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УВОД
Този доклад бе изготвен в рамките на инициативата „Сътрудничество между структурите за
борба с трафика на хора и засегнатите икономически сектори за противодействие на веригите
за трафик“ (NET-COMBAT-THB CHAIN), осъществявана с финансовата подкрепа на фонд „Вътрешна
сигурност – Полиция“ на ЕС. Координатор на проекта е сдружение „Pro Refugiu“ (Румъния) в
партньорство с Центъра за изследване на демокрацията (България), Центъра за европейско
конституционно право (Гърция), Италианската коалиция за граждански свободи и права и
Международната младежка асоциация, Вюртемберг (Германия).
Както докладът, така и целият проект, се основават на актуалния европейски и международен
контекст: засиленото търсене на сексуални услуги, на евтин труд, както и желанието да се повишат
печалбите при минимални инвестиции, са фактори, които поощряват дейността на мрежите за
трафик на хора. Социално-икономическата ситуация в редица страни увеличава уязвимостта на
някои социални групи и ги прави лесен обект за трафикантите. Самият трафик на хора представлява
високодоходен бизнес, като приходите от него до голяма степен се връщат в световната икономика
и финансова система.
Сред мерките на европейско ниво е препоръката страните – членки на ЕС да предприемат нужните
усилия за идентифициране опасността и прекратяване участието на публичния и частния сектор в
трафика на хора или косвеното му съучастие. За целта е нужно да се предприемат мерки, с които
да се гарантира, че наетите лица в тези сфери са обучени да разпознават подобни схеми и да
съобщават за конкретни случаи на компетентните власти. Държавите трябва да насърчават диалога
и партньорството със заинтересованите структури, за да могат да обединят икономическите
сектори, неправителствените организации и експертите в общи действия срещу трафика и за да
оказват подкрепа на работниците и да спазват правата им, включително основните трудови права.
Националните и международните компании следва да осъзнаят негативните последствия от
трафика на хора и да направят нужното, за да гарантират, че техните продукти не са получени чрез
експлоатация на хора.
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Глава 1. Националните законодателства за борба с трафика на хора
1. Румъния
Промените в законодателството, влезли в сила с приемането на новия Наказателен кодекс на 1
февруари 2014 г., промениха дефиницията на престъплението „трафик на хора“ в смисъл, че някои
форми на експлоатация по силата на Закон 678/2001 и последващото му изменение, вече не са част
от концепцията за трафик. Те са включени в състава на други престъпления по новия Кодекс.
Настоящият анализ разглежда трудовата експлоатация единствено през тематичната призма на
проучването.
Предишният Наказателен кодекс дефинира трафика като експлоатация на лица, „чрез
принудително полагане на труд и предоставяне на услуги или при нарушение на правните норми,
що се отнася до условията на труд, заплащане и гарантиране здравето и безопасността на лицата“
(чл.2 от Закон 678/2001). Според новия законов текст, трудовата експлоатация може да бъде
считана за трафик на хора единствено ако бъде извършвана чрез „принуждаване на лицата да
полагат труд или да вършат дадена дейност“ (чл.182, параграф 1 буква „а“ от новия Наказателен
кодекс).
При сравнението между двата законови текста може да се отбележи, че експлоатацията „чрез
нарушаване на правните изисквания относно условията на труд, заплащане и гарантиране здравето
и безопасността“ вече не се счита за трафик - това деяние е включено в състава на други
престъпления.
Новите разпоредби на закона дефинират трафика като експлоатация на лица, принудени да полагат
труд или да предоставят услуги. Това означава, че жертвата извършва тези дейности против волята
си, тоест не би ги извършвала при други обстоятелства.
Естеството на труда или на предоставяните услуги, заплащането или други форми на възмездяване
на жертвата за положения труд и предоставените услуги, размерът на заплащането или
адекватността на условията на труд/предоставяне на услуги не са определящи при дефиниране на
престъплението „трафик на хора“. Единственото условие за наличието на такова деяние е жертвата
да е била принудена да полага труд и да предлага услуги.
Разликата между трафик на хора – чрез принудителен труд или предоставяне на услуги (по силата
на чл.210 от новия Наказателен кодекс), от една страна, и деянието „принудителен труд“ (по силата
на чл.212 от новия Наказателен кодекс), от друга, е в обстоятелството, че в случая с трафика на хора
трафикантът би трябвало да е извършил някои действия преди жертвата да е била принудена да
полага труд или да предоставя услуги.
Следователно, по силата на чл.210, параграф 1 от новия Наказателен кодекс, преди
осъществяването замисъла на престъплението – експлоатация чрез принудително полагане на труд
– трафикантът би следвало да е извършил поне едно от следните предвидени в закона действия:
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набиране, транспортиране, предаване, предоставяне на подслон или приемане на жертвата – поне
чрез: принуда, отвличане, измама, злоупотреба с власт и др.
При отсъствието на гореспоменатите действия преди експлоатацията на лицето, деянието деянието
следва да бъде квалифицирано като „принудителен труд“ (по чл.212 от новия Наказателен кодекс),
а не като „трафик на хора“.
Друга форма на трафик, предвидена в настоящия Наказателен кодекс, е експлоатацията чрез
поробване (чл.182, пар.1, буква „б“ от новия Наказателен кодекс). Тя представлява деяние, при
което трафикантът подчинява свободния индивид на своята воля и го държи в постоянна
зависимост, отнасяйки се с него като със своя собственост. Цялостното лишаване на жертвата от
нейната индивидуална свобода се счита за необходим компонент на деянието, за да бъде то
квалифицирано като експлоатация чрез поробване.
По подобен начин, различието между трафика на хора чрез поробване (по чл.210 от новия
Наказателен кодекс) и поробването (по чл. 209 от новия Наказателен кодекс) е в това, че в случая с
трафика на хора, който предшества експлоатацията, трафикантът би трябвало да е извършил едно
от следните деяния: набиране, транспортиране и т.н. на жертвата чрез: принуда, отвличане и др.
При липса на подобни действия преди експлоатацията чрез поробване, деянието ще бъде
квалифицирано като „поробване“ (по чл.209 от новия Наказателен кодекс) – т.е. няма да бъде
третирано като трафик на хора.
Новият Наказателен кодекс предвижда санкции за съзнателно облагодетелстване от услугите на
експлоатирано лице – жертва на трафик на хора.
За да бъде подведен някой под отговорност за престъплението „облагодетелстване от услугите на
експлоатирано лице“ по чл.216 от новия Наказателен кодекс, възползвалият се от въпросните
услуги следва да е бил наясно с обстоятелството, че лицето, предлагащо услугите, е жертва на
трафик. Ако той не е знаел това, няма да бъде подведен под наказателна отговорност.
Същевременно, за да бъде поддържано обвинението в това престъпление, предлаганите услуги от
жертвата би следвало да са част от списъка в чл.182 от новия Наказателен кодекс, в който по ясен и
дефинитивен начин са определени формите на експлоатация на човешки същества. Ако
предоставените услуги не са включени в този списък, те не представляват форма на
облагодетелстване от жертва на експлоатация по смисъла на същия закон. Бенефициентът на
такива услуги може да е физическо или юридическо лице.
В случаите, при които юридическо лице съзнателно се облагодетелства от услугите на жертва на
трафик на хора, като при това е наясно, че жертвите са експлоатирани чрез полагане на
принудителен труд или оказване на такива услуги, то ще бъде подведено под наказателна
отговорност в съответствие с чл.216 от новия Наказателен кодекс.
Основното наказание, което може да бъде наложено на юридическо лице по силата на Чл.136 от
новия Наказателен кодекс, е глоба между 3 000 и 3 млн. румънски леи, в допълнение към едно или
повече от следните наказания: прекратяване дейността на организацията; спиране за период
между 3 месеца до 3 години; затваряне на обекти за период между 3 месеца и 3 години; забрана
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за участие в процедури по обществени поръчки за период между 3 месеца и 3 години; налагане на
съдебен надзор; обявяване или публикуване на наказателната мярка спрямо ЮЛ. В случай че
юридическо лице набира, транспортира, предава, предоставя подслон или приема лице чрез
принуда, отвличане или чрез възползване от уязвимото му положение за целите на експлоатация
чрез принудителен труд или предоставяне на услуги, то ще попадне под ударите на наказателното
законодателство, преследващо трафика.
Ако дейностите на гореспоменатото юридическо лице се извършват единствено с цел нарушаване
правните разпоредби относно условията на труд, заплащане, гарантиране здравето и безопасността
на лицето, тогава, ако това е приложимо, то ще бъде санкционирано за измама при наличие на
всичките елементи на това престъпление.

2. България
В последния доклад на Националната комисия за борба с трафика на хора от 2017 г. 1 се цитират
данни на прокуратурата за идентифицираните жертви на трудова експлоатация за периода 20152017 г. Броят им е нараснал от 26 през 2015 г. на 67 през 2017 г.; от тях 51 души са мъже и 16 – жени.
Данните от януари-юни 2018 г. са за 11 жени и 41 мъже. Липсват отделни данни за лица, осъдени
за трафик с цел трудова експлоатация. Има също така данни за сигналите за трафик на хора,
разгледани от Комисията: 105 сигнала, касаещи 136 потенциални жертви, 43 от които са жертва на
трудова експлоатация (2016 г.), 104 сигнала за 142 потенциални жертви, от които 19 са жертви на
трудова експлоатация (2017 г.), 67 сигнали за 147 потенциални жертви, от които 7 сигнала касаят
възможна трудова експлоатация и 2 сигнала се отнасят до потенциално съмнителни обяви за
работа (януари-ноември 2018 г.) 2.
Както бе изтъкнато от Министерството на труда и социалната политика, българското
законодателство предлага редица гаранции срещу трудова експлоатация: от конституционна
забрана на принудителния труд, до редица норми, съдържащи се в Кодекса на труда 3.
Тъй като българското законодателство не предвижда наказателна отговорност за юридически лица,
главно направление в търсенето на отговорност от тях за използването на услуги, предоставени от
жертви на трафик на хора, са предвидените в Закона за административните нарушения и наказания
санкции 4. На юридическо лице, което се е обогатило или би се обогатило от определен кръг
престъпления, между които трафикът на хора, когато са извършени от лице, представляващо
юридическото лице или овластено да формира волята му, или избрано в негов контролен или
надзорен орган, или работник или служител, на който юридическото лице е възложило определена
работа, когато престъплението е извършено при или по повод изпълнението на тази работа, се
налага имуществена санкция до 1 000 000 лв., но не по-малко от равностойността на облагата,
Отчет за изпълнение на Национална програма за борба с трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г.,
https://antitraffic.government.bg/bg/about#reports.
2 Национална комисия за борба с трафика на хора, писмо до Центъра за изследване на демокрацията от 11 декември
2018 г.
3 Министерство на труда и социалната политика, Писмо до Центъра за изследване на демокрацията от 20 декември 2018 г.
4 Закон за административните нарушения и наказания, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2126821377, чл. 83а и сл.
1
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когато тя е имуществена; санкция в размер до 1 000 000 лв. се налага и когато облагата няма
имуществен характер или размерът и не може да се установи. Така имуществена санкция се налага
и на юридическо лице, което няма седалище на територията на Република България, в случай че
престъплението е извършено на територията на страната.Отнема се в полза на държавата
придобитата от юридическото лице пряка или непряка облага от престъплението, ако не подлежи
на връщане или възстановяване, или на отнемане по реда на Наказателния кодекс. Когато вещта
или имуществото – предмет на престъплението, липсва или е отчуждено, присъжда се неговата
левова равностойност. Производството по се образува по мотивирано предложение на прокурора
до окръжния съд по седалището на юридическото лице.
В годишните си доклади Прокуратурата на Република България цитира статистически данни за
дейността си, както и тази на съдилищата, по налагането на санкции на юридически лица по Закона
за административните нарушения и наказания. През 2016 г. има 25 предложения от прокуратурата
и 18 влезли в сила съдебни решения 5. През следващата 2017 г. има 18 предложения и 9 решения 6,
но повечето от производствата се отнасят за данъчни престъпления. Тъй като не бе открита и
значителна съдебна практика относно участие на юридически лица в трафик на хора, следва да се
отбележи, че, макар паричната санкция да е доста сериозна, да може да бъде приложена и спрямо
чуждестранни компании и да обхваща различни форми на престъпна дейност, може да се направи
заключението, тя на практика не е била използвана срещу бизнес структури, взели участие в трафик
на хора. Експертите по борба с трафика също отбелязват липсата на случаи на
санкциониране/прекратяване дейността на фирми – например в случай на започнало съдебно
производство срещу членове на тяхното ръководство 7.
Друг начин за санкциониране на възможно участие на фирми в трудова експлоатация е свързан с
контрола и санкционирането от страна на органите по безопасността на труда и по заетостта.
Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност регулира участието на граждани на ЕС и на
трети страни в българския трудов пазар, както и упражняването на труд от български граждани в ЕС
и в други държави. Той предвижда глоби както за лица, които работят без нужните разрешителни,
така и за работодатели на такива лица, в размер между 2000 лв. и 20 000 лева, т.е. между около
1000 евро и 10 000 евро, както и удвоена глоба при последващо нарушение), или за работодатели,
наемащи незаконно пребиваващи мигранти (между 3000 и 30 000 лева, т.е. между около 1500 и 15
000 евро, както и удвояване на санкцията при последващо нарушение) 8.
Агенциите за набиране на персонал, както и фирмите, които предлагат временна работа в
нарушение на закона, могат да бъдат санкционирани по силата на Закона за насърчаване на

Доклад за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2016 г.,
https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi, стр. 47.
6 Доклад за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2017 г.,
https://prb.bg/bg/pub_info/dokladi-i-analizi, стр. 41.
7 Предварителни заключения на „Rights at work“ – проект с участието на фондация „Асоциация Анимус“. Информацията е
налична на: http://animusassociation.org/en/international-training-trafficking/; интервю с експерта по борба с трафика и
български координатор на проекта г-жа Антоанета Василева от 17 декември 2018 г.
8 Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084, чл. 75 и сл.
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заетостта 9 с глоби между 1000 и 2500 лева (между около 500 и 1250 евро) и между 2500 и 5000 лева
(между около 1250 и 2500 евро) в случай на последващо нарушение.
Между 1 април 2017 г. и 31 март 2018 г. компетентните органи са извършили 152 инспекции на
агенциите по наемане на работници и са установили 464 нарушения. При 175 инспекции на агенции
за временна работа са били установени 731 нарушения, а при 530 инспекции на работодатели,
наемащи работници за работа в страни-членки на ЕС, са установени 2 781 нарушения 10. Липсват
данни за това, дали и колко от тези нарушения могат да бъдат свързани със съмнения за трафик с
цел трудова експлоатация.
Макар че институциите смятат съществуващата обща правна рамка в борбата с трафика на хора,
включително трафика с цел трудова експлоатация, за адекватна 11, може да се каже, че
компетентните органи би следвало да работят за подобряване на информираността относно
възможното участие на фирми в тези престъпления и да предвидят ефективни санкции. Според
експерти по борба с трафика, въпреки че усилията в тази насока продължават, предстои труден
разговор с работодателите относно „тънката червена линия“, която отделя легалния труд от
експлоатацията и при която нарушенията са трудно доказуеми 12.

3. Германия
При оценката на правната уредба в Германия следва да се има предвид, че страната е дестинация
на трафик на хора 13.
През 2016 г. федералното правителство промени състава и терминологията при дефиниране
престъплението „трафик на хора“, прилагайки Директива 2011/36/ЕС 14. Понастоящем
престъплението „трудова експлоатация“ е в състава на § 233 от Наказателния кодекс (StGB) 15. Това
деяние обхваща случаите, при които мениджъри или други частни лица наемат хора при условия,
които биха могли да бъдат дефинирани като „трудова експлоатация“. Ако жертвите са на възраст
21 години или по-възрастни, следва да се докаже, че извършителят е злоупотребил с личното или
финансовото им състояние, или безпомощност, ако са чужденци. Нещо повече, отдаването на
жилище или офис, или посредничеството с цел трудова експлоатация, са криминализирани в пар.
233 V от Кодекса. Лишаването от свобода на жертвите според пар. 233а от Кодекса е утежняващо
вината обстоятелство. Престъплението „принудителен труд“ е уредено в пар. 232b от Кодекса. При
Закон за насърчаване на заетостта, https://lex.bg/laws/ldoc/12262909 , чл.75 и сл.
US Department of State, Trafficking in Persons Report 2018, https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2018/index.htm, стр. 112
и сл.
11 Национална комисия за борба с трафика на хора, писмо до Центъра за изследване на демокрацията от 11 декември
2018 г.
12 Интервю с експерта по борба с трафика и български координатор на проекта г-жа Антоанета Василева, 17 декември
2018 г.
13 Доклад на GRETA за Германия за 2015 г., https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/greta_report_on_germany_2015_en.pdf.
14 Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно предотвратяването и
борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32011L0036.
15 Наказателен кодекс, http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf.
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него следва да се докаже, че способността на жертвата за вземане на решения е била повлияна с
цел експлоатация 16. По-нататък, според пар. 10а от Закона за борба с недекларирания труд
мениджърите могат да понесат наказателна отговорност, ако експлоатират жертви на трафик, които
нямат разрешително за пребиваване. Престъплението „трафик на хора“ задължително трябва да
включва няколко елемента: деяние, например набиране или подслоняване; средство от типа на
използаве на сила или измама, всичко това с цел експлоатация (пар. 232 от Кодекса). Форми на
експлоатация са например трудовата и сексуалната експлоатация, просията, извършването на
престъпления, както и отнемането на органи. Тъй като тези престъпни състави са много трудни за
доказване, разследващите органи често прибягват към други обвинения, като например
неизплащане на дължимото или злоупотреба с надниците и заплатите в съответствие с пар. 266a от
Кодекса. 17 Възможните санкции за споменатите престъпления са затвор, глоби или конфискуване
на активи в съответствие с параграфи 73-76b от Кодекса.
Не може да се търси отговорност от юридически лица, а единствено от мениджъри или други
индивидуални извършители. Тази отговорност не обхваща престъпленията по веригата на търсене
и предлагане, освен в случай, че директорът на фирмата е бил съучастник в (пар. 25 от Кодекса),
подпомогнал е (пар. 27 от Кодекса) или е подтикнал към (§ 26 StGB) дадено лице за извършването
на престъпление.
Както фирмите, така и отделните лица, могат да бъдат санкционирани за регулаторни нарушения.
Така например, мениджър на фирма може да бъде глобен, ако нарушението, свързано с неговия
бизнес, е било извършено в резултат на злоупотреба от негова страна – например при недостатъчно
упражнен контрол (пар. 130 от Закона за регулаторните нарушения) 18. Задължението за
упражняване на надзор не се отнася за доставчиците, само клонове, изцяло подчинени на
централите 19. Самата фирма може да бъде глобена за престъпления, извършени от нейния
мениджър (пар. 30 от Закона за регулаторните нарушения). Практиките, нарушаващи трудовото
законодателство, често водят до административни наказания. 20 Възможните санкции за
регулаторни нарушения са глобите, чийто максимален размер често може да бъде упоменат
изрично 21, конфискуване на активи на фирмата (параграфи 29, 29a от Закона за регулаторните
нарушения) или на неправомерните печалби (пар. 17 IV от Закона) от типа на сумите от неизплатени
надници. Особеност на административното законодателство е общата отговорност на основния
изпълнител, която се запазва, дори в случаите, при които задачата е възложена на подизпълнители.
От една страна, основният изпълнител може да бъде глобен за неплащане на минималната
Commentary (Münchener) Criminal Code 2017, Renzikowski, § 232b recital 19.
Преглед на прокурорски преписки и съдебни решения на FES/BGMA, Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung
- Eine Auswertung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsakten und gerichtlicher Entscheidungen, налични на:
http://library.fes.de/pdf-files/dialog/13576.pdf; интервю с представител на полицейски синдикат, 13 януари 2019 г.
18 Закон за регулаторните престъпления, https://www.gesetze-im
internet.de/englisch_owig/englisch_owig.pdf.
19 Присъда на Върховния регионален съд OLG München от 23/09/14 – 3 Ws 599, 600/14; Beck Commentary OWiG 2017 /
Gürtler / s 130 recital 5a.
20
Например § 21 I Nr. 9 MiLoG Закон за минималната надница, http://www.gesetze-iminternet.de/englisch_milog/englisch_milog.pdf; GSA Fleisch, Закон за защита правата на работниците в кланиците,
https://www.gesetze-im-internet.de/safleischwig/GSA_Fleisch.pdf.
21 Например, 5 млн. евро за небрежност по смисъла на пар.30 от Закона за регулаторните нарушения.
16
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надница по пар. 21 II от Закона за минималната надница 22, ако е възложил голяма част от задачата
на подизпълнители 23. От друга страна, в сектора строителство основният изпълнител остава
отговорен, ако не заплати социални осигуровки по пар. 28e IIIe-IV от Кодекса за социално
осигуряване IV 24. Задължението за плащане е на подизпълнителя, който фактически е наел лицата.
Основният изпълнител се освобождава от отговорност, ако адекватно е контролирал
подизпълнителя 25.
Жертвите могат да повдигнат искове за изплащане на минималната надница. Те могат да бъдат
насочени или към подизпълнителя 26, или към основния изпълнител 27. Пострадалите могат да
повдигнат и искове за физически или морален тормоз или за лишаване от свобода (пар. 823 от
Гражданския кодекс). Тези права могат да бъдат защитени единствено в искове към прекия
работодател. В повечето случаи достигането до основния изпълнител не е възможно. 28 Освен това,
жертвите могат да сигнализират за трафик на хора и трудова експлоатация, и, когато има
обосновани подозрения, това може да доведе до прокурорско разследване.

Статистически данни
Статистическите данни за прилагането на законодателството за трудовата експлоатация са
откъслечни. Няма отделни данни за санкции срещу компании за регулаторни нарушения, свързани
с трафик на хора и трудова експлоатация. Статистиките относно индивидуалните правонарушители
също са непълни.
Според полицейските статистики на престъпността, през 2016 г. са били проведени 52 разследвания
по предишния състав на престъплението „трафик на хора с цел трудова експлоатация“, както и
подпомагане на трафика. През 2017 г. разследванията са 367, по новите и старите състави. Бройката
случаи на трафик включва както сексуална, така и трудова експлоатация, тъй като, за разлика от
предишната година, статистиката не разграничава формите на експлоатация. От тези 367
разследвания през 2017 г. 116 са по новите текстове за трудова експлоатация в пар. 233 от
Наказателния кодекс 29. През 2016 г. са приключени дванадесет разследвания за трафик с цел
трудова експлоатация, а през 2017 г. приключените разследвания за трафик, принудителен труд
и трудова експлоатация са единадесет 30. През 2016 г. за извършване на престъплението трафик на
Закон за минималната надница, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_milog/englisch_milog.pdf.
Commentary (Erfurter) on labor legislation 2019, Franzen, Закон за минималната надница, пар. 21, ал. 1
24 Кодекс за социалното осигуряване, http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/SGB_4.pdf.
25 Commentary on social legislation 2017, Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann/Roßbach, Кодекс за социалното осигуряване
IV пар. 28e, ал. 16.
26 Пар. 1,3, Закон за минималната надница
27 Пар. 13 Закон за минималната надница; Parliamentary Publications: BT-Drucks. 18/1558, p. 40,
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/015/1801558.pdf.
28 Федерален съд по трудово право BAG. Присъда от 20/02/2014 – 2 AZR 859/11.
29
Федерална
криминална
служба.
Полицейска
криминална
статистика
2016/2017,
налична
на
https://www.bka.de/EN/CurrentInformation/PoliceCrimeStatistics/policecrimestatistics_node.html;jsessionid=67742FB93ACAC
CE06ADEFE25401EE3F8.live2301.
30 Федерална криминална служба. Обзор на ситуацията в сферата на трафика на хора 2016 / 2017
г., https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/menschenhandel_node.
html.
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хора с цел трудова експлоатация са били осъдени 19 лица. През 2017 г. четирима са признати за
виновни за трудова експлоатация, един – за принудителен труд и 21 – за трафик на хора 31. Броят на
разследванията по обвинения в неизплащане или злоупотреба с надници и възнаграждения е
много по-голям: 11 370 разследвани случая през 2016 г. и 10 964 – през последващата година 32.
Няма данни за броя на свързаните с наемане на работници регулаторни нарушения, като
неплащане на минималната надница.
Тук не са включени данните от митниците относно незаконното наемане на лица. Тази институция
не отделя тези данни в докладите си, а ги подвежда под „други престъпления“, ето защо конкретен
анализ не е възможен 33.
Няма и централизирана статистика за случаи на трафик на хора и трудова експлоатация, която да се
води от НПО. 34 Понякога на индивидуална основа се правят статистически изчисления – например
от доставчика на консултативни услуги Faire Mobilität, който за първото полугодие на 2018 г.
привежда цифрата от 3224 сигнали за нарушения, свързани с упражняването на труд 35. Не могат да
се обобщят в цялост дори добре известните случаи на трафик и трудова експлоатация.

Критичен анализ на законодателството
Диспропорционално малкият брой разследвания и присъди показва, че трафикът на хора и
трудовата експлоатация поставят предизвикателство пред разследващите органи и
прокуратурата 36. От друга страна, относително високият брой полицейски разследвания на трудова
експлоатация (пар. 233 от Наказателния кодекс) показва добро възприемане на новия състав на
това престъпление.
Мненията на експертите относно горецитираните закони са раздвоени. Законите отговарят на
минималните изисквания, съдържащи се в директивата за борба с трафика 2011/36/EС 37.
Загриженост предизвикват сложността на престъпните състави 38, високата тежест на доказване 39,

Федерално
статистическо
бюро,
Правоприлагащи
органи
2016
/
2017
г.,
налично
на
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/StrafverfolgungVollzug/Strafverfolgung.html;jsessionid=D
66518866E7C171B27E9CE7FEB3BF676.InternetLive2.
32
Федерална
криминална
служба.
Полицейска
криминална
статистика
2016/2017,
https://www.bka.de/EN/CurrentInformation/PoliceCrimeStatistics/policecrimestatistics_node.html;jsessionid=67742FB93ACAC
CE06ADEFE25401EE3F8.live2301.
33
Германски
митници
Обща
годишна
статистика
за
2017
г.,
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikation/Broschuere_Bestandteile/DieZollverwaltung/jahresstatistik_2017_gesamt.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
34 Интервю с г-жа Виршинг, директор на мрежа за борба с трафика, от 21 януари 2019 г.
35 Статистика за първата половина на 2018 г. на Faire Mobilität Zwischenbericht: Beratungsaufkommen des 1. Halbjahres
2018.
36 Германски институт за правата на човека. Доклад, изготвен за заседанието на Комитета по права на човека и
хуманитарна
помощ
за
жертвите
на
трафика,
2011
г.,
https://www.institut-fuermenschenrechte.de/uploads/tx_commerce/stellungnahme_zur_anhoerung_des_ausschusses_fuer_menschenhandel_und_hu
manitaere_hilfe.pdf.
37 Интервю с г-жа Виршинг, директор на мрежа за борба с трафика, 21 януари 2019 г.
38 Интервю с д-р Линднер, правен експерт, 15 януари 2019 г.
39 Интервю с д-р Сайръс, изследовател, от 21 януари 2019 г.; Интервю с г-н Хенцлер, старши прокурор, 18 януари 2019 г.
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неясните отговорности на властите 40 и подозренията срещу жертвите като съучастници 41. Освен
това, критиките визират и липсата на наказателна отговорност за юридически лица 42. Вече бе
отбелязано, че стимулите за жертвите да заведат съдебни дела са много малки. 43 Експертите
обръщат внимание на обстоятелството, че общата отговорност на основния изпълнител за
престъпления в рамките на веригата му от подизпълнители е твърде ограничена, за да се
противодейства на трафика и трудовата експлоатация 44. Действащото законодателство не третира
в достатъчна степен търсенето и предлагането на услуги вследствие на трафик на хора с цел трудова
експлоатация 45. Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите планира
изготвяне на оценка на новото наказателно законодателство за 2020 г. и 2021 г 46. Експерти
предлагат в оценката да се включи и надзорен комитет 47.
Експертите критикуват особено остро неадекватното приложение на законодателството. Липсват
ефективни трудови инспекции 48. Някои експерти са скептични относно това, доколко звеното на
митниците, което работи по незаконното наемане на лица, може да се справи с тази задача, тъй
като то е недокомплектувано и не може да води изпълнението по исковете за възмездяване, нито
пък да санкционира фирмите 49. Същевременно, според тях звеното разполага с нужните
компетенции да разследва някои случаи на трудова експлоатация 50, които се очаква да бъдат
разширени от нов закон, предоставящ по недвусмислен начин мандат за разследване в областта на
принудителния труд и трудовата експлоатация 51. От ръководството на самите германски митници
обаче са убедени, че принудителният труд и трудовата експлоатация в повечето случаи са
изключени от тяхната компетенция. Позовавайки се именно на това обстоятелство, те отказаха да
участват с интервю за настоящото изследване.

4. Гърция
Правната рамка в Гърция е в унисон с повечето международни текстове, приети от Организацията
на обединените нации, Съвета на Европа и Европейския съюз относно наказателното преследване
Интервю с г-н Стрелов, директор на отдел за борба с организираната престъпност, Германска криминална служба, 22
януари 2019 г.
41 Интервю с д-р Сайръс, изследовател, 21 януари 2019 г.
42 Интервю с г-н Стрелов, директор на отдел за борба с организираната престъпност, Германска криминална служба, 22
януари 2019 г.
43 Интервю с г-н Херман, директор на отдела за пасторски грижи, от 18 декември 2018 г.; Интервю с г-н Стрелов, директор
на отдел за борба с организираната престъпност, Германска криминална служба, 22 януари 2019 г.; Интервю с г-жа
Виршинг, директор на мрежа за борба с трафика, 21 януари 2019 г.
44 Интервю с г-н Херман, директор на отдела за пасторски грижи, от 18 декември 2018 г.; Интервю с г-жа Виршинг,
директор на мрежа за борба с трафика, 21 януари 2019 г.
45 Интервю с г-н Херман, директор на отдела за пасторски грижи, 18 декември 2018 г.
46Информация, предоставена за настоящото проучване от същото министерство.
47Интервю с д-р Линднер, правен експерт, 15 януари 2019 г.
48 Интервю с г-жа Виршинг, директор на мрежа за борба с трафика, 21 януари 2019 г.; Интервю с г-н Захер, бивш секретар
на индустриалния съюз на строителните работници, 15 януари 2019 г.
49 Интервю с г-н Херман, директор на отдела за пасторски грижи, от 18 декември 2018 г.
50 Интервю с представител на полицейския профсъюз, 13 януари 2019 г.
51 Проектозакон за борба с проблемите на трудовия пазар, незаконното наемане на лица и злоупотребите със социалните
и детските помощи, 2018, http://bdzovbremen.blogspot.com/2019/01/bmf-regierungsentwurf-gesetz-bekaempfungschwarzarbeit-kindergeldmissbrauch-bdz.html.
40
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на трафика на хора, като същевременно акцентира и обхваща основните съвременни форми на
робството (Закон 3064/2002) 52. Гръцкият наказателен кодекс бе изменен и към чл.351, който
предвижда наказания за трафика на хора с цел сексуална експлоатация, бе прибавен и чл.323А,
който третира трафика на хора, освен другото, с цел тяхната трудова експлоатация. Предвидените
наказания са до 10 години затвор и глоба в размер между 10 000 и 50 000 евро.
Според наказателното законодателство на страната, юридическите лица не могат да бъдат съдени
или осъждани като извършители на престъпления. Подобни санкции са възможни единствено
спрямо физическите лица, които гръцките закони считат за техни представители. Същевременно, в
чл.3 от Закон 4198/2013 53 се предвиждат санкции, които могат да бъдат предприети срещу
юридическо лице, участващо в престъпленията по чл.351 и чл.323А от Гръцкия наказателен
кодекс 54. Липсват данни дали тези санкции са били прилагани в съдебната практика на страната.
Накрая, чрез приемането на Част IV от Закона 4478/2017 55 Директивата за правата на жертвите стана
част от гръцкото законодателство. Впоследствие, с приемането на Закон 4531/2018, 56
компенсацията на жертвите на престъпления бе разширена чрез включването на повече типове
щети, покривани от нея. Същевременно трябва да се отбележи, че през последните пет години няма
подадени молби за държавна компенсация от жертви на трафик на хора 57.
Като цяло, гръцката правна рамка е адекватна, но все пак е фокусирана върху задачата да бъдат
наказвани нарушенията на правата на човека, без да включва проактивни или превантивни мерки 58.
На практика, съдебните и полицейските органи срещат затруднения при прилагането на закона,
поради недостатъчната осведоменост или квалификация на своите кадри. Често се съобщава, че
жертвите на трафика не са припознати като такива, поради обстоятелството, че имат свободата да
напуснат ситуацията на експлоатация или защото получават, макар и ниски, възнаграждения 59.
По-долу се привеждат данни за полицейските разследвания на трафика с цел трудова
експлоатация 60:
Закон 3064/2002 за борба с трафика на хора, престъпленията срещу сексуалната свобода, порнографията с малолетни
лица и финансовата експлоатация на сексуалния живот, както и за предоставяне помощ на жертвите на тези деяния (O.G.
A 248/15-10-2002).
53Закон 4198/2013 – Превенция и борба с трафика на хора и за защита на неговите жертви и други текстове чрез
транспониране на Директива 2011/36/EС (O.G. A215/11-10-2013).
54Тези наказания включват: a) административна глоба между 15.000 и 150.000 евро, b) отменяне или временно спиране
действието на разрешението за развиване на дейност за срок до 6 месеца или забрана за дейности през същия период,
c) изключване на фирмата от обществено финансиране, предоставяне на помощ, субсидии, участие в труд или
предоставяне на услуги, получаване на комисионни и реклами, както и участие в търгове, организирани от държавата или
от структури на публичния сектор през същия период.
55 Гърция, Закон 4478/2017 ‘IV), с който се въвежда Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на
престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (O.G. A91/23-06-2017)
56Закон 4531/2018 “(I) Ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени
и домашното насилие и привеждането на гръцкото законодателство в съответствие с нея (O.G. A 62/05-04-2018).
57Експертна група за борба срещу трафика на хора (GRETA), доклад относно прилагането на Конвенцията на Съвета на
Европа за борба с трафика на хора в Гърция, 18-10-2017, пар.140, https://rm.coe.int/greta-2017-27-fgr-gre-en/168075f2b6.
58 Информация, получена от представител на Общата конфедерация на гръцките работници.
59 Информация, получена от Гръцкия национален докладчик за трафика на хора.
60 В писмо до участниците в проекта гръцката полиция информира, че статистически данни за трафика могат да бъдат
получени от официалната уеб-страница на гръцки език:
52
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Брой случаи през 2016 г.

Брой случаи през 2017 г.

Брой случаи през 2018 г.
(първа половина)

7

1

1

Брой случаи през 2016 г.

Брой случаи през 2017 г.

Брой случаи през 2018 г.
(първа половина)

9 (принудителен труд) / 11
(принудителна просия)

3 (принудителна просия)

1 (принудителен труд)

Седем лица са били разследвани за участие в престъплението трафик с цел трудова експлоатация
през 2016 г., а през последващата 2017 г. броят им е 5 души 61. Прокуратурата не събира данни за
броя на жертвите. Що се отнася до статистическите данни, гръцките съдилища не поддържат база
данни, която да бъде актуализирана с нови случаи 62. Според Прокуратурата на Атина обаче, за
периода от 2016 г. до 2018 г. само един случай е бил разследван, като съдебното производство все
още предстои. Смесеният съд на Атина е трябвало да се произнесе по две дела – по първото е
наложена присъда 10 години затвор и глоба от 50 000 евро 63, а съдът е отложил безсрочно
разглеждането на второто.
Що се отнася до защитата на жертвите, трябва да се отбележи, че по силата на чл.19А от Гръцкия
имиграционен кодекс 64, с решение на министъра по миграционна политика на всеки гражданин на
трета страна, който е жертва на трафик, се предоставя разрешително за пребиваване по
хуманитарни причини, при условие че той/тя е бил обявен от компетентен прокурор за жертва на
трафик. Същевременно, експертната група GRETA отбелязва 65, че досега няма налични данни за
броя на разрешителни за пребиваване в страната, издадена по хуманитарни съображения на
жертви на трафик за трудова експлоатация.
Атинският профсъюзен център по труда (EKA), който поддържа Бюро за подкрепа на мигрантите,
предоставя правна помощ, достъп до здравеопазване и посредничество при получаване на
неизплатени възнаграждения 66. Бюрото също така извършва посещения на място заедно със
служители на Инспекцията по труда, с оглед разкриване на случаи на принудителен труд, както и за
подпомагане на изследванията, на подпомагането и завръщането в родината/репатрирането на
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=76629&Itemid=73&lang=.
61U.S.A.
State Department, Trafficking in Persons Report, June 2018, GREECE: Tier 2, p. 201 et seq.,
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf.
62 Това бе потвърдено от Началника на секретариата към Председателя на Върховния съд, Началника на секретариата на
Атинския съд за простъпки, директора на Първоинстанционния съд на Атина, както и от Началника на администрацията
на прокуратурата в Атина. Според тези съдебни органи, такава система е била създадена през април 2018 г., но
единствено за делата, постъпили след нейното създаване. Освен това, по всичко изглежда, че тя все още не функционира.
63 Информация, която се основава на Съобщение от Секретаря на Смесения съд на Атина от 14 януари 2019 г.
64Закон 4251/2014 “Кодекс по миграцията и социалното включване” (O.G. A 80/1-4-2014).
65 Експертна група за борба срещу трафика на хора (GRETA), доклад относно прилагането на Конвенцията на Съвета на
Европа за борба с трафика на хора от Гърция, 18-10-2017, пар.140: https://rm.coe.int/greta-2017-27-fgr-gre-en/168075f2b6.
66Информация на английски език за Бюрото за подкрепа на мигрантите може да бъде получена на:
http://www.eka.org.gr/index.php/foreign-workers/753-supporting-office-for-immigrants-and-refugees.
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жертви на трафика, както и участва в международното сътрудничество в частност чрез
Международната конфедерация на профсъюзите. НПО също подпомагат усилията по разкриване
на възможни жертви на трафик чрез посещения на лагери за бежанци, където предлагат помощ.
Същевременно, както е посочено от GRETA, липсват усилия по установяване на жертви на
принудителен труд, особено в селскостопанския сектор, секторите на чистотата и домашната
помощ, както и в туристическата индустрия 67. Все още неадекватни са и проактивните усилия за
установяване на случаи на уязвими непридружени деца, включително и на такива, които са
принудени да просят или да извършват престъпления 68.

5. Италия
Италианската законодателна рамка включва редица мерки, насочени към пресичане на трафика на
хора. Най-важният законов инструмент в този контекст е член 601 от италианския Наказателен
кодекс, озаглавен „Трафик на хора“, който гласи, че това престъпление е наказуемо със затвор от 8
до 20 години. Той бе изменен със Закон №228 от 2003 г. 69, с който се увеличава минималното
наказание за трафикантите, както и със Законов указ №42 от 2014 г. 70, с който се въведе дефиниция
за „трафик на хора“ в съответствие с чл.3 от Протокола за предотвратяване, противодействие и
наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу
транснационалната организирана престъпност, както и с Директива на ЕС (2011/36/EС 71).
Законовият указ №42 от 2014 г. също така предвижда приемането на Национален план за борба с
трафика и тежката експлоатация на хора за периода 2016-2018 г., който е утвърден през 2016 г.
Планът се осъществява от Изпълнителен комитет (Cabina di regia) и предвижда налагането на
мултидисциплинарен и интегриран подход, който да обедини различните действащи лица –
институционални и неинституционални, под ръководството на Департамента за равни
възможности.
Италианското законодателство съдържа текстове, предвиждащи санкциониране нарушенията на
юридическите лица, принадлежащи към бизнес сектора, които използват услугите или продуктите
от труда на жертви на трафика. В частност, Закон №228 от 2003 г., с който бе изменен Законовия
указ №231 от 2001 г. 72, въвежда административни санкции срещу юридически лица, извършили
престъпления, свързани с трафик на хора. Тези санкции, предвидени от Член 25, ал.5 от Законовия
указ №231 от 2001 г., се свеждат до финансови глоби и възбрани, налагани най-малко за
едногодишен период. Последната категории наказания включва забрана за извършване на
дейност, спиране действието или оттегляне на лиценза, забрана за сключване на договори с
Това също така бе изтъкнато по време на интервю с представител на Общата конфедерация на гръцките работници.
Експертна група за борба срещу трафика на хора (GRETA), доклад относно прилагането на Конвенцията на Съвета на
Европа за борба с трафика на хора от Гърция, , 18-10-2017, пар.140: https://rm.coe.int/greta-2017-27-fgr-gre-en/168075f2b6.
69 Закон № 228 of 2003, www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/23/003G0248/sg.
70 Законов указ №24 от 2014, www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/13/14G00035/sg.
71 Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ
Конвенцията
на
ООН
срещу
транснационалната
организирана
престъпност,
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx.
72 Законов указ №231 от 2001, www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=.
67
68
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публичната администрация, забрана за получаване на кредити, безвъзмездна помощ или субсидии
и забрана за рекламиране на продукти или услуги.
Още по-строги административни санкции са предвидени, ако юридическото лице (или едно от
организационните му звена) се използва постоянно като инструмент с единствена или доминираща
цел улесняване извършването на престъпления, свързани с трафика на хора. В такива случаи
наказанието е налагане на постоянна забрана за извършване на дейности. Освен това, в
съответствие с член 600 от Наказателния кодекс, осъдените за престъпления, свързани с трафик на
хора, могат да бъдат санкционирани с конфискация на полученото чрез престъпна дейност. И
накрая, Законовият указ №50 от 2016 г. гласи, че икономическите оператори, които са били
санкционирани с влязла в сила присъда за престъпления, свързани с трафик, се изключват от
участие в процедурите по възлагане на обществени поръчки.
Други релевантни законови мерки са предвидени при трудова експлоатация, която често е свързана
с трафика на хора. В частност, Закон №199 от 2016 г. 73 измени член 603 bis от Наказателния кодекс
във връзка с нелегалното посредничество и експлоатация на труд (познати в италианската практика
като “caporalato”). Законът предвижда такова криминално деяние да бъде наказуемо със затвор до
6 години и с глоба от 500 до 1000 евро за всеки работник. Закон №199 от 2016 г. също предвижда
административна отговорност на юридическите лица и принудителното изземване на пари, стоки
и придобивки, получени чрез престъпна дейност.
Наказанията, предвидени от италианската правна рамка, се считат за достатъчно строги, за да
послужат в борбата с трафика на хора, и съразмерни с тези, предвидени за други тежки
престъпления. Административните санкции срещу юридически лица, участващи в трафик на хора,
също се оценяват като адекватни на задачата за прекратяване участието на оператори от бизнес
сектора в престъпления, свързани с трафик на хора. Същевременно, заинтересованите структури
изтъкват, че подобен репресивен подход, който е залегнал в законодателството, не се съчетава с
достатъчно ефикасен правоприлагащ механизъм. Всъщност се оказва, че правоприлагащите
агенции, прокурорите и трудовите инспекторати нямат достатъчно ресурси, за да се борят
ефективно с трафикантската верига на търговия с хора. В частност се констатира, че
правоприлагащите органи в граничните зони имат ограничен капацитет за идентифициране на
потенциалните жертви на трафика на хора, като по такъв начин последните са изложени на повишен
риск от експлоатация 74.
Данните за престъпленията, свързани с трафик на хора за двете години – 2016 и 2017 – показват
увеличаване броя на разследваните случаи и на обвинените лица. Същевременно, броят на
осъдените леко намалява през разглеждания период. Няма обаче надеждни данни за броя на
осъдените юридически лица, както и за видовете наложени санкции през 2018 г.

73

Закон №199 от 2016 г., www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/03/16G00213/sg.

74 Експертна група за борба срещу трафика на хора (GRETA). Доклад за Италия в съответствие с Правило 7 от Процедурните

правила за оценка изпълнението на Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа, 2017 г., стр. 9 и 11:
https://rm.coe.int/16806edf35.
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Случаи на трафик на хора
2016

Година

2017

2018

Разследвани случаи

290

482

−

Обвинени лица

0

73

−

Лица, осъдени на апелативна инстанция

31

28

−

Средни стойности на наложените санкции

Затвор между
6 и 9 г.

Затвор между
7 и 8 г.

−

19

Глава 2. Икономически сектори, засегнати от веригите на търсене и
предлагане
1. Румъния
Според статистическите данни на Националната агенция срещу трафика на хора, през 2016 г. са
били идентифицирани 756 жертви на трафик, 132 от които са били принудени да полагат насилствен
труд или труд по принуда (по чл.212, Глава VII Трафик и експлоатация на уязвими лица, Наказателен
кодекс).
През 2017 г. жертвите са били 662, 79 от които са били подложени на насилствен труд или труд по
принуда. До написването на настоящия доклад статистиката за 2018 г. не бе достъпна. Според данни
от Висшия магистратски съвет, през 2016 г. броят на лицата осъдени за престъплението трафик на
хора (чл.210 от Наказателния кодекс) е бил 80 души, а през 2017 г. – 44 души. Тези данни се отнасят
само за лицата, осъдени от румънските съдилища и не включват често осъжданите за такъв тип
престъпление в други страни-членки на ЕС румънски трафиканти.
Специфичността на икономическия контекст в Румъния, трудностите при намиране на работа в
страната, миражът на по-голямата доходност в други страни на Европа – всички тези фактори
допринасят нови жертви да се поддават на фалшиви обещания и предложения за работа в чужбина.
Тези методи са често използвани от трафикантите като средство за набиране на жертви.
Пострадалите се наемат чрез преки контакти с трафикантите, макар че в някои случаи са наемани
от други лица.
В случая с румънските жертви, сексуалната експлоатация си остава една от най-разпространените
форми, но трябва да се отбележи, че нито една форма на експлоатация не изключва другите; т.е.
жертвите често могат да бъдат експлоатирани по много начини в зависимост от нуждите и от
престъпния профил на трафикантите. Така например, жертвите, които са били принуждавани да
практикуват просия или са били експлоатирани чрез полагане на труд, са били обект и на други
форми на експлоатация или са били насилвани сексуално.
По отношение на сферите на експлоатация, можем да споменем сексуалната индустрия и онези
икономически сектори, в които доминира „трудът на черно“ и в които достъпът на властите е потруден – селското стопанство и строителството.
Всяка година има редица случаи, при които румънски граждани са подлагани на принудителен труд
в страната и в чужбина. Онези от тях, в които румънски граждани са били принуждавани да
упражняват труд, са известни на властите и през последните години бяха направени публично
достояние. Разследванията разкриват по категоричен начин, че значителен брой румънски
селскостопански работници се трудят при нечовешки условия в страни като Италия, Испания и други
страни-членки на ЕС (работници във ферми, които са настанявани в мизерия, принуждавани да
работят при неподходящи или опасни условия и често са заплашвани, включително и с
физическа/сексуална разправа).
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Транспортирането на лица, които са обект на трудова експлоатация, и предоставянето на услуги
обикновено изискват участието на няколко извършители, които извличат печалба от трафикираните
лица по веригата набиране-транспортиране-наемане. Търсенето от клиенти на сексуални услуги,
както и на евтина работна ръка (често чрез сключване на „договори“ извън рамката на закона),
насърчават доставката на хора на този „пазар“, при което жертвите са принудени да се задоволяват
с най-насъщния минимум или са третирани по начин, който поставя хората в изключително рискови
ситуации, в добавка към различните рискове на трафика, както и на експлоатацията на техните
квалифицирани или по-рудиментарни трудови умения и капацитет (принудителен труд, сексуални
услуги, просия, кражби, експлоатация чрез кражба на идентичност 75).
Трафикът на хора представлява порочен кръг и може да бъде описан като добре организиран
бизнес. За да могат да извлекат приходи от експлоатацията на жертвите си, трафикантите не
действат индивидуално; те използват услугите на икономически оператори, технологии, онлайн и
банкова среда, като по такъв начин пряко или косвено взаимодействат с широк спектър от
икономически сектори.
Пред лицето на този динамичен и сложен феномен, при който се наблюдават все по-нови форми
на проявление, техники, инструменти и методи на дейност, анализът на статистиката показва, че
все повече се очертава нуждата от засилване и адаптиране усилията по превенция и борба с
трафика на хора.
През последните години в страната бяха разработени и приложени редица стратегии и практически
мерки в тази област. Но за да се прекратят случаите на насилствен и принудителен труд и
експлоатацията на румънските работници в страната и в чужбина, все повече се налага
необходимостта от засилени действия от страна на институциите, които пряко се борят с трафика,
от една страна, и структурите с компетенции в трудовото право (Министерството на труда,
Инспекцията по труда, Националната агенция по заетостта и нейните териториални звена), от друга.
„Националната стратегия срещу трафика на хора 2018-2022 г.“ потвърждава нуждата от
сътрудничество, насочено към превенция/намаляване случаите на трудова експлоатация, но
методите за решаването на тази задача се нуждаят от диверсификация.
Методите за информиране на румънските граждани (особено онези, които обитават
селскостопанските райони, живеят в малки общности и понастоящем нямат лесен достъп до
информация) трябва да бъдат диверсифицирани, тъй като не е достатъчно да се разчита единствено
на онлайн информацията/уебсайтовете на някои институции, както и на онази информация, която
се получава при набирането на кандидати за работа в чужбина, или в рамките на ограничените по
време информационни кампании. Практиката показва, че е необходимо по-силното участие на
икономическите сектори в борбата срещу трафика на хора. За целта те трябва да бъдат по-добре
информирани и от тях се очаква по-голяма отговорност за последиците за жертвите на трафика в
конкретната сфера на стопанска дейност, както и за обществото като цяло. Икономическите сектори
75 От 2013 г. насам 30 румънски граждани са били набрани и транспортирани до Дания с обещание за работа. Но след
като пристигат там, тяхната истинска идентичност е използвана за извършване на измами в данъчната система на Дания,
в някои банки, кредитни институции и датски търговски звена. Случаят стана известен като „The Wasp Nest”. Той се
споменава в Националната стратегия за борба с трафика на лица 2018-2022 г., http://anitp.mai.gov.ro/strategia-nationala/.
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трябва да вземат адекватни мерки, за да гарантират, че продуктите им не са получени чрез
експлоатация на лица, а в случаите, когато трафикантите използват някои техни услуги, да
информират незабавно компетентните органи и да сътрудничат по подобаващ начин за
провеждането на необходимите разследвания на такива казуси.

2. България
Тъй като България е преди всичко страна-източник на жертви на трафик, компетентните органи
насочват вниманието си към идентифицирането на най-уязвимите икономически сектори за
търсенето и предлагането на услуги от жертви на експлоатация в други страни-членки на ЕС. Според
последния доклад на Националната комисия за борба с трафика на хора за 2017 г. 76, повечето
жертви на трудова експлоатация са наемани в строителството, като при това са дали предварително
съгласие за типа работа, но не и за условията, при които ще трябва да се трудят. Други най-рискови
сектори в Западна и Централна Европа са селското стопанство, хотелският бизнес, домашната
помощ по системата au pair, транспортът и различни услуги 77.
Агенцията по заетостта допълва 78, че превенцията на потенциални случаи на трафик с цел трудова
експлоатация трябва да започне от дейността на агенциите за наемане на персонал, изпълнителите
и подизпълнителите, особено във високорискови сектори и по силата на фиктивни договори с
хотели и ресторанти, както и при услугите на личните асистенти на възрастни хора.
Командироването на български работници също се счита за канал за трафик. Както се подчертава
от изследователите в сферата на наказателното право и процес, трафикантите злоупотребяват с
финансовите мотиви на агенциите, за да набират възможно най-много служители, при което, ако
не бъдат следвани законовите процедури, трафикът на труд може да проникне дори в легалния
бизнес 79.
От своя страна Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 80 споменава следните
икономически сектори, идентифицирани от специалните съвместни екипи на Европол като найрискови: селското стопанство, строителството, хранителната промишленост, услугите, текстилната
индустрия и домашната помощ, транспорта, автомивките, сметоизвозващите фирми, малките
търговски обекти, кетъринга, агенциите за набиране на персонал, пристанищата, салоните за масаж
и др. Най-много съмнителни от гледна точка на трудова експлоатация случаи са налице в
трансграничното наемане на хора – както чрез командироване, така и с посредничеството на
агенциите по набиране.

Отчет за изпълнение на Национална програма за борба с трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г., Национална
комисия за борба с трафика на хора, 2018, стр.9, https://antitraffic.government.bg/bg/about#reports.
77 Национална комисия за борба с трафика на хора. Писмо до Центъра за изследване на демокрацията от 11 декември
2018 г.
78 Отчет за изпълнение на Национална програма за борба с трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г., стр. 45.
79 Писмени отговори от г-жа Джорджия Папучарова, г-жа Христина Богиа и г-н Страхил Гошев, докторанти в Югозападния
университет „Неофит Рилски“, 4 януари 2019 г.
80 Отчет за изпълнение на Национална програма за борба с трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г., стр.47.
76
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Според Министерството на вътрешните работи 81, основните сектори, уязвими за трудова
експлоатация на българите в чужбина, са селското стопанство, строителството, услугите и в частност
домашната помощ от типа au pair.
В стратегическите документи се казва малко за борбата срещу участието на икономическите
сектори във веригата на трафика на хора.
По отношение на мерките за превенция, в Националната стратегия за борба с трафика на хора 20172021 г. 82 се споменава единствено за привличането на допълнителни партньори като медиите,
работодателите и фирмите – по-специално в туристическия сектор – с цел намаляване търсенето на
услуги от жертви на трафик. Включването на частния сектор в усилията за намаляване търсенето на
услуги, предоставяни от жертви на трафика, се споменава също и в българския механизъм за
насочване на жертви на трафик 83.
Тъй като България е преди всичко страна-източник за жертви на трудова експлоатация, Агенцията
по заетостта съобщава предимно за превантивните мерки, пряко насочени към гражданите и само
косвено към фирмите: информиране на кандидатите относно необходимостта да имат трудов
договор и разрешително за упражняване на труд, както и предупреждения срещу приемането на
оферти за работа от нелицензирани агенции; обявяване на агенциите по набиране на персонал,
които имат нужния лиценз за предлагане на работа зад граница; апели към фирмите за прилагане
на политика на нулева толерантност към незаконното наемане на хора 84.
Както проличава и от последния доклад на GRETA за България, основните усилия за привличането
на фирмите в борбата с трафика на хора са съсредоточени в сферата на насърчаване на бизнес
етиката и на корпоративната социална отговорност. Освен това, редица реализирани проекти са
засилили осведомеността на агенциите по набиране на персонал за необходимостта от отговорно
поведение.
Една от препоръките на GRETA към България 85 е да се работи по-тясно с частния сектор.
През последните години са предприети редица инициативи за противодействие на трафика. Малко
от тях обаче включват фирмите 86. Националната комисия за борба с трафика на хора и една от найголемите компании по набиране на персонал обединяват усилията си в рамките на кампанията
„Нулева толерантност към трафика на хора“ с цел запознаване на големите фирми с проблема
трудова експлоатация, нейното негативно отражение върху икономиката и ролята на частния
сектор в превенцията на този феномен.

Интервю с представител на Министерството на вътрешните работи, 10 декември 2018 г.
стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г., стр. 30, налична на
https://antitraffic.government.bg/bg/help.
83
Национален
механизъм
за
насочване
и
подпомагане
на
жертви
на
трафик,
Увод,
https://antitraffic.government.bg/bg/help#national_mechanism.
84 Агенция по заетостта, писмо до Центъра за изследване на демокрацията от 11.12.2018 г.
85 GRETA(2015)32 Доклад относно прилагането от България на Конвенцията за борба срещу трафика на хора на Съвета на
Европа, пар. 78, 85, https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/bulgaria.
86 Превенция и противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия, Risk Monitor,
2015,
стр.
64,
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3. Германия
В настоящата глава се разглеждат икономическите сектори в Германия, изложени на риск от
включване във веригата на търсене и предлагане в рамките на трафика на хора и трудовата
експлоатация.
С оглед идентифицирането на съответните бизнес сектори, трафикът на хора и трудовата
експлоатация като престъпни деяния се разглеждат и като вид трудови взаимоотношения с
експлоататорски характер, които са в нарушение на трудовото право в страната. Разграничението
между двете категории е динамично и е нерядко явление подобни отношения да деградират
постепенно и да се превърнат в трафик на хора и принудителен труд 87. При изготвянето на третия
си доклад по правата на човека, германският Институт за човешки права проведе интервюта на тема
„тежката трудова експлоатация в Германия и правото на възнаграждения на засегнатите мигранти“.
Включени бяха работници-мигранти, граждани на ЕС, на трети държави или бежанци, пострадали
от тежка трудова експлоатация. Такива казуси на експлоатирани работници бяха открити предимно
в индустрии като кетъринг, строителство, селско стопанство, почистване, логистика и надомна
работа 88.
На национално ниво липсват оценки, които да позволят конкретни заключения относно секторите,
засегнати от трафика на хора и трудова експлоатация в наказателноправния смисъл на тези понятия.
Същевременно, оценката на ситуацията при трафика на хора, публикувана от Германската
криминална служба, дава известни индикации в тази насока. Тази оценка показва, че през 2016 г. и
2017 г. най-много жертви е имало в строителния сектор, следван от кетъринга и надомните услуги 89.
Експертите смятат, че трафик на хора и трудова експлоатация могат да бъдат срещнати във всички
сектори 90. Някои обаче се споменават повече – строителството, месопреработващата и
селскостопанската индустрия, наред с кетъринга и надомните услуги. Експертите също така
споменават и транспорта, логистиката и хотелиерството, както и услугите по почистване 91.
Съвместно проучване на организация, противодействаща на трафика, и политическа фондация,
основаващо се на разследванията на прокурори в четири германски провинции между 2005 г. и
2015 г., разкри, че повечето дейности с елементи на трафик на хора са били разпространени в
кетъринга, строителството, селското стопанство или месопреработващата индустрия 92. Цитираните

Интервю с г-н Линднер, правен експерт, от 15 януари 2019 г.
Германски институт за правата на човека, Развитие на положението в сферата на правата на човека в Германия, юли
2017 г.- юни 2018 г.
89
Германска криминална служба, Доклад за ситуацията с трафика на хора 2016/2017 г.,
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/menschenhandel_node.ht
ml.
90 Интервю с д-р Сайръс, изследовател, от 21 януари 2019 г.; Интервю с г-жа Виршинг, директор на мрежа за борба с
трафика, 21 януари 2019 г.
91 Цялостна оценка от интервютата с експерти.
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Friedrich-Ebert-Stiftung/BGMA, Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung – Eine Auswertung
staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsakten und gerichtlicher Entscheidungen, http://library.fes.de/pdf-files/dialog/13576.pdf.
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резултати свидетелстват за продължаваща експлоатация в тези сектори за период, надхвърлящ
десетилетие.

Фактори, засилващи рисковете в различните сектори
Общото между гореспоменатите икономически сектори е, че като цяло те наемат лица с ограничена
професионална и езикова квалификация. Следователно, служителите в тях могат лесно да бъдат
заменяни. Освен това, изследванията сочат, че най-уязвими са секторите, в които е сравнително
лесно престъпните „предприемачи“ да изолират жертвите си от контакти с обществото и,
следователно, да ги лишат от достъп до структури, които биха им оказвали подкрепа. Пример в това
отношение е ситуацията, при която жертвата е настанена в производствени помещения или в
близост до тях, и е контролирана от работодателя. Не е рядко явление поставянето на пострадалия
в условия, близки до лишаване от свобода, като освен това от възнаграждението ѝ се удържат
непропорционално високи суми под формата на жилищни разходи. Подобен подход е характерен
особено в строителството и месопреработващата индустрия 93. Изолацията може също да бъде
засилена чрез забраняване достъпа на компетентните власти до мястото, където се извършват
производствените дейности. Това води до ограничен достъп до служителите и до трудности при
осъществяване надзор за спазването на трудовите стандарти. Пример в това отношение са
хигиенните правила в месопреработващата промишленост, които принуждават инспекторите да
обличат специално облекло, преди да влязат на територията на инспектираните обекти. В други
индустриални сектори, като стоманодобивната промишленост, на практика е невъзможно
инспекторите да получат бърз достъп до производствените помещения, поради необходимостта от
спазване правилата за безопасност 94. Наетите лица, упражняващи надомна работа, са невидими,
тъй като властите нямат достъп до частните домакинства 95. Бизнесът „кетъринг“ не е скрит от
обществеността, но там се използват други методи от типа на заплахи срещу роднините в страната
на произход на жертвата. Освен всичко това, поради обвързването на разрешителното за
пребиваване на жертвата с нейната заетост, възникват условия за зависимост от работодателя, а
езиковата бариера ѝ пречи да потърси помощ 96.

Веригите от подизпълнители като рисков фактор
Системна и организирана експлоатация може да бъде открита в частност в строителството, селското
стопанство и месопреработващата индустрия, както и в транспортния сектор 97.
Веригите за доставка на труд са разпространено явление в строителството, месопреработващата
индустрия, транспорта и логистичния сектор. Те включват услуги, които се извършват от една фирма
на друга и които са регламентирани като договорни взаимоотношения между принципала и
Интервю с представител на полицейския профсъюз, 13 януари 2019 г.
Интервю с представител на полицейския профсъюз, 13 януари 2019 г.
95 Интервю с г-жа Виршинг, директор на мрежа за борба с трафика, 21януари 2019 г.
96 Интервю с представител на полицейския профсъюз, 13 януари 2019 г.
97 Интервю с д-р Сайръс, изследовател, 21 януари 2019 г.
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подизпълнителя. Пирамидите от взаимоотношения между подизпълнители се създават с цел
прикриване на отговорността. В рамките на тези взаимоотношения, които в повечето случаи са
транснационални, служителите могат лесно да се превърнат в жертви на трафик на хора или на
трудова експлоатация 98.

Национална стратегия за борба срещу включването на икономическите сектори в
експлоатационната верига
В страната липсва национална стратегия за борба срещу участието на икономическите сектори в
трафик на хора и трудова експлоатация. Това намира отражение в неразвитото сътрудничество в
борбата срещу трафика между профсъюзите, контролните органи и прокуратурата. Причините за
тази ситуация включват редица фактори – от неясно разграничените компетенции до липсата на
опит 99. Това положение е неблагоприятно, при положение, че множество международни правни
инструменти подчертават нуждата от сътрудничество между различните институции, включително
и заинтересованите бизнес структури. Пример в това отношение е Протоколът от 2014 г. към
Конвенцията срещу принудителния труд на Международната организация по труда 100. В частност
Чл. 1 (2) от този протокол изисква приемането на национален план за действие за ефективно
противодействие на принудителния труд в сътрудничество с асоциациите на работодателите и
служителите. Федералното правителство все още не е ратифицирало този протокол.
Все пак през 2016 г. междуведомственият Комитет по трудови и човешки права под егидата на
Федералното външно министерство прие Национален план за действие по трудови и човешки права
(NAP) 101. В този документ, който визира и предизвикателствата в рамките на веригите на търсене и
предлагане, основният фокус е върху чуждите държави, така че той реферира недостатъчно към
съществуващите проблеми в самата Германия 102.

4. Гърция
В Гърция има сравнително малко случаи на идентифицирани жертви на трафик с цел трудова
експлоатация. Същевременно, има доклади, които сочат голямо разпространение на
принудителния труд в сектори като селско стопанство, услугите за (надомно) почистване, туризма
и производството на храни и напитки. В частност селскостопанският сектор наема мигранти без
документи основно с произход от Пакистан и Бангладеш, както и българи, румънци, албанци и
други работници от Източна Европа.

Интервю с представител на полицейския профсъюз, 13 януари 2019 г.
Интервю с д-р Линднер, правен експерт, 15 януари 2019 г.
100
ILO
Protocol
of
2014
to
the
Forced
Labor
Convention
1930,
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3174672.
101 National Action Plan of the Federal Government on the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human
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В селскостопанския сектор има високо сезонно търсене на труд, което налага наемането на голям
брой работници през ограничения период на събирането на реколтата. Увеличеният обем на
нелегален труд извън семейните стопанства обяснява и високия и непрестанно увеличаващ се
процент на работниците-мигранти. Според оценките, последните съставят 90% от общия брой на
наетите в селското стопанство 103.
Гръцкото правителство си дава сметка за размерите на това търсене и с оглед подпомагането на
мигрантите да получат разрешителни за пребиваване и да се ползват от трудови права публикува
на всеки две години постановление, с което се определя максималния брой работни места за
сезонни дейности по региони и сектори. По такъв начин, граждани на трети страни могат да дойдат
на работа в Гърция за максимален период от шест месеца, като за целта се нуждаят единствено от
„покана“ или се възползват от системата “open call”. На практика обаче, въпросният брой е много
малък, а системата е трудно приложима при наемането на мигранти 104. През април 2016 г. Гръцкият
имиграционен кодекс бе променен (Чл.13a от Закон 4251/2014), така че селскостопанските
работодатели в регионите, където има вече утвърдени места за сезонни работници, могат да
наемат граждани от трети страни без документи или кандидати за бежански статус, които вече
пребивават в Гърция, като по такъв начин те се сдобиват с временни, шестмесечни разрешителни
(чрез използване на трудови купони, с които се изплащат осигуровките и надниците). От гледна
точка на работниците обаче, тази мярка ги обвързва с определени работодатели и има прекалено
кратка продължителност.
Гръцкият инспекторат по труда към Министерството на труда, социалната сигурност и
благоденствието отговаря за провеждането на инспекции на местата, в които се упражнява трудова
дейност, включително фермите и селскостопанските обекти. Инспекторите по труда могат да правят
проверки на всеки обект, където е вероятно да бъдат наети работници, а техните инспекции целят
установяването на нарушения на трудовото законодателство, включително и идентифицирането на
възможни жертви на трафик. Селскостопанският сектор обаче се оказва особено труден обект за
мониторинг, особено що се отнася до отдалечените райони на страната.
В рамките на проекта на Европол EMPACT THB Гръцкият инспекторат по труда (SEPE) участва в
съвместни екипи с полицията, чиято дейност е насочена към борба с трафика на хора с цел трудова
експлоатация (май 2017) 105. В периода 14-19 май 2018 г. в рамките на същия проект са били
проведени общо 372 инспекции на обекти от здравеопазването, селското стопанство, птицеферми
и животновъдни стопанства, строителни и индустриални обекти. Според прессъобщение на
Министерството по труда, в резултат на инспекциите са били наложени 113 административни глоби
за нарушения на текстове на трудовото законодателство на обща стойност 703,436 евро.

A.G. Papadopoulos, In what way is Greek family farming defying the economic crisis?, Agriregionieuropa, Vol. 43, 2015.
Информацията бе получена от интервю с Е.Дионисопулу – адвокат по трудовоправни въпроси. Вж. E. Dionisopoulou,
The Protection of the labour rights of undocumented third country nationals – On the decision Chowdury v. Greece, Epitheorisi
Ergatikou Dikaiou, August 2018.
105 GRETA, Доклад относно прилагането от Гърция на Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа, 18
октомври 2017 г., https://rm.coe.int/greta-2017-27-fgr-gre-en/168075f2b6, para. 144.
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Гърция прие Национален план за действие срещу трафика на хора, чийто период на действие изтече
през 2012 г. 106. Понастоящем в страната няма национален план за действие или стратегия в тази
сфера. В съответствие с Чл.6 от Закон 4198/2013 бе създадено Бюро на Националния докладчик за
трафика на хора. То отговаря за лансирането, координацията и осъществяването на национална
стратегия за борба с трафик на хора. Общата цел на това звено е да бъде създадена група от легални
частни структури, които да провеждат редовни одити на своята верига на доставки. Те ще бъдат
фокусирани върху идентифицирането на инциденти, свързани с трафик с цел трудова експлоатация.
С тази цел бе създаден Постоянен консултативен форум като обща рамка за обмяна на информация
между Бюрото на националния докладчик и представителите на 11 НПО, специализирани в сферата
на борбата с трафика на хора. На 4 юни 2015 г. Бюрото на националния докладчик, Националният
център за социална солидарност (EKKA) и 3 НПО внесоха меморандум в Постоянната комисия за
гарантиране на равенството на гръцкия парламент, в който се съдържат предложения за план за
действие 107, а през май 2018 г. Националният докладчик съобщи, че се изготвя проект за нов
Национален план за действие.
С оглед ликвидирането на риска от трудова експлоатация за веригите за доставки, през 2014 г.
Националният докладчик подписа Меморандум за сътрудничество с Гръцката мрежа за социална
отговорност, който включва разяснителни дейности сред фирмите, клиентите и служителите чрез
обучения, уъркшопи и други събития, както и чрез използване инструментите на социалните медии
за достигане до по-широка аудитория. Освен това, Националният докладчик и Атинската
организация на обществения транспорт са съорганизатори на обучение за служителите на
обществения транспорт, както и на разяснителни кампании за пътниците през периода 2017-2020
г. Подобни дейности бяха организирани през 2016 г. с Организацията на централните хали на Атина,
които бяха фокусирани върху спецификата на трудовата експлоатация в селскостопанския сектор.
През 2016 г. бе създаден Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик,
който се ръководи от EKKA. Целта му е да бъде създадена и поддържана база данни за броя на
жертвите на трафик. Наред с това, Бюрото на националния докладчик проведе поредица от
дейности, включително и уъркшоп на тема „Борбата с трафика на хора“ в сътрудничество с Гръцкия
трудов инспекторат. В сътрудничество между ОССЕ, община Атина и „Блумбърг“ се извършва
дейност за укрепване на публично-частното партньорство чрез въвеждане на модел за
мониторинг/контрол върху веригите за доставки.
Трябва да се отбележи, че след 2016 г. започна работа Постоянна подкомисия за борба с трафика и
експлоатацията на хора към гръцкия парламент, която функционира под надзора на Специалната
постоянна комисия за гарантиране на равенство.

Национален план за борба с трафика на хора, 2006 г., https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/greece-52national-action-plans_en.
107 Общ меморандум внесен в гръцкия парламент, https://www.praksis.gr/assets/YPOMNIMA.pdf.
106

28

5. Италия
Италия е преди всичко страна-дестинация за трафикираните лица. Има трайна тенденция към
увеличаване на трафика на нейна територия със специфична цел трудова експлоатация. 108
Редица икономически сектори пряко или косвено участват във веригата на търсене и предлагане, в
която се осъществява този вид трафик. Най-уязвимите сектори са селското стопанство,
животновъдството, текстилът и машиностроенето, надомните услуги и строителният сектор 109.
Селскостопанският сектор в страната привлича най-голям брой експлоатирани работници измежду
жертвите на трафика. Този процес се улеснява от посредници или трудови брокери (наричани на
италиански “caporali”), които принуждават жертвите на трафика да живеят и работят в нечовешки
условия. Чужденците, заети в този сектор, обикновено не получават адекватно заплащане и са
принудени да живеят там, където полагат труд, което засилва изолацията им и по такъв начин
създава предпоставка за уязвимостта им от допълнителни нарушения на човешките им права 110.
Трудовата експлоатация на жертви на трафик е особено разпространена в Южна Италия, макар че
случаи на експлоатация на работниците и поставянето им в неподходящи условия за труд
съществуват и сред общностите от работници-мигранти в Централна Италия – в частност в
провинция Латина, която е недалеч от Рим, както и в Северна Италия 111.
Фирмите, които развиват дейност в селскостопанския сектор, се възползват от трудовата
експлоатация, защото тя им позволява да намалят разходите си за заплащането на работниците и,
следователно, продукцията им да има конкурентни пазарни цени 112. В някои райони на Италия тази
ситуация дори кара фирмите да вярват, че нямат друг шанс за печалба в този сектор, освен
привличането на евтин и експлоатиран труд 113. Неадекватната намеса трудовата инспекция, която
съумява да разкрие нарушения и да предприеме мерки срещу твърде малко от фирмите, свързани
с трафика на хора, също допринася за този тревожен феномен.
Друг сектор, който е пряк участник във веригата на търсене и предлагане на трафика на хора в
Италия, е текстилната и преработвателната промишленост. Този сектор отбелязва съществен ръст в
региона на Тоскана и в частност в град Прато, който привлича чуждестранни общности, търсещи
бизнес възможности. В това отношение най-голяма известност има китайската общност, която
ръководи и контролира трафика на китайски граждани с цел експлоатацията им в Италия. След като
пристигнат в страната, трафикираните китайски лица са експлоатирани не само от текстилни и

GRETA, Доклад относно прилагането от Италия на Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа, 2019
г., стр. 8, https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627.
109 GRETA, Доклад относно прилагането от Италия на Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа, 2019
г., стр. 21, https://rm.coe.int/greta-2018-28-fgr-ita/168091f627.
110 Osservatorio Placido Rizzotto, CGIL-FLAI, Agromafie e Caporalato, 2017, https://www.flai.it/osservatoriopr/.
111 Интервюираната Розанна Парадизо обърна внимание в частност на района Пиемонте.
112 Въпросник, попълнен от Джорджио Агоста.
113 Интервю с Марко Омицоло.
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преработвателни предприятия, но и за нелегални дейности от типа фалшифициране на търговски
марки 114.
Освен това, има случаи, при които жертвите на трафик са подложени на трудова експлоатация в
сектора на надомните услуги и грижи. Използването на експлоатиран труд в този сектор е поособено, тъй като обикновено работниците живеят в частния имот на онези, които ги наемат
незаконно. В резултат на това е трудно властите да проникнат в тази схема на експлоатиране, а за
самите работници - да съобщят за онези, които ги експлоатират. Чуждите граждани, които работят
в домашна среда, са принудени да се трудят допълнително дълги часове срещу ниско заплащане,
като освен това са изложени на вербално, физическо и психологическо насилие. При това, някои от
тези работници фактически са държани в изолация, като често са заключвани, а тяхната свобода на
придвижване е силно ограничена, тъй като работодателите им считат, че те трябва да са постоянно
на тяхно разположение 115.
Фирми, работещи в сферата на строителството, също са уличени, че се възползват от трудовата
експлоатация на жертви на трафика, като за целта използват предимно граждани от
източноевропейски държави 116. Други рискови сектори, които до голяма степен са застрашени от
веригата на търсене и предлагане на трафика на хора, включват туристическата индустрия,
кетъринга и развлекателната индустрия 117.
Италия прие национална стратегия, която наред с другите мерки предвижда и противодействието
на участието на икономиката във веригата на търсенето и предлагането на жертви на трафика. В
частност, на 26 февруари 2016 г. бе приет първият „Национален план за действие срещу трафика и
тежката експлоатация на хора“, който предвижда редица мерки, насочени към засилване на
националния отговор на тази престъпна дейност под формата на превенция, разследване, защита
и партньорство 118. Мерките за борба срещу включването на икономическите сектори във веригата
на трафика на хора включват улесняване сътрудничеството с частния сектор, насочено към
повишаване осведомеността за използването на принудителен труд, насърчаване на
корпоративната социална отговорност и развитието на система от стимули. В институционално
отношение се насърчава взаимодействието с Националния инспекторат по труда, укрепването на
сътрудничеството със съдебните власти и налагането на мултисекторен подход при справянето с
престъпленията по веригата на трафика на хора.
Освен това, на 27 май 2016 г. Министерството на труда и социалните политики, Министерството на
вътрешните работи и Министерството по политиките в селското стопанство, хранителната

114 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione

su
mafie,
migranti
e
tratta
di
esseri
umani,
nuove
forme
di
schiavitù,
2017,
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.
115 L. Palumbo, Trafficking and labour exploitation in domestic work and the agricultural sector in Italy, 2017,
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5bd84d89-d701-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en.
116 GRETA, Доклад относно прилагането от Италия на Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа, стр. 21
117 Интервю с Розанна Парадизо.
118 Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018), http://www.pariopportunita.gov.it/wpcontent/uploads/2017/12/Piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf.
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индустрия и горското стопанство приеха „Протокол срещу нелегалното набиране и трудовата
експлоатация на селскостопански работници“ 119.
Дейностите по този протокол включват организиране на безплатен транспорт за селскостопанските
работници до и от местоработата им, реализиране на пилотни проекти за временното използване
на държавни имоти при настаняване на сезонните работници, създаване на информационни
пунктове за предоставяне на услуги при настаняването им и насърчаване курсовете по италиански
език и трудова квалификация.
Една от най-скорошните мерки е приемането на Закон 199 от 2016 г., с който се създава рамка за
междуинституционална координация – в частност между Министерството на труда и социалните
политики и Министерството по политиките в селското стопанство, хранителната индустрия и
горското стопанство – насочена към осъществяване на мерките за насърчаване на по-добри условия
за живот и иновативни политики на наемане на селскостопански работници.

119 Ministry of Labour and Social Policies, the Ministry of the Interior and the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies,
Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, 2016, http://www.lavoro.gov.it/temi-epriorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focuson/Volontariato/Documents/Protocollo%2027%20maggio%202016.pdf.
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Глава 3. Modus operandi на трафикантите на хора
1. Румъния
Престъпните групи се отличават с мобилност и гъвкавост, като се стремят да развиват дейности в
редица държави, особено там, където има засилено търсене на пазара на сексуални услуги, но и в
рамките на пазара на труда. В този контекст начините на набиране на бъдещите жертви отразяват
живота на румънските граждани, независимо дали вече живеят в страната-дестинация на трафика
или в Румъния.
Има примери, когато жертвите приемат офертите, но след като пристигнат в съответната държава
се убеждават, че условията са по-различни от обещаните и ги превръщат в обект на експлоатация.
Обещанията за работа в чужбина или дори в страната все още са чест претекст и форма на
привличане на потенциални жертви.
Основните страни-дестинации, където румънски граждани са подлагани на експлоатация, са
Италия, Германия, Испания, Великобритания, Франция, Дания, Чехия и Белгия.
Развитието на технологията и достъпът до интернет са фактори, които улесняват дейността на
трафикантите. Основните сайтове, използвани от тях за набиране и транспортиране на жертви,
продължават да са тези, на които се публикуват рекламни съобщения и предложения за работа,
както и сайтовете, предлагащи различни видове сексуални услуги (еротични масажи, видео чат,
ескорт-услуги).
На етапа на набирането трафикантите често използват интернет и мобилните приложения.
Възможността да се използват онлайн и мобилни ресурси позволява на трафикантите, от една
страна, да влязат в контакт с потенциалните жертви, независимо от тяхната локация (особено чрез
платформите на социалните медии), а от друга им дава възможност да комуникират по-лесно
помежду си и с въпросните потенциални жертви (например във Фейсбук, Месинджър, WhatsApp и
Viber). Както трафикантите, така и властите, считат Фейсбук за най-често използваното средство за
онлайн набиране на лица за сексуална експлоатация. Основната причина трафикантите да
предпочитат тази социална мрежа е наличието на голям обем снимков материал и информация за
бъдещите жертви – обикновено млади жени (някои от които непълнолетни). Публичността на
достъпа позволява на трафикантите да получат различна информация, която непредпазливите
ползватели постват (фотографии, лична информация, всекидневна дейност, посетени места и др.).
Престъпниците използват тези подробни сведения, за да убедят жертвите си, че имат общи
интереси, като по такъв начин увеличават шансовете за успех на процеса на набиране. Друго важно
предимство е използването на частния чат по Фейсбук (Месинджър) за провеждане на дискретни
разговори с жертви, които не могат да бъдат проследени от други хора (родителите или приятелите
на жертвата).
Интернет-набирането често се оказва по-ефективно от традиционните методи, използвани от
трафикантите. Комуникацията е по-бърза, а цената – по-ниска.
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Трафикантите са експерти в убеждаването на уязвими хора, тъй като имат нужния опит при
адаптиране на посланията си както в онлайн рекламата, така и в хода на преките разговори, с което
да предизвикат интереса на потенциалните си жертви.
В случаите на сексуална експлоатация най-често използваният метод за набиране, използван от
трафикантите, са обещанията за работа в чужбина, насочени към млади момичета/жени, които след
пристигането си в съответната страна са принудени да проституират – т.нар. метод „lover boy“.
В случаите на трудова експлоатация жертвите често са набирани чрез традиционни методи – чрез
семейството, приятелите и познатите. Това е така, защото много от трафикираните лица живеят в
селски райони и имат ниско образование, поради което много рядко използват интернет или
въобще не го ползват. Това налага офертите да се разпространяват чрез трафикантската мрежа от
социални контакти там, където интернет не е широкоразпространен. Но и при трудовата
експлоатация не може да се изключи изцяло онлайн набирането, което преди всичко е насочено
към онези, които се поддават на „изгодните“ оферти, без да са били преди това в чужбина и без да
познават подробно процедурите за получаване на работа зад граница. В някои случаи на пръв
поглед изглежда така, като че обявите са от фирми, а не от физически лица. Някои обяви за работа
са изцяло фалшиви, а други са за съществуващи позиции. Зад тези оферти обаче стоят лица и
организирани групи трафиканти, които развиват дейност в Румъния, или посредници, които са
наети от трафикант за установяване на контакт с потенциална жертва. В онлайн средата има
множество оферти за работа в чужбина на румънски работници, често без да се упомене наемащата
фирма. Лицата, които желаят да работят зад граница, би следвало да са особено внимателни, когато
се ползват от услугите на посредници при намиране на такава работа. В съответствие със Закон
№156/2000 относно защитата на румънските работници в чужбина (впоследствие изменен и
допълнен), единствено оторизираните от териториалните трудови инспекторати фирми могат да
посредничат при наемането на румънски граждани в чужбина. Тези фирми, които набират
кандидати за работа в чужбина, трябва изрично да са упоменали този тип дейност в своята
регистрация в съответствие с Кодекса на дейностите на агенциите по наемане на лица - 7810 NACE
Code 120.
С течение на времето румънските власти предприемат стъпки за засилване информираността на
гражданите, които имат желание да работят в чужбина, с оглед избягването на ситуации, при които,
веднъж пристигнали в страната-дестинация, те се оказват подложени на трудова експлоатация или
на други форми на трафик на хора. Според данните, предоставени от Националната агенция по
заетостта (ANOFM), тази институция е създала мрежа от 45 съветници от системата на EURES
(Европейски служби по заетостта) и държавни служители във всичките агенции по заетостта, които
са обучени да предоставят нужната информация, както и консултантски и посреднически услуги за
румънски работници, които вече работят или искат да работят в ЕС, и за граждани на страни-членки,
които биха желали да работят в Румъния. Румънските граждани, които желаят да работят в чужбина,
се информират за правата и задълженията, които ще имат след назначаването си на работа на
територията на друга държава като резултат на услугите EURES и на двустранните правни
споразумения на Румъния в сферата на трудовия обмен. Тези услуги се предоставят по различни
120

NACE = Номенклатура на икономическите дейности.
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канали: писмена информация относно условията при съответните оферти за работа, както и аташето
по трудово-социалните въпроси, участващо при селекцията на кандидатите; чрез публикуване на
оферти за работа на националния сайт на EURES и тяхното обявяване в седалищата на агенциите по
райони; както и чрез публикувани материали на страницата на Националната агенция по заетостта
и в социалните медии. С оглед подкрепата за румънските работници, които са намерили работа в
европейските страни, както и за румънските граждани, които са безработни или търсят работа в ЕС,
Националната агенция по заетостта си сътрудничи с румънските задгранични дипломатически
мисии, както и с румънските институции, съответно с Трудовия инспекторат, Общия полицейски
инспекторат и др. Тези дейности включват: информиране на румънските граждани за услугите,
предлагани от Службата за публична заетост в съответната държава; справки за свободните места
в Румъния; разясняване на услугите, предоставяни от Националната агенция по заетостта; сведения
за мерките за стимулиране мобилността на национално равнище и за насърчаване връщането на
румънските работници в страната; информиране за мрежата на EURES, както и за правата на
работещите в рамките на европейския трудов пазар и за социалните осигуровки, предвидени в
европейските регламенти.

2. България
Тъй като България изпълнява предимно ролята на страна-източник на трафик на хора с цел трудова
експлоатация, трудно е да се очертае специфичен метод на действие на трафикантите с участието
на местния бизнес.
Независимо от това, доклад на българска криминологична организация, въз основа на документи
на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) 121 и становище, застъпено от утвърден
експерт в областта на противодействието на трафика на хора 122, се позовава на практики на
верижно назначаване и използване услугите на подизпълнители и под-подизпълнители, така че да
е трудно да се проследи от кого точно са наети конкретните лица.
Докладът също така посочва участието на сравнително дребни бизнес играчи, развиващи дейност
както в страната на произход, така и в страната на дестинация, които често са свързани с веригите
за трафик, и прави общ преглед на някои основни рискови тенденции, между които липсата на
постоянна трудова заетост, тежки условия на труд 123, липсваща или незадоволителна правна
регулация на трудовите взаимоотношения 124.
Превенция и противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия, Риск Монитор,
2015 г., https://www.riskmonitor.bg/bg/report/protivodeystvie-i-preventsiya-na-trafika-na-hora-s-tsel-trudova-eksploatatsiyav-balgariya-i-norvegiya, стр. 12 и сл.
122 Интервю с експерта в областта на противодействието на трафика на хора и координатор на проект за защита на
трудовите права в България, г-жа Антоанета Василева, 17 декември 2018 г.
123 Тежките условия на труд, макар и да не са идентични с явлението трафик, също се изтъкват като благотворна почва за
трафик с цел трудова експлоатация от изследователите в сферата на наказателното право и наказателния процес –
Писмени отговори на г-жа Джорджия Папучарова, г-жа Христина Богия и г-н Страхил Гошев, докторанти в Югозападен
университет „Неофит Рилски“, 4 януари 2019 г.
124 Превенция и противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия, Риск Монитор,
2015 г., https://www.riskmonitor.bg/bg/report/protivodeystvie-i-preventsiya-na-trafika-na-hora-s-tsel-trudova-eksploatatsiyav-balgariya-i-norvegiya, стр. 12 и сл.
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Смята се, че ролята на агенциите за набиране на персонал е да улесняват отпътуването на
българските граждани за страните на дестинация, например чрез закупуване на самолетни билети,
като по този начин прикриват връзката си с предполагаемата дейност по трафик, докато фалшивата
трудова документация в чужбина се урежда директно между фирмите и потенциалните жертви 125.
Командироването на работници, наети от български компании, е цитирано като трета основна
хипотеза при легитимни бизнес практики, използвани за целите на трудова експлоатация в Белгия,
Гърция, Италия, както и редица други страни – членки на ЕС 126. Всъщност, повечето от сигналите,
изпратени от Инспекцията по труда до Прокуратурата, се отнасят съответно до фиктивни
командировки в Белгия, таксуване за истински или издаване на фалшиви удостоверения A1 и т.н. 127.
По отношение на трафика в страната битуват неофициални сведения за предполагаеми нелегални
имигранти, които работят в екзотични ресторанти за бързо хранене, шиша барове, бизнеси,
стопанисвани от китайски предприемачи, и дори като таксиметрови шофьори 128 Що се касае до
случаите на наемане както на българи, така и на чужденци, намиращи се на границата между
легитимната заетост и трудовата експлоатация, те включват основно нередности, свързани със
заплати, профил на длъжността и работно време 129.
Що се отнася до финансовия аспект, скорошен доклад разглежда подробно източниците и
механизмите на финансирането на трафика на хора и отбелязва, че растящото използване на
легални бизнес структури за улесняване търсенето и предлагането на трафик повишава нивото на
сложност на престъпния капитал, тъй като законните и незаконни финансови потоци се преплитат
в процеса на изпирането на криминалните постъпления 130.
Във връзка с ползите, извличани от трафикантите, те са в ущърб както на жертвите на трафика
(неплатени заплати и социални осигуровки), така и на държавата (неплатени данъци), на фона на
печалбите, генерирани в ситуация на трудова експлоатация 131.

3. Германия
Извършителите на престъпленията трафик на хора и трудова експлоатация се възползват от
определени пазарни структури, които улесняват прикриването на експлоатацията. Невинаги обаче
изброените методи се явяват индикатор за злоупотреба.

Интервю с експерт по криминология, 12 декември 2018 г.
Интервю с експерта в областта на противодействието на трафика на хора и координатор на проект за защита на
трудовите права в България, г-жа Антоанета Василева, 17 декември 2018 г.
127 Писмо от изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ до Центъра за изследване на демокрацията, 18 декември
2018 г.
128 Интервю с експерт по криминология, 12 декември 2018 г.
129 Интервю с експерта в областта на противодействието на трафика на хора и координатор на проект за защита на
трудовите права в България, г-жа Антоанета Василева, 17 декември 2018 г.
130 Русев, А., Кожухаров, А., Безлов, Т., „Финансиране на организираната престъпност: Фокус върху трафика на хора:
Национален доклад за България“, 2018 г.
131 Интервю с експерта в областта на противодействието на трафика на хора и координатор на проект за защита на
трудовите права в България, г-жа Антоанета Василева, 17 декември 2018 г.
125
126
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Набиране на жертвите на трафик
Жертвите се наемат в чужбина от други служители 132, самите работодатели или агенции за подбор
на персонал 133. Последните често злоупотребяват с уязвимостта на жертвите, което възниква
основно в резултат на финансовата им ситуация. Тези посредници съществуват под формата на
нелицензирани агенции или т.нар. „дружества-пощенски кутии“ 134. Прилаганите от тях високи такси
за посредничество водят до финансова зависимост за ползващите услугите им 135.

Верига от подизпълнители
Възлагането на договори на множество подизпълнители създава риск от прикриване на
отговорностите, което води до злоупотреби. Рискът се увеличава от липсата на правни ограничения
за допустим брой подизпълнители 136. Разследващите органи често могат да установят само
последното звено от веригата. Въпросният субект е лесно заменяем и понякога дори се оказва
„фирма-пощенска кутия“. По този начин лицата, носещи отговорност, не могат да бъдат проследени
и установени 137. Извършителите на трафик заобикалят законовите изисквания и чрез
командироването на работници. Тук те се възползват от пречките пред транснационалните
разследвания и липсата на синхрон между законодателствата в различните страни. Например,
работникът получава не минималното заплащане според немските закони, а такова според
законите на друга държава 138. Често се прибягва и до работен статут на фалшиво самонаето лице
или се сключват няколко последователни договора за работа или услуги, което води до лишаване
от права и избягване плащането на социални осигуровки за работника 139.

Конкуренция и ценови натиск
Конкуренцията между участниците на пазара и ценовият натиск засилват риска от трафик на хора и
трудова експлоатация. Доставчиците спестяват от разходи, свързани с работниците, за да постигнат
най-ниска цена. Това се прави чрез подизпълнители, които задържат заплати или пренебрегват
плащането на социални осигуровки. Главните изпълнители са удовлетворени от обещанията за
високи трудови стандарти от страна на своите доставчици, но без да контролират тяхните действия,

Интервю с г-н Захер, бивш секретар на Промишления синдикат „Строителство, земеделие, околна среда“, проведено
на 15 януари 2019 г.
133 Интервю с д-р Линднер, правен експерт, проведено на 15 януари 2019 г.
134
Norbert
Cyrus,
Trafficking
for
Labour
and
Sexual
Exploitation
in
Germany,
2005
г.,
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081996.pdf.
135 Публикация на KOK e.V. относно ситуацията с трафика на хора в Германия, Menschenhandel in Deutschland - Eine
Bestandsaufnahme aus Sicht der Praxis, 2015 г.
136 Интервю с г-н Херман, ръководител на отдел за пасторски грижи, проведено на 18 декември 2018 г.
137 Интервю с представител на полицейския профсъюз, проведено на 13 януари 2019 г.
138 Интервю с г-н Херман, ръководител на отдел за пасторски грижи, проведено на 18 декември 2018 г.
139 Интервю с д-р Швартман, ръководител на департамент по трудова миграция в образователна институция, проведено
на 7 януари 2019 г.
132
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тъй като това би изисквало големи усилия и разходи 140. Така тази система на експлоатация се опира
на поведението на главните изпълнители, които не разглеждат сериозно подозренията за
злоупотреби 141. За съжаление, системата за обществени поръчки също допринася за случващото се,
тъй като публичните институции най-често избират най-ниската цена 142. Поради финансовите
ограничения работниците са изложени на риск да приемат несигурни условия на труд 143. Те са
принудени да подписват неверни документи за плащания и да разчитат на празни обещания за
заплати 144. Някои извършители дори не предоставят трудовите договори на работниците си, за да
създават непрозрачност, водеща до несигурност 145. Друг фактор, с който може да бъде
злоупотребено, е непознаването на немското трудово законодателство от страна на работниците.
Така те изцяло разчитат и се доверяват на работодателите си, а, когато осъзнаят, че се намират в
схема за експлоатация, вече е прекалено късно. 146

Пропуски в работата на държавните органи
По отношение на проверките от страна на властите, съществуват правни пропуски, които могат да
бъдат използвани от извършителите. Например, ако времето за труд не се отчита електронно, това
би могло да доведе до множество възможности за прикриване на експлоатацията. В допълнение,
участниците в престъпната схема се възползват от ниското ниво на контрол от страна на трудовите
инспекторати 147. Така бариерите пред този тип престъпно поведение се оказват крайно
недостатъчни поради голямата продължителност на процеса на правоприлагане, следствие от
недостига на персонал в прокуратурата и съдилищата 148, а също и поради пречки, свързани с
транснационалните разследвания. Въпреки че германските съдилища са компетентни да
разглеждат дела за трафик, извършен в чужбина (пар. 6 Nr. 4 от Наказателния кодекс), прокурорите
обикновено нямат пълномощията да водят разследвания в други държави.

Интервю с г-н Херман, ръководител на отдел за пасторски грижи, проведено на 18 декември 2018 г.; Интервю с д-р
Швартман, ръководител на департамент по трудова миграция в образователна институция на 7 януари 2019 г.; Интервю
с г-н Захер, бивш секретар на индустриалния профсъюз на строителните работници на 15 януари 2019 г.
141 Интервю с г-н Стрехлов, началник на отдел за борба с организираната престъпност към държавната служба за
криминално разследване на 22 януари 2019 г.
142 Интервю с г-н Херман, ръководител на отдел за пасторски грижи на 18 декември 2018 г.
143 Германски институт за човешки права, Развитие на ситуацията, свързана с човешките права в Германия, юли 2017 г. –
юни 2018 г., https://www.institut-fuermenschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Menschenrechtsbericht_2018/Human_Rights_Report_2018_Short_
version.pdf.
144 Интервю с г-н Захер, бивш секретар на индустриалния профсъюз на строителните работници на 15 януари 2019 г.
145 Интервю с д-р Швартман, ръководител на департамент по трудова миграция в образователна институция на 7 януари
2019 г.
146 Интервю с д-р Линднер, правен експерт, на 15 януари 2019 г.; Интервю с представител на полицейския профсъюз на 13
януари 2019 г.; Интервю с г-н Захер, бивш секретар на индустриалния профсъюз на строителните работници на 15 януари
2019 г.
147 Интервю с г-н Херман, ръководител на отдел за пасторски грижи, на 18 декември 2018 г.
148 Интервю с представител на полицейския профсъюз, проведено на 13 януари 2019 г.
140
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4. Гърция
Трафикът на хора с цел трудова експлоатация представлява сложен и мултиаспектен феномен,
включващ различни степени на координация и сътрудничество между широк кръг от участници, за
улесняване първоначалната организация на престъплението, а впоследствие и осъществяването на
стриктен и постоянен контрол върху жертвите на трафика с оглед продължаване на престъпните
действия.
Участници във веригите за трафик могат да бъдат агенции за подбор на персонал, собственици на
фирми, корпоративни структури или индивидуални предприемачи. Заедно тези субекти улесняват
и правят възможно незаконното и принудително настаняване, както и експлоатацията на жертвите
на различни работни места. Търсенето на евтина работна ръка и услуги превръща Гърция в основна
дестинация за жертвите на трафик. В същото време, тя е и транзитна страна, тъй като поради
географското си местоположение представлява главен вход към Европейския съюз.
Методът на действие на трафикантите включва три основни фази: набиране, транспортиране и
трудова експлоатация. Този метод се изменя и адаптира в отговор на осъвременяването на
държавните политики и законодателните мерки по отношение на трафика на хора за трудова
експлоатация, а също и с оглед на нововъзникнали икономически възможности. Трафикантите се
стремят да се възползват от всички съществуващи пропуски в законодателството, като се опират на
широк набор от методи и подходи.
Във фазата на набирането жертвите са предимно безработни лица в търсене на работна заетост.
Подходът на трафикантите изисква участието на агенция, която се явява посредник между
безработния и организацията/фирмата, предлагаща длъжността. Използването на агенция за
подбор на персонал в този процес се явява най-често прилаганата практика, обикновено в сектори,
свързани със сезонна работа или там, където работодателят и работниците владеят различен език.
На такива агенции обичайно разчитат работници-мигранти, които не притежават нужните езикови
умения и не са запознати с правната рамка в страната на местоназначение.
Самото набиране на персонал в общия случай се извършва в страната на произход и често включва
измама относно характера на работата и условията на труд. Агенциите за подбор публикуват обява
за работа, а жертвите, които са безработни и се намират в процес на търсене на работа, изразяват
интерес към предложението. Следва представяне на привлекателна картина, включваща фалшиви
обещания за по-добър живот и работа с високо заплащане и перфектни условия на труд.
Друга, много обичайна практика, прилагана от тези агенции, е таксуване за услугата по наемане на
работа, като първоначалната договорка е тя да бъде заплатена от самата агенция, за да се улесни
настаняването на работа на безработните лица. Тази такса може да покрива пътните разходи,
разходи по издаването на виза или други свързани разходи. Освен това, таксата може да включва
други начисления, като например висока лихва, което поставя потърпевшото лице в крайно уязвимо
положение.
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След като вече са се съгласили със сделката, жертвите отпътуват към държавата на дестинация,
където са посрещнати от други участници в трафика, ангажирани със самото „настаняване“ на
работа. В случая с Гърция се използват или сухопътни маршрути, най-често през Турция, като
жертвите, които имат право на законно влизане в страната, преминават границите и пътуват
предимно самостоятелно, или морските граници, които се простират върху площ от около 18 400
км. и предоставят лесен достъп.
След пристигането в държавата на местоназначение, започва фазата на експлоатация. Трафикантът,
за да си гарантира заробване на жертвите, следва серия от подходи и методи, като някои от тях
могат дори да включват физическо или психическо насилие. На първо място, се отнемат всички
паспорти и други документи, така че лицето да не бъде в състояние да се придвижва свободно и да
се обърне към властите, тъй като е изложено на риск да бъде арестувано за незаконна миграция.
Таксата по наемането на работа се изисква в пълен размер и за да може да я изплати, лицето е
принудено да полага принудителен труд. При така създалите се обстоятелства, жертвите могат да
бъдат лесно манипулирани от работодателите и да се съгласят на по-ниско заплащане отколкото
предложеното от агенциите за подбор, а понякога дори да работят и без заплащане. В резултат, те
са принудени да работят и живеят при непоносими условия, намирайки се под строг контрол.
Предвид факта, че не са в състояние да се разплатят, пострадалите остават заробени в ситуацията
на трафик за дълъг период от време. Този подход представлява един от най-популярните методи,
прилагани от трафикантите, за да държат жертвите под контрол, но той също така може да бъде
комбиниран и с други форми на психическо и физическо насилие. За да дезориентират жертвите
си, трафикантите сменят местоположението им в рамките на страната на местоназначение, като по
този начин предотвратяват евентуалните опити за бягство или свързване с полицията. В
допълнение, те упражняват пълен контрол и чрез изолация, заплахи, насочени към самото лице
или семейството му, обиди и актове на унижение.

5. Италия
В Италия трафикантите прибягват до няколко метода за използване на икономическите сектори в
процеса на набиране, транспортиране и експлоатация на жертвите. Веригата за търсене и
предлагане на трафик на хора може да бъде разделена на четири нива на организация 149.
На първо ниво, трафиканти, принадлежащи към етническата общност на жертвите, отговарят за
наемането на работници, както и за планиране и осъществяване на тяхното пътуване от страната на
произход до страната на крайна дестинация. На второ ниво, организациите на трафикантите, които
работят в чувствителни зони – разположени в граничните райони между страните на транзит и
дестинация – са натоварени с оперативни задачи като осигуряване на фалшиви документи, както и
избор на маршрути и начин за транспорт. Третото ниво се състои от трафиканти, които са отговорни
за транзитния преход през граничните райони и предаването на жертвите на крайния представител
149 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione
su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù, 2017 г., стр. 30,
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.
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на веригата на трафик. Именно тази последна група трафиканти представляват последното четвърто
ниво, което всъщност се възползва от печалбата от експлоатацията на жертвите.
Що се отнася до фазата на набиране, трафикантите се ползват от набор от разнообразни методи и
средства, чрез които набелязаното лице се оказва въвлечено във веригата за трафик. Методите,
използвани на този етап, варират в зависимост от страната на произход на потенциалните жертви.
В някои случаи, трафикантите прибягват до принудително набиране, т.е. процес, при който жертвата
и трафикантът преди това не са имали никаква връзка и принудата възниква по време на
първоначалния им контакт. Тук трябва да се спомене и метод, който изглежда че подхранва в голяма
степен веригата за търсене и предлагане на трафик на хора в Италия, а именно „купуването“ на
жертви от семейства в нужда. Този метод е характерен за слаборазвити райони и за държави с
рестриктивни демографски политики; състои се в извличане на полза от положението на семейства
с финансови затруднения, които нямат друг избор, освен да „продават“ на трафикантите членове на
семейството, за да оцелеят 150.
В други случаи, трафикантите в Италия използват методи, основани на напълно или частично
подвеждащ подбор. При този вид наемане на служители, извършителите на измамата представят в
невярна светлина или прикриват факти пред потенциалните си жертви. Тази практика е насочена
към получаване съгласието на набелязаното лице и се заключава в представянето като истина на
неверни факти, а също така и в премълчаването на някои съществуващи обстоятелства (напр.
действителните условия на труд, в които ще попадне жертвата при пристигането си в Италия).
Например, установен е случай, при който трафикантите използват подвеждащ подбор, за да убедят
група млади египетски мъже да пътуват до Италия, с цел подобряване на икономическото им
състояние и финансова подкрепа за семействата им в държавата на произход. Близките на някои от
тези мъже дори са принудени да задлъжнеят, за да платят на трафикантите, с фалшивата надежда,
че синовете им ще им помогнат да изплатят този дълг чрез работата си в Италия 151.
Някои от лицата, жертви на трафик за трудова експлоатация, се установят в Италия посредством
нелегални агенции за подбор (намиращи се в страната на произход или на крайна дестинация),
докато други попадат в престъпната схема чрез канали като устно предаване на информация или
посредничеството на членове на общността, към която принадлежат в страната на произход.
Последният метод може да е индикатор за наличието на система, при която лица, които вече са
жертви на трафик, получават финансови стимули от трафикантите, при условие че се завърнат в
родната си страна и наемат други жертви. Този метод намалява степента на риск за организаторите,
превръщайки самите жертви в участници и, в крайна сметка, дори в нови трафиканти. Що се касае
до транспортирането на жертвите на трафик, в много случаи извършителите не се доверяват на найпреките пътища, тъй като това им позволява да избягват маршрути, наблюдавани от полицията, като
например граничните контролни пунктове в страни, където държавните власти работят ефективно
150Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione

su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù, 2017 г., стр. 54,
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.
151 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione
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и не са податливи на корупция. Методите, използвани за транспортиране на жертви в Италия
включват трафик по море и по въздух. Трафикантите често разчитат на транспорт по море поради
специфичното географско положение на Италия, възползвайки се от драматичния приток на
мигранти през Средиземно море през последните години. Станалите обект на трафик лица,
пресичащи европейските граници по море, обикновено биват транспортирани до Италия с
импровизирани или надуваеми лодки, както и укрити в специално приспособени за контрабанда и
трафик на хора пространства във фериботи от Гърция, Албания и Турция 152.
Трафикът по въздух е един от най-бързо развиващите се методи за организирана нелегална
миграция. Трафикантите, които прибягват до този метод, отговарят за уреждане транспорта на
жертвите от Източна Европа, Индия 153 и Китай. Този вид трафик изисква изготвянето на сложни
документи за пътуване (напр. паспорти, разрешения за пребиваване) и/или корумпиране на
гранични служители или персонал на авиокомпаниите. Що се касае до самата експлоатация,
трафикантите и членовете на други престъпни организации в Италия държат жертвите си в
подчинение, като ги лишават от техните документи, заплашват и застрашават техните близки, или
дори ги малтретират чрез побои и сексуално насилие 154. Трафикантите в Италия, особено в по-слабо
развитите райони на страната, се възползват от две основни обстоятелства, допринасящи за
осъществяването на престъплението: от една страна, трудната икономическа ситуация както за
жертвите, така и за фирмите, които ги наемат нелегално, а от друга страна – „епидемичното“
разпространение на недекларираната трудова заетост. Според сведенията, трафикантите търсят
фирми, предимно в селскостопанския сектор, намиращи се на ръба на фалита, за да им предложат
евтина работна ръка „на черно“. По този начин компаниите, които разчитат на жертви на трафик,
извличат огромни ползи от ситуацията, тъй като могат да пласират продукти на конкурентна цена,
спестявайки от заплащането на работниците си. Експлоатацията може да се прояви като
принудителен или насилствен труд и дори може да включва случаи на робство и други подобни
практики, а също и заробване чрез дългове. Последната практика, например, е документирана в
централната част на Италия, където индийски работници мигранти, най-често сикхи от щата
Пенджаб, са принудени да работят за изплащането на дългове към измамни агенти, обещали им
добри възможности за труд и настаняване и организирали пътуването от Индия до Италия. Найобщо казано, трафикантите са предприемачески ориентирани и целят постигане на максимални
финансови облаги. Съответно, в допълнение към трудовата експлоатация, понякога те продават на
жертвите и допълнителни „услуги“, между които настаняване, вътрешен транспорт и фалшиви
документи. Заплащането на тези услуги се извършва по различни начини, основно в брой по

152 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione
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официални (Western Union, Moneygram, Postepay в Италия) или по неофициални канали 155. Като
цяло, трафикът на хора в Италия е постоянно развиващо се явление, като динамиката на
организираната престъпност, ориентирана към извличане на максимални печалби от този феномен,
гарантира, че методът на действие на трафикантите непрекъснато се адаптира спрямо промените в
националния и международния контекст.

155 Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Relazione
su mafie, migranti e tratta di esseri umani, nuove forme di schiavitù), 2017 г, стр. 38,
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/023/030/INTERO.pdf.
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Глава 4. Случаи по страни
1. Румъния
Дело xxx/40/2015 г. Окончателно съдебно решение, постановено през 2017 г.
С обвинителен акт на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма,
срещу А.Н., Л.К.К., Н.Е. и Д.Ф.В. е повдигнато обвинение за извършване на престъпления, свързани
със създаването на организирана престъпна група, трафик на хора, трафик на непълнолетни лица
съгласно разпоредбите на румънския Наказателен кодекс.
Жертвите В.М., К.М., М.К.А., Б.И.К., Г.М.И., К.Г., Л.М., С.В., П.Е., Т.Д., Б.Г., Б.М., Г.А.Ф., Ф.М., Н.М. са
били подложени на принудителен труд в Италия, като едно от лицата е било непълнолетно.
Обвиняемата А.Н. организира, въз основа на предварителни договорки с останалите обвиняеми по
делото Л.К.К., Н.Е., Д.Ф.В., привличането и транспортирането на няколко лица от Румъния в Италия,
където съвместно със С.Г., италиански гражданин, с когото се намира в интимни отношения,
посреща пострадалите лица с цел осъществяване на трудова експлоатация. Същите са били
подведени относно условията на труд, настаняване и заплащане чрез фалшиви обещания за добре
платена работа в Италия. Впоследствие обвиняемите принуждават жертвите да полагат труд „на
черно“, като им отнемат значителна част от заплатените от италианските работодатели средства.
Материалната уязвимост на тези лица, заедно с техния социален и образователен статус, се явява
катализатор при привличането им като жертви – повечето от тях имат ниско образование, нямат
други източници на доходи и произхождат от селските райони (селскостопански работници или
безработни) или от други бедни части на страната. Възползвайки се от бедността на сънародниците
си и липсата на работни места в Румъния, а също и от влиянието, с което С.Г. се ползва в тази част
на Южна Италия, обвиняемата решава да се заеме с трудова експлоатация на румънски граждани.
Така вербуващите обещават на жертвите си работни места с нормални условия на труд и достойно
заплащане, трудови договори, безплатно настаняване и храна, трудови и здравни осигуровки.
Всъщност, веднага след пристигане на местоназначението, всички обещания, въз основа на които
са наети лицата, се оказват напълно неверни. В допълнение, трафикантите задържат личните им
документи. Независимо, че обвиняемите заявяват пред съда, че не са изисквали комисионна за
посредническите си услуги, това твърдение е отхвърлено от жертвите, които твърдят, че са
заплатили суми между 50 и 100 евро за уреждането им на работа. За целите на набирането,
трафикантите са публикували обяви в местни вестници в Румъния за работни места в Италия.
Транспортирането на румънските работници в Италия се извършва както с превозни средства,
собственост на Л.К.К., един от обвиняемите по делото, така и чрез румънски фирми за
международен превоз; от наетите лица е било поискано да платят по-висока цена за пътуването си,
спрямо нормалните цени за останалите пътници. Така всяка от жертвите на престъпната схема
заплаща между 150 и 300 евро за транспорт до Италия, докато редовен автобусен билет за същия
маршрут към онзи момент може да бъде резервиран за сумата от 140 евро на човек. След проверка
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в Търговския регистър се оказва, че обвиняемият Л.К.К. е собственик в една от транспортните
компании и фигурира като управител/съдружник в дружеството.
Веднъж пристигнали в Италия, жертвите биват поети от няколко италиански граждани (между които
и С.Г., с който обвиняемата А.Н. поддържа интимни отношения) и разпределени при различни
италиански работодатели в съответния регион на Южна Италия. Там условията на живот са крайно
лоши, а жертвите са под принуда да се трудят по 12 часа в денонощие, включително в събота и
неделя. Работата се извършва в планинска област и се състои в бране на цитрусови плодове и
маслини. Спечелените средства се насочват към подсъдимите А.Н. и С.Г.. Пред жертвите се
подчертава фактът, че се намират в Италия, за да работят, и че там румънските граждани не се
възприемат като служители, а като роби на италианските си работодатели.
Въз основа на доказателствата, разгледани по това дело (включително подробните свидетелства на
жертвите по време на процеса), съдът постановява ефективни присъди от 5 до 10 затвор, в
зависимост от тежестта на престъпленията, извършени от всеки от подсъдимите (трафик на хора,
трафик на непълнолетни лица и създаване на престъпна група по силата на Наказателния кодекс).
Също така, на жертвите, завели гражданско дело в рамките на наказателното производство, се
присъждат обезщетения от 3000 до 10 000 евро, като компенсация за имуществени и морални щети,
претърпени в резултат на експлоатация.

Случаят „Гнездо на оси“
Румънско-датска престъпна група, специализирана в измама и експлоатация на хора, е разбита при
мащабна операция на датските и румънски разследващи органи. Групата действа през периода
2012 – 2014 г. с цел набиране на румънски граждани от бедни региони на страната, на които е
обещана добре платена работа в Дания. Операцията се провежда под името „Гнездо на оси“.
Арестувани са 21 румънски и двама датски граждани, срещу които са повдигнати обвинения за
използване самоличността на жертвите на трафик, за да се облагодетелстват със значителни суми
чрез измама на социални агенции, банки, кредитни институции и търговци в Дания. Според
властите в страната, жертвите са били държани в робство от членове на престъпната група и
оставени да живеят без никакви материални и финансови средства. Без да владеят местния език,
те са били принудени да обитават определените им от участниците в престъпната мрежа места за
живот и да изпълняват наложените им от тях дейности. В резултат, нанесените на датската държава
щети възлизат на милиони евро. След съдебен процес, задържаните румънски граждани са
осъдени в Дания за трафик на хора, измами, компютърни престъпления и укриване на данъци.
Същевременно, властите в Румъния също стартират съответни действия, за да неутрализират
румънския клон на тази транснационална мрежа.
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2. България
Липсва информация за наказателни производства, в които са намесени фирми или корпоративни
структури на територията на България. По-долу е изложена информация относно два значими
случая, свързани с трудова експлоатация на командировани в Белгия български работници.

Случаят Absa 156
Sociale Inspectie (Служба за социален надзор, Белгия) проверява как е нает персоналът на Absa,
предприятие, регистрирано по белгийското право, извършващо строителна дейност в Белгия. Тази
проверка показва, че от 2008 г. компанията възлага всички дейности, свързани с физически труд, на
подизпълнители – български предприятия. Тези предприятия почти не извършват дейност в
България и командироват работници в Белгия с удостоверения Е 101 или А 1, без да декларират
труда на съответните работници пред белгийската институция. Така Службата за социален надзор
се обръща към компетентните български власти с искане за разглеждане и отнемане на
удостоверенията Е 101 или А 1. Последните се произнасят, че към момента на командироването,
удостоверенията са били изрядни от административна гледна точка. На свой ред, белгийските
органи започват съдебни производства срещу белгийските работодатели за това, че са допуснали
чужденци, на които не е позволено да пребивават в Белгия за повече от три месеца, да се установят
в страната без предварително издадено им разрешително за работа, а също и че не са подали
предвидената от закона декларация пред институцията, на която е възложено събирането на
социалноосигурителните вноски, както и че не са регистрирали работниците си в Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (Национална служба за социално осигуряване, Белгия). Обвиняемите по делото
лица са оправдани на първа инстанция. Прокуратурата протестира това решение и на втора
инстанция следва осъдителна присъда. На 10 септември 2015 г. обвиняемите се изправят пред Hof
van Cassatie (Белгийския касационен съд). На 19 юни 2018 г. касационният съд потвърждава
решението на апелативния съд. Преди да излезе с окончателното си решение, касационният съд
отправя преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз. Съдът постановява, че в случай
на получени или предявени с измама удостоверения Е 101 националният съд може, в рамките на
производство, образувано срещу лицата, заподозрени, че са използвали командировани
работници, прибягвайки до такива удостоверения, да не вземе предвид последните, ако въз основа
на тези доказателства и при спазване на гаранциите за справедлив съдебен процес, които трябва
да бъдат предоставени на тези лица, той констатира наличието на такава измама 157.

Съд
на
Европейския
съюз,
C-359/16,
6
февруари
2018
г.,
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199097&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=f
irst&part=1&cid=1774437, параграфи 17-27; в. Дневник, Белгийските власти съдят български фирми за измама със
социални
осигуровки,
19
ноември
2017
г.,
www.dnevnik.bg/sviat/2017/11/09/3074654_belgiiskite_vlasti_sudiat_bulgarski_firmi_za_izmama/; LexGo.be, Supreme Court
rules on fraudulent A1 certificates), 26 септември 2018 г., www.lexgo.be/en/papers/labour-social-security-law/labourlaw/supreme-court-rules-on-fraudulent-a1-certificates,122622.html.
157 Съд на Европейския съюз, C-359/16, 6 февруари 2018 г.,
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200850&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=
first&part=1&cid=177443.
156
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Случаят „Топ строй 2003“ 158
През октомври 2013 г. белгийски съд осъжда българската компания „Топ строй 2003“ да заплати
глоба в размер на 177,600 евро за експлоатация на български строителни работници, наети за
изграждането на нов затвор и нова сграда на НАТО в Брюксел. Съдът, също така, разпорежда
конфискация на активите на компанията на стойност над 350,000 евро, представляващи печалба,
генерирана в ущърб на работниците. Според съда, наетите български работници са били
недостатъчно платени и живеещи в лоши условия. Те получават едва 6 евро на час, вместо
минимално определените от закона 15 евро и понякога са заставяни да работят и в събота. Според
изложените данни, 70 души са настанени в къща, където една стая е обитавана от деветима човека.
Делото е заведено от група от 14 български работници.

3. Германия
Въпреки че престъпленията, свързани с трафик на хора и трудова експлоатация в Германия,
привличат към себе си особено внимание, разследвания по тези случаи се провеждат
несъразмерно малко, а приключилите с окончателни решения съдебни дела са дори още по-голяма
рядкост. Първият случай, изложен по-долу, възниква неотдавна в сектора на транспорта и
логистиката. Тук е постановено и съдебно решение.

Случаят с филипинските шофьори на камиони
Случаят с филипинските шофьори на камиони привлича вниманието в Германия от есента на 2018
г. Холандски синдикалист научава за 16 шофьори от Филипините, работещи в германската
провинция Северен Рейн Вестфалия, докато разследва по обвинения за трафик на хора датска
компания с дейност в Холандия. Изглежда, че същата тази корпорация участва в трафик и на
територията на Дания. Работниците, които карат камиони в Германия, имат всъщност трудови
договори с транспортна компания от Полша, която им осигурява и разрешителните за работа.
Тази фирма изглежда като „дружество-пощенска кутия“ на споменатата вече датска логистична
компания, осигуряваща както работната ръка, така и превозните средства. Ремаркетата идват от
германска фирма, инструктирана от главния изпълнител да назначи за подизпълнител датската
компания. Така е разработена схема с участието на един основен изпълнител, двама
подизпълнители и свързана „фирма-пощенска кутия“. Независимо, че са наети на работа в Полша,
шофьорите карат предимно в Германия. Те имат постоянна заетост за период от три до осем
месеца. Пренебрегват се максимално допустимото време за шофиране и периодите на почивка.
Наетите лица живеят по двама в кабината на водача в продължение на няколко месеца.
Възнаграждението им, което така или иначе е под минималното заплащане в Германия, бива
в. Дневник, Български строители осъдиха в Белгия софийска фирма, 28 октомври 2013 г.,
www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2013/10/28/2170005_bulgarski_stroiteli_osudiha_v_belgiia_sofiiska_firma/;
Rtfb.be,
L'entreprise
Top
Stoy
condamnée
pour
l'exploitation
de
Bulgares),
25
октомври
2013
г.,
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_top-stoy-condamnee-pour-l-exploitation-de-bulgares-sur-differentschantiers?id=8121068.
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намалявано своеволно. Санитарните условия в обитаваните пространства са крайно
неблагоприятни. В допълнение, жертвите са принудени да заплащат и високи такси за
посредничество, за да работят като шофьори на камиони в ЕС и да получат необходимите за това
документи. Всички тези нечовешки условия на труд и изолация, настъпила в резултат от
извършваната работа и принудата към живот в камиона, заедно със съпътстващата ги
дискриминация, са индикатори за наличие на трафик на хора, насилствен труд и/или трудова
експлоатация 159.

Действащо законодателство
Няколко държавни институции започват разследване и отнасят случая към прокуратурата. Въпреки
това, на този етап шофьорите продължават да работят. Холандският синдикалист, заедно с член на
борда на Германската конфедерация на профсъюзите (DGB) подават жалби в прокуратурата за
трафик на хора, принудителен труд и трудова експлоатация. Разследванията продължават и към
момента. Според първите изявления на прокуратурата, размерът на минималната заплата в
Германия не е приложим в случая, поради факта, че назначаването на работа е станало в Полша,
което предполага прилагането на полската минимална заплата. Следователно, липсват основания
за по-нататъшно разследване за трафик на хора, принудителен труд и трудова експлоатация, тъй
като не са налице значителни диспропорции в сравнение с условията за заетите лица на подобни
или сходни работни места съгласно пар. 232 от Наказателния кодекс. Според прокурора 160,
изискването на законодателя, че трудовото възнаграждение не бива да бъде по-ниско от 50 или
повече процента от минималната работна заплата 161, може и да не бъде спазено в конкретния
случай. Независимо от това, първоначалните изчисления на Конфедерацията на профсъюзите в
Германия показват, че що се отнася до шофьорите на камиони, предмет на този казус, това
изискване е спазено. Федералното министерство на труда и социалните дейности излиза с обща
декларация относно прилагането на минималната работна заплата, с уточнението, че при избор на
приложимо право, определящо следва да бъде мястото на извършване на услугата, докато
националността на работниците и местоположението на офиса на фирмата, не би следвало да се
взимат под внимание.
Към момента, жертвите не са призовани от прокуратурата като свидетели. Разследването на
горепосочените нарушения е от съществено значение, за да им бъде предоставен статут на закрила,
включително помощ за издръжка, настаняване и разрешителни за пребиваване и работа в
Германия. Свидетелските показания са също необходими за доказване на криминалните
посегателства спрямо жертвите. Сегашното им положение по отношение правото им на

159 Доклад на Германската конфедерация на профсъюзите (DGB) и проект Справедлива мобилност (Faire Mobilität):
Филипински шофьори на камиони, експлоатирани в продължение на месеци, http://www.fairemobilitaet.de/++co++4cce3c34-e2bb-11e8-8eca-52540088cada.
160
Вестник
WDR:
Експлоатация
в
камиона
срещу
минималната
заплата,
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/westpol-spedition-mindestlohn-100.html.
161 Парламентарна публикация, придружаваща законопроект относно трафика на хора, BT-Drs. 18/9095:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/090/1809095.pdf.
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пребиваване и условия на живот е крайно уязвимо. В момента се търсят алтернативни възможности
за трудова заетост и разрешителни за пребиваване в Германия 162.

Случаят с индийските кухненски помощници, AmtsG Itzehoe 42 Ls 303 Js 27910/13
При този случай тримата обвиняеми по делото ангажират шестима мъже без разрешителни за
пребиваване и работа като помощници в индийски ресторант в продължение на 5 години. Въпреки
нелегалния им статут, на работниците се полага заплащане от около 5,5 евро на час, по силата на
разпоредбите за колективно договорените възнаграждения 163 в Закона за пребиваване, стопанска
дейност и интеграция на чужди граждани в Германия. В действителност, заплащането варира
между 2 и 4 евро на час. Не се внасят и социални осигуровки. Недвусмисленото намерение на
работодателите е да реализират печалби от трудова експлоатация, изчислени впоследствие и
възлизащи на 53,000 евро. Работниците са настанени в неработещ хотел, където понякога няма
дори електричество, отопление и течаща вода. Пространството за живот е крайно ограничено, а
наемът - удържан от заплатите им. Сутрин и вечер се осигурява транспорт от хотела до ресторанта
и обратно. Така животът на работниците е изцяло подчинен и контролиран от техните
работодатели.

Действащо законодателство
През 2016 г. окръжният съд постановява присъда за шест случая на трафик на хора с цел трудова
експлоатация и контрабанда. Двама от извършителите получават условни присъди, а на третия е
наложена единствено глоба. Направените признания се считат за смекчаващ вината фактор.
Реализираните от експлоатацията печалби са конфискувани. Според германското наказателно
право злоупотребата с уязвимо положение се явява елемент от състава на престъплението трафик
на хора. Съгласно пар. 232 (1) S 1 от Наказателния кодекс, това уязвимо положение може да бъде
следствие от факта, че лицето е чужд гражданин. При конкрентите обстоятелства, това, че лицата са
незаконно пребиваващи в Германия, се разглежда като фактор на уязвимост, тъй като възпира
работниците да се противопоставят на трафикантите, напр. чрез правни средства. Посочени са и
други елементи на престъплението, а именно отдаване под наем на помещения с цел
експлоатация. В резултат, съдът постановява присъда за трафик на хора 164.

Доклад на Германската конфедерация на профсъюзите (DGB) и проект Справедлива мобилност (Faire Mobilität):
Филипински шофьори на камиони, експлоатирани в продължение на месеци, http://www.fairemobilitaet.de/++co++4cce3c34-e2bb-11e8-8eca-52540088cada.
163 § 98a от Закона за пребиваване, стопанска дейност и интеграция на чужди граждани в Германия (AufenthG Residence
Act), http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.pdf.
164 Окръжен съд AmtsG Itzehoe, съдебно решение от 29 септември 2016 г., 42 Ls 303 Js 27910/13 (20/16), https://www.kokgegen-menschenhandel.de/uploads/tx_t3ukudb/ag_itzehoe_29_09_2016.pdf.
162
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4. Гърция
Що се отнася до съдебната практика в Гърция, решенията на съда не се обявяват публично и трети
страни нямат достъп до тях, без това да бъде разрешено от компетентния прокурор. Адвокатите
разполагат със специализирани платени бази данни, но дори и там не се публикуват всички
решения, тъй като за подаването им се разчита на юристи, участвали по делата, няма автоматино
подаване от съдилищата.
Така в общия случай решенията се публикуват от неправителствени организации или от
практикуващи юристи, свързани с конкретните дела 165. Поради тази причина прокурорът при
Върховния съд на Гърция (Areios Pagos) разпространява циркулярно писмо (№ 1/2018 г.), с което
нарежда на всички органи на прокуратурата в Гърция да предоставят в рамките на първите 20 дни
на месеците април и октомври и на годишна база, броя и допълнителни данни за делата, отнасящи
се до трафик на хора 166 и постъпили за разглеждане през предходното полугодие в
първоинстанционните прокуратури. Интервю с представител на първоинстанционния съд на Атина
от ноември 2018 г., потвърждава, че изисканата информация за броя на делата, свързани с трафик,
действително е била предоставена.

Случаят Манолада (Ягодовите полета) 167
Юридическо лице: Фирма S.A. за производство на ягоди
Икономически сектор: Земеделие
През 2012-2013 г. около 150 мъже от Бангладеш работят в ягодова ферма в Неа Манолада, Гърция,
някои от тях за период от 6 месеца, без да получават заплащане за труда си. Техният работодател,
фирма S.A., която притежава и стопанисва ягодовите полета, се възползва от липсата им на
имиграционни документи и разрешителни за работа в страната. Работниците често протестират
заради неизплащането на дължимите им възнаграждения, но безуспешно. По време на пореден
протест през април 2013 г., водени от страха, че никога няма да получат парите си, стачкуващите
отиват да се срещнат с работодателите си. В резултат, един от охранителите започва стрелба срещу
работниците и ранява сериозно 30 от тях. След инцидента прокурорът започва наказателно
производство срещу 4 лица – работодателите и двама охранители – по обвинения за нанасяне на

Гръцките съдилища нямат база данни, която да подпомага събирането на статистическа информация. Този факт бе
потвърден от началника на секретариата на председателя на Върховния съд, началника на секретариата на председателя
на Атинския съд за правонарушения, директора на Първоинстанционния съд в Атина, както и от началника на Атинската
прокуратура. Според съдебните органи през април 2018 г. е създадена такава система, но само за подадени след този
период дела. Нещо повече, изглежда, че системата не функционира напълно.
166 Гърция, циркулярно писмо на заместник-прокурора на Върховния съд от януари 2018 г (на гръцки език), (Εγκύκλιος
Εισ.ΑΠ 1/2018), https://www.eisap.gr/sites/default/files/circulars/E%CE%B3%CE%BA.%201-2018_0.pdf.
167 ЕСПЧ, съдебно дело Chowdury и др. с/у Гърция № 21884/15 (ECtHR, Case of Chowdury and others v. Greece),
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172701 и Гръцка национална комисия за правата на човека, ЕСПЧ: Chowdury и др. с/у
Гърция: Препоръки за пълно спазване на правовите норми от страна на гръцката държава (на гръцки език), 27 август 2018
г.,
http://www.nchr.gr/images/English_Site/TRAFFICKING/GNCHR%20Recommendations%20on%20the%20Manolada%20case.pdf
.
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тежки телесни увреждания и трафик на хора. От 120 работници, срещу които е бил открит огън,
прокурорът признава единствено 33-мата, засегнати от изстрелите, за жертви на трафик и ги
присъединява като граждански ищци в наказателното дело. Трябва да се отбележи, че работниците,
които са признати за жертви, получават легално право на пребиваване в страната, в съответствие с
националното законодателство за защита на пострадалите от трафик.
През 2014 г. съдът оправдава подсъдимите по обвинението за трафик на хора. Макар да признава,
че работниците са нелегални мигранти, на които не е било заплатено за положения труд, все пак
съдът не счита, че в конкретния случай се касае за трафик на хора, тъй като пострадалите лица са
имали свободата да напуснат фермата по свое желание. Вместо това, двамата охранители са
осъдени за причиняване на тежки телесни повреди и незаконно използване на огнестрелно
оръжие, за което получават ефективни присъди от съответно 14 години и 7 месеца и 8 години и 7
месеца, които биват незабавно превърнати в парични санкции. Съгласно гръцкото наказателнопроцесуално право, гражданските ищци по делото нямат право да обжалват решение на
наказателен съд. Това право е запазено единствено за прокурора или за осъдените, и то само при
определени условия. Ето защо, на 21 октомври 2014 г. жертвите се обръщат към прокурора при
Върховния съд на Гърция с молба да протестира пред касационната инстанция оправдателната
присъда. Молбата обаче е отхвърлена.
На 27 април 2015 г. 42 работници подават жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),
който на 30 март 2017 г. излиза с решение по делото Chowdury и др. с/у Гърция. ЕСПЧ признава, че
положението, в което са били поставени жалбоподателите, се класифицира като принудителен труд
и трафик на хора и установява, inter alia, че решението на националния съд, който оправдава
работодателя по обвинението за трафик, е основано върху прекалено рестриктивно тълкуване на
понятието за принудителен труд, според което са нужни доказателства, че работодателят
ограничава физическата свобода на движение на работника. Вследствие на това, Гърция е осъдена
да изплати обезщетения в размер от 12.000 до 16.000 евро на всеки от 42-мата жалбоподатели.
През октомври 2018 г. прокурорът при Върховния съд подава иск за преразглеждане на
оправдателната присъда с цел правилно тълкуване на закона 168.
Делото е разгледано от Върховния съд на 28 ноември 2018 г., като съдебното решение все още
предстои. Този акт няма да има правни последици за страните по делото, тъй като целта му е да се
стигне до решение относно правилното тълкуване на закона.

Efsyn.gr, Относно обсъждане във Върховния съд на случая Манолада (на гръцки език), 30 ноември 2018 г.,
http://www.efsyn.gr/arthro/syzitisi-gia-ti-manolada-ston-areio-pago.
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Случаят във фермата за лук в Тива 169
Юридическо лице: Икономически сектор: Земеделие
Делото се отнася до непълнолетен бежанец, който през октомври 2016 г. е бил затворен и
подложен на трудова експлоатация от своя работодател в луковите полета в района около град
Тива, Гърция. Момчето е бежанец, който пристига на пристанището в Пирея, където впоследствие
е ограбен. Докато си търси работа, с него се свързва пакистански гражданин, който го информира
за възможност във ферма за производство на лук. Единственото условие е да отстъпва част от
възнаграждението си като заплащане за посредническата услуга. Така непълнолетният е настанен
в къща заедно с още 10 работници. Освен че е подложен на нечовешки условия на труд на полето,
той никога не получава заплата за работата си от посредника, свързал се първоначално с него.
Когато все пак решава да потърси полагаемото му се възнаграждение, момчето е подложено на
побой, задържано е в мазето на къщата и лишено от личните си вещи.
След като инцидентът все пак стига до знанието на полицията, преките съучастници в
престъплението са арестувани. Главният извършител, чужденецът, примамил непълнолетния за
работа на полето и задържал заплатите му, успява да избяга. На 21 септември 2018 г. състав на съда
в Тива единодушно постановява осъдителни присъди за трафик на хора с цел трудова експлоатация
за всички съучастници, при утежняващото обстоятелство, че жертвата на престъплението е
непълнолетно лице (член 4 от Наказателния кодекс на Гърция). Присъдите включват дълъг срок на
лишаване от свобода, както и финансови санкции. Това е първият случай, при който се налагат
присъди за трафик на хора за трудова експлоатация след решението на ЕСПЧ по делото Chowdury и
др. с/у Гърция (виж по-горе).
Непълнолетният успява да получи помощ, след като изпраща текстово съобщение до гръцка НПО,
която от своя страна се свързва с организацията Xamogelo tou paidiou (Усмивката на детето). В
резултат, полицията е уведомена и открива момчето.
В този конкретен случай отново излизат наяве недостатъците на досъдебното производство. Първо,
полицията не взима показания от собственика на фермата, който дори не е включен в
разследването. Освен това, момчето е третирано като възрастен, независимо че е уведомило
полицаите, че всъщност е непълнолетен. Незачитането на този факт води до неговото задържане
като „нелегален имигрант“ в продължение на един месец, докато в същото време съучастниците в
престъплението са освободени под гаранция. Накрая, благодарение на намесата на Гръцкия съвет
на бежанците, който се ангажира с юридическото представителство и внася бележки до прокурора
по делото, жертвата е приета за непълнолетно лице и се прилагат съответните законови
разпоредби.
Вж. Гръцки съвет за бежанците, съобщение за пресата от 28 септември 2018 г. относно осъдителни присъди за
извършители на трафик на непълнолетно лице (на гръцки език), https://www.gcr.gr/el/news/press-releasesannouncements/item/981-deltio-typou-sxetika-me-katadikastiki-apofasi-gia-ypothesi-trafficking-anilikou and TVXS, Трафикът в
Гърция: първи случай на осъдени извършители (на гръцки език), 29 септември 2018 г.,
https://m.tvxs.gr/mo/i/273932/f/news/ellada/trafficking-stin-ellada-i-proti-katadikastiki-apofasi.html.
Последният
линк
съдържа интервю с адвоката, представляващ жертвата на трафик.
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5. Италия
Трябва да се отбележи, че съдебната практика по отношение трафика на хора с цел трудова
експлоатация в Италия не е особено развита. Това се дължи главно на по-големия брой съдебни
дела, свързани с трафик за сексуална експлоатация. Съответно, оказа се невъзможно да се открият
случаи, отнасящи се за периода 2016-2018 г., предвид факта, че все още липсва съдебна практика
за налагане на осъдителни присъди на юридически лица, участвали във веригата за търсене и
предлагане на трафик. Въпреки това, в съответствие с обхвата на изследването, по-долу
разглеждаме случаи, които дават общ поглед върху това явление.

Върховен съд на Италия, отделение V, присъда № 40045 от 2010 г. 170
Делото се отнася до група полски граждани (общо 19 на брой), които са признати за виновни за
принадлежност към престъпна група с цел извършване на различни престъпления на територията
на Италия, включително трафик на хора.
Срещу обвиняемите са повдигнати обвинения за публикуването в интернет сайтове - в Полша, и
други страни от Източна Европа - на измамни обяви, рекламиращи работа в селскостопанския
сектор на Италия. В обявите се споменава адекватно трудово възнаграждение, както и възможност
за транспорт и настаняване в страната. Членовете на престъпната група се възползват от уязвимото
положение на чуждестранни граждани в нужда и прибягват до подвеждащо набиране на
служители, за да ги привлекат в мрежата за трафик. При пристигането им в Италия жертвите са
транспортирани до различни селски райони в южната част на Италия (провинция Фоджа), лишавани
от личните си документи и след това експлоатирани от фирми в селскостопанския сектор. Те не само
са принуждавани да приемат по-ниско, а понякога и несъществуващо спрямо предварителните
договорки възнаграждение, но също са принудени да плащат за храна, настаняване и
допълнителни услуги, предоставяни им от трафикантите. В допълнение, жертвите са изправени
пред значителни ограничения, що се касае до свободата им на движение, тъй като нямат никакъв
шанс да се преместят от отдалечените райони, където полагат принудителен труд.
Присъдата на първа инстанция е произнесена от съда в Бари през 2008 г. 171 Обвиняемите са
осъдени на лишаване от свобода за срок от 4 до 10 години. По обвинението за трафик на хора (чл.
601 от италианския Наказателен кодекс) , съдът подчертава факта, че жертвите са живели при
условия, които са направили невъзможно избягването на експлоатацията. Освен че са сегрегирани
от местната общност, те са подложени и на непрекъснати заплахи и актове на насилие от страна на
извършителите. Съдиите успяват да разпознаят различните нива във веригата за търсене и
предлагане на трафик на хора и да идентифицират онези, които в рамките на престъпното
сдружение отговарят за всеки един етап от тази верига - от набирането на жертвите до крайната
експлоатация. Съдът базира решението си върху подслушани телефонни разговори и показания на
170

Върховен съд на Италия (Corte di Cassazione), отделение V, присъда № 40045 от 24 септември 2010 г.
на Бари (Tribunale di Bari), присъда № 198 от 22 февруари 2008 г.

171Съд
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двете страни по делото, а също така взима под внимание предходни операции на криминалната
полиция срещу някои от подсъдимите.
Издадената присъда е потвърдена на втора и трета инстанция. Важно е да се отбележи, че
постановеното през 2010 г. от Върховния съд на Италия (Corte di Cassazione) окончателно решение
по делото възприема по-широко тълкувание на престъплението „трафик на хора“ според
заложеното в италианската правна рамка. Върховният съд твърди, че има основания подсъдимите
да бъдат признати за виновни по повдигнатото им обвинение, тъй като са прибегнали до измама,
за да привлекат жертвите в мрежата на трафика и че не е нужно да се доказва, че те са заплашвали
или упражнявали насилие над пострадалите лица, за да ги принудят да тръгнат към Италия.

Съд на Неапол, 11 юли 2017 г.
Делото се отнася до пет лица, осъдени на първа инстанция за участие в престъпна група, целяща
наемането и експлоатацията на работници във фирми от текстилния отрасъл.
Жертвите са група от граждани на Бангладеш, които са вербувани в страната си на произход и
убедени с измама да пристигнат в Италия, за да получат високоплатена работа. Всички пострадали
живеят в трудни икономически условия, като някои от тях дори задлъжняват, за да заплатят за
услугите на трафикантите, като по този начин се оказват в ситуация на дългово робство.
Според съда, подсъдимият, който ръководи операцията по трафика, осигурява на жертвите
документи, чрез които успяват да влязат в Италия. Те организират пътуването си сами и при
пристигането си в страната на дестинация са лишени от документи и принудени да работят при
условия, коренно различни от вече договорените. По-конкретно, докато първоначалните уговорки
предвиждат заплащане в размер на 1000 евро и 8-часови смени, в действителност работниците са
принудени да се трудят по 12 часа без почивен ден, получавайки в замяна едва 300 евро.
Важно е да се подчертае, че макар в конкретния случай всички елементи на трафика на хора за
целите на трудовата експлоатация да са налице, съдът налага осъдителни присъди единствено по
обвиненията за улесняване незаконната имиграция и трудова експлоатация, но не и трафик на хора
(чл. 601 от италианския Наказателен кодекс). Това уточнение е важно, тъй като показва тенденцията
съдилищата, особено първоинстанционните, да не признават за съществуването на трафик в
случаите, когато жертвите не са силово заставени, а само убедени да пристигнат в страната, където
евентуално могат да бъдат подложени на експлоатация.
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Глава 5. Препоръки за укрепване сътрудничеството между
заинтересованите структури в борбата с трафика и икономическите
сектори
1. Румъния
През последните години в Румъния бяха предприети редица действия за превенция и пресичане на
трафика на хора. Въпреки това обаче, броят на румънците, които са подложени на експлоатация в
страната и чужбина, продължава да бъде голям, а Румъния се счита за една от основните страни,
чиито граждани биват експлоатирани в различни страни-членки на Европейския съюз.
Засилването и диверсификацията на действията за превенция и пресичане на трафика на хора
следва да бъдат осъществявани чрез по-оптимално развитие и разширяване на процеса на
сътрудничество между структурите за борба срещу този тип престъпност, както и чрез създаване на
условия за включване в нея на бизнес средите и съответните икономически сектори, тъй като те
могат да изиграят важна роля за прекратяване процеса на набиране и експлоатиране на жертвите.
Трябва да бъде подобрено качеството на информационния обмен относно феномена „трафик на
хора“, неговото еволюиране и начините, по които може да обхване различни икономически
области.
Публично-частният икономически сектор, ползващ се с подкрепата на институциите и
неправителствените организации с експертиза в борбата с трафика на хора, би следвало да
разработи и прилага в практиката си системи за пресичане на трафика и превенция на
експлоатирането на хора. Такива управленски системи би следвало до включват следните
компоненти:
•

Законосъобразност. Познаване и спазване на националното и международно право в
сферата на борбата срещу трафика на хора.

•

Цялостен подход. Анализиране и разкриване на целия спектър от елементите на трафика
(не само онези от тях, свързани с физическите пречки, но и по-трудно забележимите
елементи от типа на измамите, както и „заробването“ на длъжниците, което често се
използва от трафикантите, за да държат своите жертви в състояние на материална и
финансова зависимост); риска от експлоатиране на жертвите в рамките на веригата за
доставки на компанията – например използването на принудителен труд от доставчици,
изпълнители и подизпълнители; възможното използване (съответно начините това да не
бъде допускано) на продукти, обекти и услуги на компанията от страна на някои трафиканти
(например при въздушнотранспортните и сухоземните транспортни компании, както и
използването на обекти на туристическата индустрия).
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•

Ясни правила при процеса на наемане, било пряко от компаниите или чрез
посредничеството на други юридически лица.

•

Обучение на персонала, нает в съответния икономически сектор. Нужно е да се провеждат
обучителни лекции, организирани в сътрудничество с правителствени агенции, правосъдни
институции и неправителствени организации със съответен опит в борбата срещу трафика
на хора. С цел разширяване обхвата на информацията чрез достигането ѝ до други
работещи от съответните сектори, тези лекции би следвало да достигат до: служители,
които пряко контактуват с различни клиенти, управители на отделите по човешки ресурси,
ръководители на отдели, както и персонал на търговските камари. Аудиторията би могла да
включва и инспектори по труда, служители в агенции по наемане на персонал и
представители на профсъюзни организации. Участниците би следвало да се запознаят с
основните индикатори, чрез които може да се установи как в дадена среда е възможен
трафик на хора и как би следвало да се реагира при подобна ситуация.

През последните години трафикът на хора еволюира, приспособявайки се към променените
геополитически, технологични и социални условия. Дори ако някои трафиканти все още
продължават да използват „традиционните“ начини за набиране на своите жертви, понастоящем
се наблюдава широкото използване на интернет на различните етапи на процеса по набиране,
транспортиране и експлоатиране на пострадалите. Макар използването на интернет в трафика на
хора да е широко известно, недостатъчно се знае за използването на технологиите за пресичането
му, поради което националните власти трябва да обърнат особено внимание на този факт. Интернет
може да бъде използван като инструмент за защита срещу онлайн набирането, което означава, че
компетентните в борбата срещу трафика власти би следвало да установят дълготрайно
сътрудничество със звената, заети с администрирането на интернет-мрежи, социални платформи и
други форуми.
Необходимо е да се организират разяснителни кампании, предназначени за правителствените
институции, които да насърчават сътрудничеството срещу трафика на хора чрез обединяване
усилията на онлайн комуникационните платформи, поддържани от общностите на румънските
мигранти, упражняващи труд в държавите, които са дестинация на трафикантския бизнес,
включително и чрез разпространяване на информация за легалните оферти за наемане на хора,
както и на предупреждения срещу фалшиви такива. Освен това, онлайн информационните услуги
на профсъюзите би следвало да съдържат подробна информация за рисковете от трафик за
работещите в различните икономически сектори.
На национално равнище е необходимо да бъде подобрена правната рамка, така че онлайн
рекламните сайтове да публикуват само оферти за наемане на хора, които съдържат подробна
информация с линкове на трудовите инспекторати и другите центрове, които предоставят
допълнителна информация.
На основата на ясно дефинирани партньорски отношения националните власти би следвало да
поддържат контакти и редовно да обсъждат с представители на онлайн социалните мрежи
прилагането на мерки по засилване на сигурността и филтриране на информацията, насочени към
ограничаване достъпа на трети страни до личните данни, публикувани от ползвателите на
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съответните платформи. Необходимо е да бъде осигурено постоянно онлайн обучение за
последствията от трафика на хора и за начините, по които трафикантите се отнасят с жертвите си,
чрез установяване на партньорство между държавните структури, противодействащи на трафика в
рамките на страната и извън нея, от една страна, и съответните онлайн платформи, от друга.

2. България
При написването на настоящия доклад бяха получени различни препоръки от държавни институции
и експерти в техните сфери на компетентност.

Информационни и разяснителни дейности и кампании, както и проактивни разследвания срещу
легални структури
Както препоръчва Националната комисия за борба с трафика на хора 172 , би следвало да се
провеждат периодични дискусии, на които представителите на бизнеса да бъдат запознавани със
спецификата на трафика на хора и с практиките по веригата на търсенето и предлагането.
Предприемачите в страната не са достатъчно информирани за риска от включване в тази верига в
сферата на труда. С тази цел компетентните институции и специализираните НПО следва да
започнат диалог с бизнеса, който да убеди бизнеса, че не може да остане извън усилията за
пресичане на трафика.
От друга страна, по случаите с подозрения за трафик на хора следва да се проведат проактивни
разследвания. Съответните фирми следва да получат санкции, като същевременно се държи сметка
за нужния баланс между „меки“ и „твърди“ мерки, чрез който да бъде стимулирано
сътрудничеството на тези субекти с властите. 173

Засилване мерките по саморегулиране на фирмите и сътрудничеството им с компетентните
власти
Според Националната комисия за борба с трафика на хора 174, фирмите, развиващи дейности в
страните, които са дестинация на трафика, би следвало да сключват споразумения, основаващи се
на етични кодекси, задължаващи ги да не наемат жертви на трафик и да не използват доставчици
на наемен труд, за които има подозрения, че ползват услугите на такива жертви. Това се подкрепя
и от работодателските организации, които заявяват, че няма да подкрепят онези фирми, чиято
дейност противоречи на етичните кодекси на тези организации и за които има съмнения, че

Национална комисия за борба с трафика на хора, писмо до Центъра за изследване на демокрацията от 11 декември
2018 г.
173 Интервю с експерта по борба с трафика и български координатор на проекта „Rights at work“ г-жа Антоанета Василева,
17 декември 2018 г.
174 Национална комисия за борба с трафика на хора, писмо до Центъра за изследване на демокрацията от 11 декември
2018 г.
172
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експлоатират хора 175. Според полицията 176, подобни споразумения би следвало да предвиждат и
задължение фирмите да известяват компетентните власти за случаите, при които съществуват
съмнения за трафик на хора. Нужно е да продължава и тясното сътрудничество между
правозащитните органи, трудовите инспекторати и - в случаите с командировани работници данъчните власти.
Също така би следвало да бъдат разработени насоки за фирмите, които са изложени на риск 177.

Международно сътрудничество и реинтегриране на жертвите в трудовия пазар
Националната комисия за борба с трафика на хора също така предлага 178 да се въведе практиката
на обмен на опит между представители на редица страни-членки, както и разработване на
стратегии за реинтегриране на жертвите на трудовия пазар. Те би следвало да включат опростяване
процедурите по назначаване и оказване на съдействие. Така компаниите могат да спомогнат за това
повторно включване на жертвите и да улеснят, както на ниво работодателски организации, така и
индивидуално, тяхната по-нататъшна квалификация и наемане от легитимни бизнес структури.

3. Германия
Настоящата ситуация в Германия води до заключението, че успешната борба срещу трафика на хора
и тяхната експлоатация предполага съгласуван подход на различните заинтересовани структури.
По-специално, най-засегнатите икономически сектори са задължени да поемат своята отговорност
и да дадат съответен принос за борбата срещу трафика на хора и трудовата експлоатация. В
решаването на тази задача следва да се привлекат и НПО, както и властите в страната.

Сътрудничество между структурите за борба с трафика
Основен компонент в борбата срещу трафика на хора и трудовата експлоатация е сътрудничеството
между властите, неправителствените организации и стопанските субекти. Сред първите примери
на положителен опит в това направление е проведената кръгла маса по проблемите на трафика на
хора и трудовата експлоатация в германската провинция Баден-Вюртемберг. Тя събра
представители на министерства, други органи, фирми и консултантски центрове със задачата за
изработване на насоки за сътрудничество по случаите на трафик на хора и трудова експлоатация 179.
Тъй като всеки икономически сектор има собствени условия и регламенти, подобни контакти би
следвало да бъдат установявани и с други икономически субекти 180.
175Българска

търговско-промишлена палата. Писмо до Центъра за изследване на демокрацията от 17 октомври 2018 г.
Интервю с представител на Министерството на вътрешните работи, 10 декември 2018 г.
177 Писмени отговори на Джорджия Папучарова, Христина Божия и Страхил Гошев – докторанти на Югозападния
университет „Неофит Рилски“, 4 януари 2019 г.
178 Национална комисия за борба с трафика на хора, писмо до Центъра за изследване на демокрацията от 11 декември
2018 г.
179 Интервю с г-н Херман, директор на отдела за пасторски грижи, 18 декември 2018 г.
180 Интервю с д-р Сайръс, изследовател, 21 януари 2019 г.
176
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Основно изискване в това отношение е всичките заинтересовани структури да имат желанието да
си сътрудничат. Мениджърите би следвало да се отнасят сериозно към сведенията за трудова
експлоатация в производствената верига на своите фирми и да предприемат съответни мерки 181.
Те би следвало да предоставят достъп на специализираните консултантски центрове до своите
предприятия, за да могат експертите да информират работниците за техните права 182.

Разяснителни програми сред икономически субекти
Уместно е провеждането на информационно-разяснителни кампании под формата на обучения или
семинари за стопански субекти. Целевата група би следвало да бъде съставена от мениджъри,
представители на работнически съвети и сътрудници на правните отдели на фирмите 183. Такива
кампании биха могли да бъдат организирани от експерти на специализираните консултантски бюра
и от профсъюзите. В техните рамки би следвало да бъдат разяснявани знакови случаи на трафик на
хора и трудова експлоатация в Германия с привеждането на реални примери 184. Наред с това, важна
част от кампаниите би бил прегледът на правната рамка в нейната динамика, тъй като с последните
законови промени става възможно лицата, които имат непряко участие в трафика (например чрез
предоставяне от тях на помещения за настаняване или работа на жертви на трафик), да бъдат
подведени под наказателна отговорност 185.
Освен това, желателно е да бъдат представяни финансово успешни фирми, които вече са въвели
работещи вътрешни структури за борба срещу експлоатацията. Необходимо е да се изтъква
връзката между превенцията на трафика на хора и на трудовата експлоатация, от една страна, и
дългосрочното увеличаване на доходността на предприятията, от друга 186. Ключов въпрос би
следвало да бъде отговорността за добрите трудови условия в рамките на самата фирма, както и по
веригата от търсене и предлагане на труд.
Подобни семинари би следвало да обхващат съществуващи структури, за да може предлаганите
мерки да бъдат въвеждани в бизнес практиките 187. Примери в това отношение са обучителните
курсове за мениджъри, партньорските срещи, семинарите във връзка с регистрирането на фирми
от Търговско-индустриалната камара, както и семинарите за обучение, провеждани на работното
място 188.

Интервю с г-н Захер, бивш секретар на индустриалния съюз на строителните работници, 15 януари 2019 г.
Интервю с д-р Швертман, директор на звеното за трудова миграция в образователна институция от 7 януари 2019 г.;
интервю с г-жа Виршинг – директор на антитрафикантска мрежа – от 21 януари 2019 г.
183 Интервю с г-н Хенцлер, старши прокурор, 18 януари 2019 г.; интервю с д-р Швертман - директор на звеното за трудова
миграция в образователна институция, 7 януари 2019 г.
184 Интервю с д-р Линднер, правен експерт, 15 януари 2019 г.
185 Интервю с г-н Стрелов, ръководител на отдел за борба с организираната престъпност, Бюро криминални разследвания,
22 януари 2019 г.
186 Интервю с г-жа Виршинг, директор на антитрафикантска мрежа, 21 януари 2019 г.
187 Интервю с г-н Хенцлер, старши прокурор, от 18 януари 2019 г.; интервю с г-н Стрелов, ръководител на отдел за борба
с организираната престъпност, Бюро криминални разследвания, 22 януари 2019 г.
188 Интервю с г-н Хенцлер, старши прокурор, 18 януари 2019 г.
181
182
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Предложения за мерки от страна на икономическите субекти
Освен обща информация за трудностите и относима информация по въпросите на трафика на хора
и трудовата експлоатация, фирмите трябва да получат и конкретни упътвания за това как да
извършват мониторинг и да предотвратяват пропуските, както в своята дейност, така и по веригата
на търсенето и предлагането на труд 189. Препоръките биха могли да включват предложения как
работодателите да подобрят диалога със своите служители и да създадат система за подаване на
жалби 190. Трябва да се акцентира върху спазването правата на жертвите 191 с оглед на това, че
исковете за компенсации намаляват очакваните печалби за нарушителите. По отношение на
подизпълнителите се препоръчва изпълняването на договорните задължения и мониторинг на
спазването на минималните стандарти на трудовото право 192.
Мнозина експерти предлагат създаването на система за сертифициране на продуктите, чиито
производители спазват нужните трудови стандарти. Главно условие за това би било извършването
на постоянно независимо наблюдение. Мониторингът би следвало да се базира не само върху
добра воля, но и да предвижда санкции в случаите на нарушаване на въпросните стандарти 193.
Може да се помисли относно възможността за сътрудничество с Федералното министерство на
икономиката и енергетиката 194. Подобни сертификати биха повишили информираността сред
клиентите и фирмите, които биха искали да се откроят на пазара 195.

Задължения на държавата
Държавата следва да поощри и активно да подпомогне създаването на партньорства между
заинтересованите структури за борба с трафика, регулаторните органи и икономическите
субекти 196. Правната уредба на обществените поръчки представлява мощен инструмент в това
отношение. Към момента предимство се отдава на офертата с най-ниска цена. Оттам, от ситуациите
на експлоатация на трудовия пазар често се възползват и публичните предприятия 197. Уредбата на
обществените поръчки следва да се промени, за да установи високите трудови стандарти като

Интервю с г-н Херман, директор на отдела за пасторски грижи от 18 декември 2018 г.
Интервю с г-жа Виршинг, директор на антитрафикантска мрежа, 21 януари 2019 г.
191 Cyrus, Trafficking for Labor and Sexual Exploitation in Germany, 2005, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081996.pdf.
192 Интервю с г-н Херман, директор на отдела за пасторски грижи от 18 декември 2018 г.; Интервю с д-р Швертман,
директор на звеното за трудова миграция в образователна институция, 7 януари 2019 г.; Интервю с г-жа Виршинг,
директор на антитрафикантска мрежа, 21 януари 2019 г.; Интервю с г-н Захер, бивш секретар на индустриалния съюз на
строителните работници, 15 януари 2019 г.
193Интервю с г-н Херман, директор на отдела за пасторски грижи, 18 декември 2018 г.
194 Интервю с г-н Стрелов, ръководител на отдел за борба с организираната престъпност, Бюро криминални разследвания,
22 януари 2019 г.
195 Интервю с д-р Линднер, правен експерт, 15 януари 2019 г.
196 ILO Protocol of 2014 to the Forced Labor Convention 1930; National Action Plan of the Federal Government on the
Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2016-2020, https://www.csr-indeutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/NAP/nap-im-original.pdf?__blob=publicationFile&v=3.
197 Интервю с д-р Швертман, директор на звеното за трудова миграция в образователна институция от 7 януари 2019 г.;
Интервю с г-н Захер, бивш секретар на индустриалния съюз на строителните работници, 15 януари 2019 г.
189
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основно правило 198. Прилагането на тези стандарти следва да се наблюдава постоянно и при
неизпълнение следва да се налагат адекватни санкции 199. Положителен страничен ефект е, че тези
стандарти могат да се използват и от частни субекти 200.

4. Гърция
Държавата и неправителствените организации срещу принудителния труд и трафика на хора
Когато се говори за борбата срещу принудителния труд и трафика на хора, трябва преди всичко да
се изтъкне изключителната важност на сътрудничеството между бизнеса, неправителствените
организации, стопанските камари, работодателските организации, профсъюзите, правителството и
другите компетентни национални органи. Тази широка палитра от субекти е необходима поради
факта, че трафикът на хора може да се наблюдава на всички стадии на веригата на търсенето и
предлагането на труд при производствата с висок риск от експлоатация.
Това сътрудничество може да се извършва под формата на публично-частни партньорства и добри
практики, чрез които да се гарантира, че закупените стоки и получаваните услуги не са резултат от
експлоатацията на жертви на трафика. По този начин частният сектор и фирмите ще извършват
необходимите финансово-правни одити (due dilligence) по своята верига на търсенето и
предлагането с оглед установяването на рискове, които могат да наведат на подозрение за трафик
на хора. В този контекст Община Атина, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
(ОССЕ) и Бюрото на Националния докладчик за трафика на хора в Министерството на външните
работи поеха инициативата за организирането на конференция по въпросите на превенцията на
трафика на хора в рамките на бизнес веригите чрез предприеманите от правителството политики и
мерки. Целта на конференцията бе да бъдат обсъдени както мерките на компетентните власти, така
и практиките на частния сектор, насочени към превенция на трафика на хора. Това бе повод и за
лансирането на пилотна програма на Община Атина, насочена към идентифициране на начините за
обезопасяване на веригите за търсене и предлагане от гледна точка на рисковете от трафик на хора.

Изграждане на мултидисциплинарен и междусекторен капацитет
Много важно значение има увеличаването на капацитета на широк кръг професионалисти. В тази
връзка следва да бъдат организирани специализирани курсове за инспекторите по труда и по
обществено здраве, както и за други професионалисти, чиято роля е решаваща за пресичането на
трафика на хора. По такъв начин инспекторите ще имат възможността да разширят обхвата и
интензитета на разследванията си в предприятията. Същевременно инспекторите по обществено
здраве ще получат допълнителни умения за идентифициране жертвите на трафика.

Интервю с д-р Сайръс, изследовател, 21 януари 2019 г.; Интервю с д-р Швертман, директор на звеното за трудова
миграция в образователна институция от 7 януари 2019 г.
199 Интервю с д-р Швертман, директор на звеното за трудова миграция в образователна институция от 7 януари 2019 г.
200 Интервю с д-р Сайръс, изследовател, 21 януари 2019 г.
198
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Широкомащабна разяснителна кампания
Недостатъчната информираност на обществеността за всички аспекти на трафика на хора и
трудовата експлоатация е сериозна пречка пред усилията по пресичане на тази престъпна дейност.
Подобна мащабна инициатива би могла да доведе до съществени резултати, ако се осъществява на
две нива. На първо място, тя би следвало да включва създаването на виртуални мрежи,
споделянето на познания и разпространяване на информация, което би било много полезно за
компетентните власти, както и за останалите заинтересовани субекти. Това на свой ред би
съдействало за започването на диалог между тях в рамките на различни форуми (конференции,
семинари и други подобни събития). На второ място, самите жертви и/или потенциални жертви на
трафика на хора също биха се възползвали от една фокусирана разяснителна кампания, в рамките
на която биха получили информация за това, как да се предпазят от подобна заплаха. В тази насока
е важно да бъдат разяснявани целите, начините на действие, статуса и характеристиките на
трафикантския „бизнес“.

5. Италия
Създаване на централизирана система за борба с трафика под контрола на държавата
Една от основните пречки, които намаляват ефективността на структурите, участващи в борбата с
трафика на хора с цел трудовата им експлоатация, е липсата на централизирана система за борба с
този феномен, която да бъде управлявана от държавните власти. Поради това, макар че Италия
прие „Национален план за действие срещу трафика и незаконната експлоатация на хора за периода
2016-2018 г.“ 201, властите
срещат трудности при неговото реализиране, изискващо мащабни и постоянни усилия за
пресичането на този вид престъпност. При сегашното отсъствие на централизирана система за
борба с трафика, всичките предприемани мерки за засилване сътрудничеството между
заинтересованите субекти, от една страна, и представителите на стопанските сектори, от друга, са
част от ограничени във времето проекти, без да имат характеристиките на постоянно
предоставяни услуги. Освен това, италианското правителство често разчита тези мерки да бъдат
предприемани от неправителствени и международни организации. Пречи и обстоятелството, че
използваните методи и инструментариум в борбата с трафика не са унифицирани за всичките
италиански региони, засегнати от трудова експлоатация. Това на свой ред не позволява на
заинтересованите субекти да обединят сили в борбата с трафика, а от друга страна затруднява
фирмите в бизнес сектора при споделянето на техния опит и добри практики, насочени към
превенция или идентифициране експлоатацията на хора.
Докато заинтересованите структури и представителите на бизнес средите постоянно контактуват и
обменят мнения за това как да засилят своето сътрудничество, те срещат пречки при диалога със
съответните държавни органи. Ето защо, заинтересованите структури препоръчват да бъде
Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018), http://www.pariopportunita.gov.it/wpcontent/uploads/2017/12/Piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf.
201
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създаден постоянен институционален механизъм, който да бъде открит за участие на всички
заинтересовани структури и лица, правосъдните власти, трудовите инспекторати, профсъюзите и
работодателите в бизнес сектора. Целите на такъв механизъм биха включвали предоставяне на
информация относно съществуващата в страната правна рамка за борба срещу трафика на хора,
споделяне на добри практики и обсъждане на предложените от различните заинтересовани
структури решения на проблема с експлоатацията на жертви на трафика.

Организиране на обучение по борба с трафика за целите на трудовата експлоатация
Държавните и неправителствените субекти в Италия нямат достатъчен опит, за да се справят с
трафика на хора с цел трудова експлоатация. Това от една страна се дължи на сложността на тази
проблематика, но от друга - и това е важно да се отбележи - на обстоятелството, че с много повече
внимание се ползва феноменът „трафик с цел сексуална експлоатация“. Държавните структури
предпочитат да използват същия подход спрямо двата типа трафик, което не допринася за
ефективността на предприеманите мерки.
Организирането на обучение за всички субекти и в частност за представителите на бизнес сектора,
които биха могли да участват в борбата срещу трафика, би ги подпомогнал в осъзнаване опасността
от трафика, от една страна, и би допринесъл за обединяване на усилията им и за използването на
унифицирани инструменти в техните практики, от друга. Обучението може да включва практически
занятия и симулации на използване на определени методи в борбата срещу трафика, както и
лекции на експерти, които имат практически опит в нея.

Инициативи за етична търговия и ефективно прилагане на инструментите за мониторинг на
веригата за доставки
Фирмите в Италия често прибягват до евтиния труд на жертвите на трафика и на свой ред ги
експлоатират, защото са убедени, че, за да бъдат конкурентни на пазара, нямат друга възможност,
освен да наемат хора, които не са регистрирани законно. Това е широко разпространено схващане
в страна, в която фирмите, използващи подобен контингент и следователно спестяващи от
заплатите на наеманите от тях работници, представляват значителна част от бизнес сектора. Освен
това, въпросните фирми не считат, че се излагат на риск, поради факта, че трудовите инспекции и
последващите съдебни процедури срещу легални стопански субекти, свързани с трафик на хора, са
рядко явление.
Нещо повече – освен че считат за икономически оправдано наемането на жертви на трафика,
редица фирми нямат достатъчно стимули да наемат легално работници и да се борят срещу трафика
на хора. Ако обаче инициативите за етична търговия и за ефективно прилагане на изискванията за
одит в рамките на усилията за мониторинг на веригите на търсене и предлагане получат подкрепа,
представителите на икономическите сектори биха се възползвали от установяване на
сътрудничество със заинтересованите от пресичането на трафика субекти. Така тези фирми ще
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могат да спазват закона, като същевременно ще използват своите усилия за пресичане на трафика
като средство за подобряване имиджа си в очите на клиентите.

По-добра информираност
Един от проблемите в страната е свързан с недостатъчното осъзнаване, както от фирмите,
развиващи дейност в различни икономически сектори, така и от самите жертви, че участват в
престъплението „трафик на хора“. Въпросните фирми, експлоатиращи нерегистрирана работна
сила, обикновено осъзнават, че вършат престъпление, но често не разбират, че става дума
конкретно за деянието „трафик на хора“. Това е така, защото те може би не са запознати с правната
рамка, но и защото е трудно да бъде проследена веригата на трафика. От друга страна, жертвите
може би не осъзнават, че са обект на трафик и трудова експлоатация, поради доверието си в
трафикантите или защото в собствените им страни са свикнали да бъдат обект на подобно
отношение.
Повишаването на информираността на онези стопански субекти, които са изправени пред риска от
експлоатация на наети от тях жертви на трафика, би засилило тяхната чувствителност по този
проблем, но и нещо по-важно – би подобрило сътрудничеството им с институциите и лицата,
ангажирани с борбата с това явление, чрез сигнализиране или пряко подпомагане разследването
на случаи на трафик на хора. Същевременно, по-добрата информираност на жертвите на трафика
за ситуацията, в която са се оказали, би ги подтикнала да се свържат с компетентните власти и да
дадат сведения за трафикантите.

65

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на интервюираните експерти и
заинтересованите структури, предоставили информация за
изготвянето на настоящия доклад
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