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Тази презентация е изготвена с финансовата подкрепа на фонд „Вътрешна сигурност – Полиция“ на Европейския съюз. За съдържанието й отговаря единствено авторът и по никакъв начин не
може да се смята, че тя отразява възгледите на Европейската комисия.

Инициативата NET‐COMBAT‐THB‐CHAIN
• Консорциум – Румъния, България, Германия, Гърция, Италия
• Цел на инициативата: противодействие на веригите на трафик
чрез подобрено сътрудничество между заинтересованите страни
в борбата с трафика и икономическите субекти
• Задачи: анализ на връзката между трафика на хора и отделни
икономически сектори; ангажиране на бизнес сектора в
противодействие на трафика заедно с гражданското общество и
другите заинтересовани лица; повишаване на осведомеността и
познанията на широката общественост в участващите страни
членки за вредите от трудовата експлоатация чрез онлайн
кампания;

Инициативата NET‐COMBAT‐THB‐CHAIN
• Задачи: повишаване на познанията на икономическите субекти,
застрашени от включване във веригите за трафик; разработване
на обучителни материали и организиране на съвместни събития
между представителите на бизнеса и заинтересованите лица от
областта на противодействието на трафика; споделяне на добри
практики на законодателно и практическо ниво.
• Основен изследователски продукт: доклад за връзката между
трудовата експлоатация и икономическите сектори в Румъния,
България, Германия, Гърция и Италия – разпространение чрез
кръгли маси, бюлетини и специално резюме;

Инициативата NET‐COMBAT‐THB‐CHAIN
• Основен практически продукт: набор от инструменти (toolkit) за
заинтересованите лица в борбата с трафика и икономическите субекти
– наръчник за отражението на трудовата експлоатация върху
икономиката и привличането на бизнеса като съюзник в борбата с
трафика; наръчник и материали за обучители в икономическите
сектори как да се предпазват от включване във веригите за трафик и да
разпознават такива случаи; етичен кодекс за предотвратяване и
противодействие на случаи на трафик; процедури за анти трафик
„одит“ на компаниите по отношение на вътрешните им правила, както
и на отношенията им с външни партньори и доставчици
• Онлайн кампания
• Целеви групи: публични и частни субекти – заинтересовани лица в
борбата с трафика; широката общественост

Доклад за връзката между трафика с цел
трудова експлоатация и бизнеса
• България – страна на произход на жертвите на трафик
• Законодателна рамка: Закон за административните нарушения и
наказания, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за трудовата
миграция и трудовата мобилност
• Санкции: съществуват, адекватни са, но на практика не се
използват за случаи на трудова експлоатация, в които са
намесени фирми
• Не се открива и значима съдебна практика, тъй като границата
между лоши условия на труд и трудова експлоатация е трудно
различима

Доклад за връзката между трафика с цел
трудова експлоатация и бизнеса
• Основни сектори: в други държави – членки на ЕС: строителство,
земеделие, au pair, туризъм – сектори със сезонна заетост,
неуредени договори и условия на труд, каскадни договори – един
изпълнител с верига от подизпълнители; в България: екзотични
ресторанти и шиша барове, строителство, таксиметров превоз
• Особената роля на агенциите за подбор на персонал: водени от
финансови подбуди, те често се оказват въвлечени във веригите
за трафик, като улесняват придвижването на жертвите към
чужбина, а фалшивата работна документация се подготвя там;
• Modus operandi: верижни договори с подизпълнители,
командироване на работници…

Доклад за връзката между трафика с цел
трудова експлоатация и бизнеса
• Характерни случаи: Абса и Топстрой в Белгия – ролята на
механизмите за подаване на жалби и компетентните власти в
сферата на трудовите инспекции и социалното осигуряване;
• Препоръки: засилване на сътрудничеството между
заинтересуваните лица в сферата на трафика и бизнес секторите,
включително сътрудничество с правоохранителните органи;
засилване на саморегулацията и обучението вътре в сферата на
бизнеса; информационни и разяснителни кампании; проактивни
разследвания срещу легални структури; международно
сътрудничество и реинтеграция на жертвите на трудовия пазар.

Наръчник на икономическите сектори за
борба с трафика на хора
• Инструмент 1: Програмен документ – Последствията от трафика
на хора за икономическите сектори и начините за включване на
бизнеса в противодействието на този феномен
• Инструмент 2: Наръчник за обучение на служители по
проблемите на трафика на хора, принудителния труд и трудовата
експлоатация – мотивация на служителите за обучение
(дългосрочна полза, конкурентно предимство, правни
последствия), дефиниране на понятията трафик на хора, трудова
експлоатация, принудителен труд, рискови фактори, списък с
индикатори, обсъждане на конкретни случаи, лица за контакти в
компаниите и извън тях, създаване на фирмена култура на
отговорно отношение

Наръчник на икономическите сектори за
борба с трафика на хора
• Инструмент 3: Кодекс за поведение на компаниите и техния
персонал – обучение на персонала, избягване на трудовата
експлоатация, идентифициране на потенциални жертви и
докладване на съмнителни случаи, спазване на кодекса от
клиенти, подизпълнители и доставчици
• Инструмент 4: Комплексни проверки (due diligence) на
предприятията – Ръководни принципи на ООН за бизнеса и
правата на човека, Насоки за многонационалните предприятия на
ОИСР и т.н. – утвърждаване на отговорно бизнес поведение,
идентифициране на негативни въздействия,
прекратяване/превенция на тези въздействия, прилагане,
проследяване и комуникиране на мерки срещу тези въздействия.

Наръчник на икономическите сектори за
борба с трафика на хора
• Инструмент 5: Модел за презентация в рамките на обучението –
какво е трафик на хора и защо е нужно да се занимаваме с него,
кои са най‐разпространените форми на трафик, потенциал за
съучастие в актове, свързани с трафик на хора, какво може да
направи бизнесът срещу трафика на хора, защо е нужно да се
обучават служителите на компаниите, фактори, благоприятстващи
трафика, кои са жертвите, кой е изложен на риск, индикатори за
идентификация – общи – ограничаване на свободата, поведение,
условия на труд, настаняване, финанси, външен вид ‐ и в отделни
индустрии – хотелиерство, самолетни компании.

Въпроси? Коментари?
Благодаря за вниманието!
Миряна Илчева, Център за изследване на демокрацията
miriana.Ilcheva@online.bg
https://www.facebook.com/pages/category/Non‐Governmental‐
Organization‐‐NGO‐/Net‐Combat‐THB‐Chain‐296150924345056/
http://net‐combat‐thb‐chain.prorefugiu.eu/

