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ВЪПРОСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ПО
ВРЕМЕ НА КОНСУЛТАЦИЯ
Възможни доказателства

Труд

Психологическа оценка/оценка
и мнение от други експерти
Наличие на свидетели
Доказателства за плащания
(напр. фишове от заплати, договори
и др.)
Разпечатки от телефонни
разговори, текстови съобщения,
електронна поща и др
Медицински експертизи

Наличие на обстоятелства като:
Ниско или никакво заплащане
Без здравна осигуровка
Стандартите за безопасен труд не
са спазени
Без възможност за свободно
време и почивка
Липса на сключен трудов договор с
работодателя
Прекомерно много работни дни
или часове

·
··
·
·
·
·
·
··
·
·
·
··
·

··
·
·
·
·

Условия на труд
Къде се е осъществявала
дейността/работно място
Колко часа на ден е работило
лицето/ за какъв период
Какъв тип дейност е
осъществявало лицето
Срещу какво заплащане
Има ли договор
Колко клиента е обслужвало лицето
на ден (в случай на проституция)
Др.
Последствия
Здравословни проблеми в резултат
от упражняваната принудителна
дейнос
Има ли хоспитализация
Нуждае ли се от медицински грижи
Нуждае ли се от психологическа
помощ

ПРАВНИ СЪВЕТИ И
ПРАВОСЪДИЕ
Инспекция
по труда
Лицето е
претърпяло
имуществени
или неимуществени
вреди от
престъплението трафик
на хора

··
··
··
··

Наказателна
колегия на
съд (2)

Граждански
процесуален
кодекс

Гражданска
колегия на
съд (3)

Насилие
Наличие на обстоятелства като:
Физически наранявания
Психична травма
Полово преносими болести
Други заболявания
Тревожност/депресия

··
··
·

Плакатът е създаден от Фондация „Асоциация Анимус“ по проект COMP.ACТ и по
идея на КОК – германска координационна група за противодействие на трафика
на хора и насилието над жени мигранти и Германския институт за човешки права.
Съдържанието е отговорност на Асоциация „Анимус“ и партньорите по проекта и
не отразява виждания на Европейската комисия. 2012г.

С финансовата подкрепа на програма „Превенция и борба с престъпността“ на Европейския съюз.
Европейската комисия - Генерална дирекция „Вътрешни работи“

Закон за
борба с
трафика на
хора
Всяко лице,
което е
станало
жертва на
трафик на
хора

Административно наказателна отговорност
на лицето, извършило престъплението, без
компенсации за пострадалото лице (1)

Наказателнопроцесуален
кодекс

Трудова експлоатация
Доброволен или принудителен
труд:
В секс индустрията
В ресторантьорството
В строителството
В селското стопанство
В промишлеността
В домакинството
Просия и джебчийство
Др.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ,
КОМПЕНСАЦИЯ ИЛИ ПОДКРЕПА

Закон за
социално
подпомагане
Закон за
подпомагане и
финансова
компенсация
на пострадали
от
престъпления

Обезщетение за имуществена вреда
Обезщетение за неимуществена вреда
Обезщетение за имуществена вреда
Обезщетение за неимуществена вреда

Национална комисия
за борба с трафика на
хора
Местни комисии за
борба с трафика на
хора
Центрове за закрила
и помощ
Приюти за временно
настаняване
Неправителствени
организации

Услуги по Национален механизъм за
насочване и подпомагане на жертви
на трафик

Дирекции
"Социално
подпомагане" (4)

Обезщетение
Социални услуги

Национален
съвет (5)

Компенсация за жертва на
престъпление

(1) Съгласно действащия Кодекс на труда, лице, жертва на трафик на хора, няма право на обезщетение
при липса на трудов договор. Пострадалото лице може да подаде сигнал/жалба в Инспекция по труда
за твърдяното от него нарушение, като служители на последното ще образуват преписка и ще ангажират
административнонаказателна отговорност на лицето, извършило нарушението.
(2) Граждански иск за обезщетение в рамките на наказателното съдебно производство може да бъде
предявен както срещу подсъдимия, така и срещу други лица, които носят гражданска отговорност за
вредите, причинени от престъплението. Гражданският иск се предявява най-късно до започването на
съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

(3) Разходите при граждански иск за обезщетение се поемат от пострадалото лице.
(4) Жертвите на трафик имат право на финансова подкрепа (месечна помощ) по реда на Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане. Те трябва да отговарят на условията, при които се отпускат помощите. Социални помощи за жертвите на трафик, както и за останалите български граждани,
се отпускат по постоянен адрес, а социални услуги – по настоящ адрес.
(5) На пострадали от престъпления (включително и трафик на хора), които са извършени след 30.06.2005
г., се предоставя еднократна финансова компенсация след влизане в сила на осъдителната присъда или
на прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено.

