖДАНЕ НА САМОРЕГУЛАЦИЯ НА
БИЗНЕСА ОТНОСНО ЕТИЧНИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА ПОДБОР И
НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТНИЦИ
МИГРАНТИ
Да се установят ясни политики за
набиране на персонал и да се гарантира,
че нито частната агенция по труда, нито
нейните подизпълнители, или ползвателя
на труда няма да начисляват такси или
разходи на търсещите работа лица за
тяхното наемане и назначаване. Подобни
разходи или такси ще бъдат отговорност
на бъдещия работодател.
Да се създадат системи, които
удостоверяват, демонстрират и
документират, че разходите за наемане
на работа не са платени, пряко или
непряко, от работниците чрез удържане от
заплатата, намаляване на социалните
придобивки или друг вид такси или
промени в условията на работа.
Да се гарантира зачитането на
поверителността на търсещите работа
лица и работниците при обработването на
личните данни, събрани за тях.
Да се забрани задържането на паспорта
на работника или друг документ за
самоличност, шофьорска книжка или
банкова карта от частната агенция по
труда и/или представители, и/или от
ползвателя на труда.
Да се провери репутацията на
предприятието ползвател и способността
му да изплаща заплати.
Да се гарантира, че трудовият договор е
предоставен на работника в писмен вид
на език, който лицето разбира; копие от
договора следва да бъде на разположение
на работника преди започване на работа.

Да се гарантира, че работниците са
подбрани и/или наето от частните агенции
по труда при запазване правото на
свобода на сдружаване и колективен
договор.
Да се обучи средното ръководство и
надзорния персонал да могат да
забележат признаци на скрита
експлоатация и трафик от трети държави.
Да се извършват случайни посещения на
място на потребителите на труда след
наемането, за да се провери дали няма
злоупотреби.

НАСЪРЧАВАНЕ НА
САМОРЕГУЛИРАНЕТО НА БИЗНЕСА ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ
И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАБОТНОТО
МЯСТО И ПО ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКА
НА ТРУД

БИЗНЕСЪТ СЛЕДВА:

Да извършва внимателно пресяване на
своите подизпълнители и партньори, с
които работи при набирането на
работници мигранти. Пресяването цели да
удостовери, че техните партньори не
участват в злоупотреби и измамни
практики или начисляване на разходи за
наемане на търсещите работа лица.
Да се ангажира да спазва стандартите на
труд и да не се намесва в свободата на
работника да избира и да се
присъединява към синдикат.
Да се установят проактивни политики, да

Да се гарантира, че договорът включва
информация за: нивото на заплащане,
условията на плащане, работното време,
извънреден труд, честота на почивните
дни, обезщетения и бонуси, ако има
такива, безопасни условия на труд,
отговорност за здравословни и безопасни
условия на труд на работното място,
застраховане, наличие и достъп до
механизми за подаване на жалби.
Да се гарантира, че работникът може да
прекрати договора по всяко време, като
даде разумно предизвестие и без да
дължи неустойка, като удържане на
заплати или заплащане на такса за
предсрочно прекратяване на работа.
Да се гарантира, че процесът на набиране
на персонал и договорът на наемане на
работниците мигранти са в съответствие с
принципа за равно третиране и
възможности, независимо дали те се
намират в правилна или неправилна
ситуация.

се набележат рисковете от трафик в
тяхната верига на доставки. За да се
намалят рисковете за трудова
експлоатация, бизнесът следва да
разгледа ограничаване на използването на
подизпълнители до минимален брой
доверени и лицензирани партньори.
Да се обмисли въвеждане на клаузи в
договорите с дружества в тяхната верига
на доставки, които предвиждат
прекратяване на договора в случай на
насилствени и експлоататорски практики
върху работниците.

Приложение 8
Седем стъпки за работа с потенциална жертва на трафик на хора с
цел трудова експлоатация
От „Практически инструмент за идентификация на първо ниво на
жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация”150

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ И КАК?

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ И КАК?

Вашата роля е ограничена до разпознаване на признаците, които могат да покажат, че
дадено лице е жертва на трафик на хора и ако случаят е такъв, да информирате
компетентните органи и да предложите на лицето да го препратите за официална
идентификация и подкрепа.
 ДА СЕ ОСИГУРЯТ БЕЗОПАСНОСТТА И ОСНОВНИТЕ НУЖДИ
Уверете се, че ситуацията е безопасна за лицето и за вас. Ако не е (ако, например, има
управител, който ви слуша или заплашва вас или лицето), трябва да напуснете мястото
и да се обадите за помощ на полицията.
Предложете на лицето подслон, храна, нещо за пиене, почивка или достъп до други
основни нужди, ако е необходимо.
 ОЦЕНЕТЕ ДАЛИ ЛИЦЕТО Е ДЕТЕ
Оценете дали лицето е дете (под 18 години), тъй като процедурите, които трябва да
следват в този случай, са специфични. Имайте предвид, че някои младежи под 18
години могат да направят неверни твърдения, че са пълнолетни.
Ако има някакво съмнение за това дали лицето е дете, тогава трябва да предположите,
че е и да действате според процедурата. Правилната възраст ще бъде определена
официално по-късно в процеса от специализираните органи.
Ако лицето е (или може би е) дете, тогава веднага щом имате достатъчно основание да
смятате, че детето е експлоатирано по един или друг начин, първото нещо, което
трябва да направите, е да се обадите на отговорния (или компетентен) екип за закрила
на детето. Този екип обикновено използва мултидисциплинарен подход, включващ
психолози и лекари, в процеса на идентификация. Тяхна отговорност е последващото
идентифициране на трафика. Междувременно е важно да накарате детето да се
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чувства безопасно и сигурно, да се вслуша в страховете си. Специализираният екип ще
реши дали и кога следва да бъдат информирани родителите/настойниците.
 УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СЕ РАЗБИРАТЕ
Като използвате знаци или основен език, можете да комуникирате достатъчно, за да
предложите защита или да оцените дали лицето е дете. Но, за да задълбочите
разкриването на трафика, трябва да се уверите, че лицето разбира езика, който
говорите. Ако ли не, трябва да предложите да извикате преводач, чието име и умения
следва да бъдат приети от вас и от възможната жертва. Не се съгласявайте да
използвате познати, приятели или „колеги” от същата група, от която е възможната
жертва, тъй като те могат да са свързани с трафиканта.
 ИЗГРАДЕТЕ ДОВЕРИЕ, ОБЯСНЕТЕ КОЙ СТЕ
Предоставете на възможната жертва необходимата информация, включително кой сте,
за коя организация работите и каква е целта на дискусията.
Поискайте съгласието на лицето, за да започнете дискусията, кажете му, че може да ви
прекъсва или да попита за повече информация във всеки един момент. Информирайте
го, че самоличността му ще бъде разкрита само с негово съгласие на организациите, на
които им е необходима, за да могат да организират подкрепата, която ще предоставят.
Поискайте съгласието му, за да си водите записки по време на дискусията, ако е
необходимо, и обяснете защо.
Докато говорите и слушате лицето, винаги имайте предвид, че трябва да следвате
подход, основан на човешките права, и че лицата, жертви на трафик, имат тези права.
 СЛУШАЙТЕ, НАБЛЮДАВАЙТЕ И ЗАДАВАЙТЕ ВЪПРОСИ
Вашата роля е да наблюдавате ситуацията и да слушате лицето с цел да получите достатъчно
информация, за да решите дали сте засекли случай на възможна жертва на трафик. Ако е
възможно, ви приканваме да документирате признаците на трафик, които забелязвате, като
събирате наличните доказателства.

С цел улесняване на разпознаването, страници 18-19 съдържат списък с признаци, които могат
да означават, че лицето може да е жертва на трафик.

Прочетете списъците с признаците, които са пример на това, което показва, че лицето е жертва
на трафик. Някои могат да бъдат наблюдавани докато гледате в лицето, докато другите могат
да бъдат открити докато го слушате. Вземете приложеното със себе си и веднага щом
разпознаете признак, отбележете го във формуляра от приложението (стр. 21). Това ще ви
помогне да решите дали искате или не да насочите лицето към компетентния орган.

В края на дискусията, ако сте стигнали до заключението, че лицето може би е жертва на трафик,
нужно е да му предложите да се обърне към специализирания орган, който ще предостави
подкрепа и защита за кратък, среден или дълъг период от време. Следващият параграф ви
помага да обясните какво ще се случи след като лицето бъде насочено към специализирания
отговорен орган за официална идентификация. Ако не се чувствате уверени при обясняването
на следващите стъпки, включени в официалната идентификация на възможната жертва, моля,
обяснете на лицето, че веднага щом влезе в контакт със специализираният орган, специален
служител ще му обясни целия процес и ще може да отговори на всичките му въпроси.
 АКО Е НЕОБХОДИМО, ОБЯСНЕТЕ КАКВИ СА ОТДЕЛНИТЕ СТЪПКИ ПРИ ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО
НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК

Предполагаемата жертва може да ви попита какво ще се случи след като бъде насочена към
отговорния компетентен орган за идентифициране на жертви на трафик. Информацията подолу е за вас, за да бъдете подготвени да отговорите на въпросите на лицето, ако чувствате, че
сте в състояние да го направите.

Ако лицето се съгласи да бъде насочено към компетентен орган (Национален механизъм за
насочване и подпомагане на жертви на трафик), тогава то ще бъде разпитвано от специалисти,
отговорни за идентифицирането на жертвите на трафик. След като веднъж бъде
идентифицирано като предполагаема жертва на трафик, лицето ще бъде третирано като жертва
и ще се възползва от помощта, предвидена в националното законодателство за жертви на
трафик, докато се появят нови доказателства, които да противоречат на тази идентификация.

Възрастно лице, което след като веднъж бъде идентифицирано като предполагаема жертва
и ако даде съгласието си, лицето:
ще му бъде предложен период на възстановяване и размисъл от минимум 30 дни,
който дава право на жертвата, без да получава статут на законно пребиваване, да
остане в държавата, да се възстанови от изпитанието и да вземе информирано
решение дали желае да сътрудничи на компетентните органи за съдебно преследване
на трафиканта
да бъде защитено от предишните експлоататори/трафиканти чрез мерки за сигурност,
за които е взето решение заедно с жертвата след оценка на риска
да му бъде предложена защита за физическата безопасност и благополучие,
включително някои решения за безопасно настаняване, ако е нужно
да му бъдат предложени услугите на преводач

да му бъде осигурена безплатна правна помощ
да му бъде предложена медицинска или фармацевтична помощ, ако е необходимо
да му бъдат предложени психо-социални услуги и грижи

По-късно този или други компетентни органи ще разгледат неговия случай по-подробно с цел
да предоставят официален статут на жертва на трафик (или не). Този официален статут дава
правото на:
Разрешение за дългосрочно пребиваване/работа за жертвите на трети държави без
право на законно пребиваване
достъп до компенсация
възползване от обучение/образование, което се предлага на най-малките
редовна медико-фармацевтична грижа
жертвите, които желаят това, те могат да бъдат снабдени с безопасно и достойно
завръщане в държавата на произход или понякога в друга държава

________________________________________________________________________
3. В някои държави на ЕС срока на размисъл е три месеца, но минимума следва да бъде поне тридесет дни (съгласно
Конвенцията на Съвета на Европа за действия срещу трафика на хора)

Ако предполагаемата жертва е дете, то ще се възползва от специфичните мерки веднага щом
бъде идентифицирано, като предполагаема жертва. Те включват:
специални мерки, предприети от компетентните органи за определяне на личността и
националността на детето и дали то е придружавано или не
предоставянето на правна помощ
достъп до компенсация
необходимостта компетентните органи да положат всички възможни усилия да
намерят семейството на непълнолетното дете
достъп до училища или други форми на образование
възможност за доброволно връщане, ако непълнолетното дете е изразило желание за
това и при следване на най-добрия интерес за детето, определен от компетентните
органи за закрила на детето.

 ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ

В края на вашата дискусия с лицето има 4 възможности.

А Лицето е дете: първото нещо, което трябва да направите, е да извикате отговорния (или
компетентен) екип за закрила на детето.

Лицето е възрастен:

Б Смятате, че то може да е жертва на трафик и то се съгласява да бъде насочено към
специализирания орган: трябва да се обадите на органа и да им предадете лицето.

В Смятате, че то може да е жертва на трафик, но лицето не иска да бъде насочено към
специализирания орган, поне за момента. Трябва да приканите лицето да помисли над това и
да му предоставите списък с данни за контакт, в случай че промени мнението си и данни на
организацията, която може да предостави подкрепа по специфични теми, като проверки или
правна помощ. Въпреки това в някои държави е задължително да информирате властите,
когато станете свидетел на престъпление, без значение дали жертвата е съгласна или не. Ако
случаят е такъв, трябва да информирате властите.

Г Не смятате, че лицето е жертва на трафик, но въпреки това се нуждае от помощ. Осигурете
му информация за конкретни организации за подкрепа и листовка с информация за трафика на
хора.
Практически инструмент за идентификацията на първо ниво на жертви на трафик на хора с цел
трудова експлоатация, стр. 14 и 15.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ПРАВИТЕЛСТВО НА ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ

