Контакти, където може да бъде получена помощ
1.

2.

3.
4.
5.

Национална комисия за борба с трафика на хора
гр. София 1797, бул.“ Д - р Г. М. Димитров“ № 52А
office@antitraffic.government.bg
тел.:+359 2 807 80 50 – от чужбина; 02 807 80 50 – от България
Държавна агенция за закрила на детето
Гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2
sacp@sacp.government.bg, Факс: + 359 02 980 24 15, тел: 02 933 9050;
Телефон за спешни повиквания – 112
Денонощна гореща линия за пострадали от насилие жени, юноши и
деца - 0800 18 676
Гореща линия за изчезнали деца – 116 000

та от насилие, основано на пола, и предоставят услуги за жертви на насилие, основано на пола и жертви на трафик на хора в
България:
1.

Български център за джендър изследвания
тел: 0879 13 30 21, 0896 44 90 48; E-mail: office@bgrf.org;

2.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – гр. Силистра
2.1. Консултативен център: тел: 086/820 487;
2.2. Кризисен център: тел: 086/821 495; E-mail: ceta@mail.bg

3.

Фондация „Пулс“, гр. Перник
тел: 076/60 10 10, 076/60 33 60; E-mail: pulse.women@gmail.com

4.

Фондация Х&Д Джендър перспективи – Димитровград и Хасково
- E-mail: hdgender@gmail.com
Хасково тел: 038/62 46 85, +359878 56 76 59 Димитровград
тел: 0391/2 50 55, +359878 56 76 59.

По желание може да се свържете с НПО,
развиваща дейност в тази област:
1.

2.
3.

4.

Фондация „Асоциация Анимус“ – гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 85
Тел./Факс: +359 2 9835205; 9835305; 9835405
www.animusassociation.org
Национален горещ телефон за пострадали от насилие –
От чужбина: +359 2 981 76 86; от страната - 02 981 76 86
Фондация „SOS Семейства в риск“ – Отделен кризисен център за жертви на трафик
гр. Варна, ул. Синчец №21; тел: 052 609 677; 052 613 830
sfda@mail.orbitel.bg; sos@ssi.bg
Фондация „Център Надя“, София
гр. София 1000, ул. Г. Бенковски 12А, вх. А
тел: 02 981 93 00; 02 980 41 74; office@centrenadja.org;
centrenadja@abv.bg

Други организации, които също са членове на Алианса за защи-

5.

Асоциация „Деметра“, Бургас
Център за превенция на насилието: тел: 056/ 82 52 05
E-mail: demetra@unacs.bg;

6.

Асоциация „Ная“, гр. Търговище, тел: 0601/6 70 25 /
E-mail: naia_s@abv.bg;

7.

Център „Отворена врата“ – Плевен, тел: 064/846 713;
E-mail: opendoor_centre@hotmail.com;

8.

Сдружение Център Динамика – гр. Русе, тел: 082/ 82 67 70, 0879 45 35 03,
E-mail: centre_dinamika@abv.bg.

Указания за
жертвите на
трафик на хора.
Брошурата е финансирана по програма „Превенция и борба
с престъпността“ на Европейския съюз: HOME/2012/ISEC/
AG/4000004346

Европейският съюз

Какво представлява трафикът на хора?
Трафикът е грубо нарушение на правата на човека и тежко престъпление, засягащо жени, мъже и деца. Настоящите насоки дават кратък
общ преглед на мерките за помощ и контактите за оказване на помощ
и подкрепа.

Какво представлява трафикът съгласно националното
законодателство?
Съгласно българското законодателство като трафик на хора се квалифицира всяко деяние, с което се набират, транспортират, укриват
или приемат отделно лице или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на
телесни органи или за да бъдат държани в принудително подчинение
независимо от съгласието им. Като по – тежко наказуеми от закона
са предвидени случаите, когато трафикът е осъществен спрямо лице,
ненавършило 18 годишна възраст, когато е използвана принуда или
въвеждане на лицето в заблуждение, когато деянието е извършено
чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода, когато е
използвано състояние на зависимост, злоупотреба с власт, или чрез
обещаване, даване или получаване на облаги. Криминализирано е деянието и по набирането, укриване и приемане на отделни лица или
групи от хора и превеждането им през границата на страната, с целта,
посочена по – горе. Наказуемо от закона е и такова деяние, извършено спрямо бременна жена, с цел продажба на детето.

Кой е жертва на трафик на хора?
Ако сте били обект на някои от посочените в долната таблица действия и цели, това може да е случай на престъпление, представляващо трафик на хора или имащо някаква връзка с него:

Каква дейност?

По какъв начин/
Как?

С каква цел/Защо?

набиране;
транспортиране;
превеждане през
границата;
укриване;
приемане;
размяна на
контрол или
предаване

заплаха;
сила или принуда;
отвличане;
измама;
злоупотреба с власт;
злоупотреба с
безпомощно
състояние;
искане на пари или
компенсация

С цел експлоатация на лицето за:
Проституция или други форми на
сексуална експлоатация;
За недоброволен труд или принудителни услуги
(включително просия, робство или
други подобни състояния);
За принудителен труд;
За престъпна дейност;
За вземане на органи

потреба с власт, или чрез обещаване, даване или получаване на облаги. Криминализирано е деянието и по набирането, укриване и приемане на отделни лица или групи от хора и превеждането им през границата на страната, с целта, посочена по – горе. Наказуемо от закона е и
такова деяние, извършено спрямо бременна жена, с цел продажба на
детето.
Ако установите, че някои от долупосочените въпроси отразяват неща,
които са се случили на вас, моля потърсете помощ.
•
•

•
•
•

Били ли сте обект на физическа, сексуална или психологична злоупотреба? Имате ли наранявания в следствие на нападение?
Заплашва ли ви вашият работодател? Страхувате ли се, че може
да се случи нещо лошо на вас или на член на семейството ви, ако
напуснете работа?
Намирате ли се в положение на зависимост, принудени да работите при определени условия и да правите неща против волята ви?
Имате ли достъп до заработените от вас средства? Обвързани ли
сте с дълг?
Вашият паспорт или други документи за пътуване или самоличност при вас ли са или ги държи някой друг?

Каква помощ и услуги са достъпни за вас?
•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

Важно е да знаете, че имате право на помощ и подкрепа преди и по време
на наказателното производство, както и за определен срок след приключването на производството.
Помощ и подкрепа се предоставят, само ако жертвата е съгласна; ако не
желаете да получавате услугите, те няма да ви бъдат предоставени.
Доказателствата са много важни в наказателното производство. Направете всичко, което можете, за да запазите необходимите доказателства.
При физически наранявания се обърнете към лекар, който да ги освидетелства – уверете се че нараняванията са правилно документирани.
Ако е необходимо, направете цветни снимки на нараняванията си. Също
така запазете всички документни доказателства – заплашителни писма,
съобщения и др. Запазете всичко, което би могло да се използва, за да се
докаже злоупотребата, на която сте били подложени.
Жертвите на трафик на хора имат право да бъдат информирани за периода на размисъл, през който трябва да решат дали да сътрудничат на
властите.
Те имат правото да бъдат настанени в кризисни центрове или приюти за
временно настаняване, да получат спешна психологична подкрепа, както
и социална, медицинска и хуманитарна помощ.
Ако е необходимо, ще им бъде предоставен правен представител, както и
защита и помощ в комуникацията им със съответните институции.
Те получават помощ за изваждане на документи за самоличност, ако те
са им били отнети.
Жертвите на трафик имат право да участват в наказателното производство в качеството на пострадали и да се конституират като граждански
ищци и частни обвинители.
Те имат право на физическа защита съгласно Закона за защита на лица,
застрашени във връзка с наказателно производство и Закона за борба
с трафика на хора.
Жертвите на трафик имат право на финансова компенсация и други видове помощ и подкрепа съгласно Закона за подпомагане и финансова
компенсация на пострадали от престъпление.

