
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРАФИК
• Техният външен вид предполага общо физическо занемаряване 
• Изглежда, че те често сменят местопребиваването си
• Не са регистрирани с личен лекар, детска градина или училище
• Те имат стари или сериозни травми, оставени нелекувани или 

са били лекувани късно, неясно или неохотно обясняват как е 
станало нараняването

• Те дават неясно и непоследователно обяснение за това къде 
живеят, за своята работа или училище

• Лошо хранене
• Лицето е необщително и покорно 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
• Жените са придружавани от мястото, където живеят до там, 

където работят и обратно, и изглежда, че никога не излизат с цел 
общуване

• Жените работят много часове, нямат почивни дни, или те са 
малко

• Жени с много малко на брой дрехи, като голяма част от тях са 
„сексуални“

• Никога не отиват до магазина, доктори, банка и т.н. без 
придружител 

• Нямат пари или са видени да връчват пари на други лица
• Храна и т.н. се плаща от други хора
• Нямат документ за самоличност при поискване на такъв 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
• Хора или група от хора, които живеят в промишлени сгради и др. 

и излизат нередовно или въобще никога / Липса на подходящо 
място за спане / лоши условия или пренаселеност - например 12 
души в къща с 2 спални 

• Всякакви доказателства, че от работниците се изисква да 
плащат за оборудване, дрехи, храна или настаняване, или че са 
направени удръжки по такива причини 

• Обект на обиди, тормоз, заплахи или насилие 
• Никога или рядко напускат обекта поради социални причини 
• Полагане на извънредни работни часове
• Използване на глоби като средство за дисциплиниране 

• Зависимост от работодателя по отношение на редица услуги, 
като например работа, транспорт, настаняване и т.н.

• Не разполагат с подходящо облекло за извършваната от тях 
работа

• Охранителни мерки, предназначени да задържат хората в обекта 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПОДЧИНЕНИЕ В ДОМАШНИ 
УСЛОВИЯ 
• Съжителство със семейство, но храненето не е с останалата 

част от него 
• Липса на подходящо място за спане
• Като ядене се дават само остатъци от храната
• Обект на обиди, тормоз, заплахи или насилие 

ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ИНФОРМАЦИЯ
Полицията на Шотландия
Телефон: 101 и при спешни случаи позвънете на 999

Modern Slavery Helpline /Гореща телефонна линия при случаи на 
съвременно робство/ 
Телефон: 0800 0121 700

Crimestoppers /Лица, спиращи престъпления/ –  
за анонимен сигнал 
Телефон: 0800 555 111

ПОЛЕЗНИ ДАННИ ЗА ВРЪЗКА
Police Scotland National Human Trafficking Unit /Национален 
отдел за борба с трафика на хора към полицията на Шотландия/, 
Scottish Crime Campus, Gartcosh
Имейл: SCDNationalHumanTraffickingUnit@scotland.pnn.police.uk

Modern Slavery Human Trafficking Unit (MSHTU) 
/Отдел за борба с трафика на хора с цел съвременно робство/ 
- 24/7 предлага тактичен и оперативен съвет Посетете: http://
www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/specialist-
capabilities/uk-human-traffkking-centre 
посетете: www.modernslaveryhelpline.org/scotland Пощенски адрес: 
MSHTU, PO Box 8000, London SE11 5EN Имейл: modern.slavery@
nca.x.gsi.gov.uk 
Телефон: 0844 778 2406

Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP)  
Център за борба с детската експлоатация и за защита в интернет
- разполага със специален отдел за борба с трафика на деца 
Посетете: www.ceop.police.uk/
Имейл: enquiries@ceop.gov.uk 
Телефон: 0870 000 3344 
Телефон 0370 496 7622 (работно време 24/7)
UK Visas And Immigration (UKVI) 
/Визи и имиграция на Обединеното кралство/
- разузнавателни и имиграционни въпроси 
Посетете: https://www.gov.uk/contact-ukvi

Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) 
/ Орган за борба с посредници и злоупотреба с труда/
- трудова експлоатация 
Посетете: www.gla.gov.uk
Имейл: intelligence@gla.gsi.gov.uk 
Телефон: 0800 432 0804 / 0345 602 5020

Trafficking Awareness Raising Alliance (TARA) 
/ Сдружение, повишаващо осведомеността за трафика/
- предлага подкрепа за жени над 18 годишна възраст, обект на 
трафик с цел сексуална експлоатация и спасени в Шотландия 
Телефон: 0141276 7724

Migrant Help  
/ Помощ за мигранти/
- предлага подкрепа за жертвите - всички останали пълнолетни 
лица, които са обект на трафик. Действа в цяла Шотландия
Телефон през деня: 01418847900 
В извънработно време: 01412128553 
Имейл: Scotland@migranthelpuk.org
National Referral Mechanism (NRM) 
/Национален механизъм за насочване/
За повече подробности и за формуляра, разгледайте:
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/what-we-do/specialist-
capabilities/uk-human-trafficking-centre/national-referral-mechanism

Ако искате този справочник в различен формат се свържете с 
National Human Trafficking Unit както е посочено по-горе, за да 
обсъдите своите изисквания



НЕДЕЙТЕ ДА
• Използвате неофициални преводачи – те могат да имат скрити 

намерения
• Третирате жертвите като заподозрени или като нарушители на 

имиграционните закони
• Очаквате жертвите да имат достъп до своите документи за 

самоличност или за пътуване 
• Предполагате, че всички документи са легитимни - проверете!
• Очаквате жертвите веднага да споделят. Някои жертви могат и 

да не знаят, че са били обект на трафик, на други може да им е 
казано да излъжат, а трети могат да не споделят, защото все още 
се страхуват от своите трафиканти

• Съдите жертвата ако е работила или е имала съучастие в част 
от обстоятелствата 

ПРЕДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА!
• Най-добрите подробности / описание на замесените лица
• Местоположения
• Националности
• Подробности за всякакъв използван транспорт
• Пътни маршрути / методи
• Използвани документи
• Всякаква финансова информация
• Метод за набиране 
• Използвани методи за контролиране / манипулиране на 

жертвата

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ТРАФИКЪТ НА ДЕЦА Е МАЛТРЕТИРАНЕ НА 
ДЕЦА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАФИКЪТ НА ХОРА

Трафикът на хора е незаконната търговия с хора и тяхната 
експлоатация. 

Престъплението има 2 съставни части.

Действието (какво е направено) набиране, транспортиране, 
укриване, получаване, обмяна или организирането, или 
подпомагането на тези неща.

С цел експлоатиране или със знанието, че лицето вероятно ще 
бъде експлоатирано – включително проституцията на други лица 
или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд, 
принудително подчинение в домашни условия/робство, отнемане 
на телесни органи, или с цел извършване на криминални деяния, 
като например измама с помощи, култивиране на канабис или 
всякаква комбинация от горепосочените.

Двете в комбинация съставляват трафик. Не е задължително 
тези постъпки да се извършат от едно лице и могат да бъдат 
осъществени от редица различни индивиди, но трябва да бъдат 
извършени с цел или със знанието, че в даден момент лицето ще 
бъде експлоатирано.

По отношение на трафикa, за дете се счита всяко лице на възраст 
под 18 години.

Не е необходимо жертвата на трафик да прекосява международни 
граници, достатъчно е единствено преместването от едно място на 
друго в Шотландия или Обединеното кралство с цел експлоатация.

Видовете експлоатация включват:

Трудова експлоатация
Сексуална експлоатация
Принудително подчинение в 

домашни условия 
Отнемане на телесни органи

Безопасността и благоденствието на всяка жертва трябва винаги 

да остане приоритет.

ТРАФИКЪТ НА ХОРА Е СКРИТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
Вероятно е жертвите на трафик да бъдат открити при 
разглеждането на други въпроси, тъй като те често с неохота 
общуват с полицията и службите за подпомагане, за да съобщят 
какво им се случва. Те често биват подтиквани да извършват 
престъпление от името на контролиращите ги лица, но следните 
показатели могат да ви помогнат да установите дали едно лице е 
потенциална жертва на трафик.

ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРАФИК
• Паспортът или документите са задържани от някой друг
• Други говорят от името на хората, с които разговаряте 
• Изражение на страх или тревожност 
• Дълго работно време 
• Високо недоверие към правоприлагането или властите 
• Лицето има фалшиви документи
• Намерено в/свързано с място, за което е вероятно да се ползва за 

експлоатация  
• Лицето не знае адреса, на който работи или живее
• Жилището е лошо или под стандартите
• Наранявания вероятно в резултат на посегателство
• Наранявания вероятно в резултат на мерки за усмиряване 
• Липса на достъп до заработени средства
• Някакви доказателства за контрол над движенията, било то като 

индивид или група 
• Лицето действа сякаш някой друг го е инструктирало
• Страх го е да каже какъв е неговият имиграционен статут

ДРУГИ СУБЕКТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
• Никакво или много ниско заплащане 
• Липса на почивно време
• Ограничен контакт със семейството 
• Липса на достъп до медицински грижи 
• Дисциплиниране чрез наказание 
• Много ограничено социално общуване
• Заплаха лицето да бъде предадено на властите 
• Заплахи към лицето / членове на семейството 
• Липса на способност да се напусне работната среда 
• Поставяне в ситуация на зависимост 
• Представа за обвързаност с дълг

СЪВЕТ И НАСОКИ ЗА ЛИЦАТА ПО 
ПЪРВОНАЧАЛНО РЕАГИРАНЕ
НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО
• Заведете жертвата на безопасно място, където тя се чувства 

предразположена да сподели
• Разделете евентуалните заподозрени от жертвите и поговорете с 

жертвите поотделно
• Дръжте многото на брой жертви отделно
• Направете оценка и подсигурете необходимото относно 

медицински / психически нужди
• Разсейте всякакви страхове от службите по правоприлагане и се 

опитайте да изградите доверие / връзка
• Следете за знаци на невербална комуникация и езика на тялото 

между жертвите и заподозрените
• Имайте предвид, че жертвата може да страда от 

посттравматично стресово разстройство или да има други 
психически проблеми в резултат на травма

• Отбележете си всякакво общуване между жертвите и 
заподозрените

• Помислете за криминалистичните възможности и при 
възможност уведомете правоприлагащите органи за документи 
за самоличност, пътни документи, финансова информация и 
устройства за общуване

• При работа с тези често уязвими индивиди винаги следвайте 
подход, който е съсредоточен върху жертвата

• Отбележете си културните или религиозните проблеми, които 
жертвата може да има

• Дайте на жертвата колкото се може повече информация 
• Ако Вие сте първото явило се лице, уверете се, че формулярът 

за НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА НАСОЧВАНЕ (NATIONAL 
REFFERAL MECHANISM - NRM) e попълнен в рамките на 48 
часа от срещата с евентуалната жертва на трафик. Имайте 
предвид, че пълнолетните жертви трябва да дадат своето 
съгласие. От децата не се изисква съгласие и всички деца-
жертви трябва да бъдат въведени в процеса по NRM.

• Предприемете стъпки, за да предотвратите друг контакт между 
трафиканта и неговата жертва (жертви), като предложите 
подкрепа/съдействие, включително друго настаняване, мобилен 
телефон и служби за подпомагане 


