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ПРЕДГОВОР
Настоящият доклад е изготвен по проект „Подобряване на методите за разследване и конфискация на имущество, свързано
с трафик на хора“ с координатор Фридъм Хаус-Румъния, в партньорство с Центъра за криминологичи изследвания и сигурност
(Италия) и фондация РискМонитор (България). Основната цел
на проекта е да подпомогне процеса на успешно разследване и
противодействие на престъпността като се насърчи използването на данни от отворени източници и интернет за установяване и конфискация на престъпно имущество.
За постигане на тази цел беше осъществено изследване насочено да установи доколко ефективно се използват отворени
данни и информация от интернет в разследването на трафика
на хора и конфискацията на престъпно придобито имущество,
както и до каква степен такава информация отговаря на стандарта за доказателства в дела по трафик на хора в съдебните
системи на България, Италия и Румъния. През 2017 г. във всяка
от партньорските страни се проведоха интервюта с полицаи,
прокурори, разследващи и съдии, и се анализираха съдебни дела
по трафик на хора. Данните от тези изследвания за всяка от
държавите са представени в тази публикация. Анализите показват, че съществуват значителни различия както в регулаторната и правна рамка, отнасяща се до използването на отворени
данни в разследването и в съдебни дела, така и в нивото на
експертна подготвеност и наличието на ресурси (финансови,
технически, институционални) за успешното въвеждане на такива практики в работата на прокуратурата и съда. Настоящата публикация очертава проблемни области и дава предложения
за подобряване на капацитета на целевите институции да се
справят с предизвикателствата на разследването и конфискацията на имущество чрез по-интензивно приложение на новите технологии и съществуващите огромни масиви от данни
с отворен характер. Националните доклади имаха за цел и да
проучат очакванията на интервюираните респонденти към приложения и специализиран софтуер, които биха могли да бъдат
разработени в бъдеще за подпомагане на тяхната работа.
Публикацията е разделена на три части, всяка от които представя резултатите от проведеното национално изследване,
съответно в България, Италия, и Румъния.
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Увод
Трафикът на човешки същества е проблем с множество измерения, свързан с жестокост и насилие, упражнявани от хора върху
хора, с остро нарушение на изконните човешки права, като правото на живот; правото на достойнство и сигурност; правото
на справедливи и благоприятни условия на работа; правото на
достъп до здравеопазване и равенство.
Престъплението „трафик на хора“ е сериозен проблем за страните от Европейския съюз (ЕС) – 15 846 са „регистрираните
жертви” в рамките на съюза, като 65% от тях са европейски
граждани по данни от доклад на Евопейската комисия (ЕК) от
2013 г.1 България, както и Румъния са силно засегнати от проблема, като страни източници на жертви и в много по-редки
случаи като дестинация. Според ЕК2 двете държави са сред първите пет държави в Европейския съюз по регистрирани жертви
на трафик на хора в периода 2013-2014, заедно с Унгария, Полша
и Холандия. Като тези страни задържат водачеството си в
тази негативна класация от 2010 година насам.3
Трафикът на хора е определен от ЕК като феномен със силно
изразена полова специфика – над три четвърти от регистрираните жертви са жени4. Обикновено мъжете и жените са трафикирани с различна цел, като формите, които може да приема
експлоатацията варира в различните периоди, най-често в зависимост от търсенето и очакваната от трафикантите печалба. В Протокола от Палермо се посочват някои основни форми на трафик на хора: сексуална експлоатация, принудителен
труд, робство или практики близки до робството, отнемате на
органи. В директива 2011/36/EU този списък се допълва, но не
се ограничава до eкплоатация с цел извършване на престъпни
дейности като джебчийство, кражби, разпространение на наркотици и други дейности, които са наказуеми от закона, и които могат да генерират приходи. Този списък не е изчерпателен
и позволява включването и на други специфични за отделните
национални държави форми.
Най-разпространената форма на трафик на хора в Европа, според доклада на ЕК за оценка на борбата с този престъпен феномен, е с цел сексуална експлоатация – 67% от всички регистрирани в периода 2013-2013 г. жертви са от този вид, като 95%
от тях са жени. Според други изследвания, цитиращи данни за
2013 г. на Евростат, жените представляват 26% от трафикираните с цел трудова експлоатация и 52% oт трафикираните с
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4

European Commission. 2016. Report on the progress made in the fight against trafficking in human
beings. Brussels
European Commission. 2016, ibid
Europol. 2011. Trafficking in Human Beings in the European Union. Hague; Europol. 2016. Situation
Report: Trafficking in Human Beings in EU. Hague.
European Commission. 2016, ibid.
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цел други форми на експлоатация.5 По данни на Евростат6 69%
от всички регистрирани в Европа жертви на трафик са европейски граждани. По отношеине на трафикантите (тези, които
са заловени и осъдени като такива) – 70% са мъже, а присъдите
за трафик на хора за периода 2010, 2011, 2012 във всички страни
от ЕС са 3 855.
Най-често жертви и трафиканти имат обща националност, етнос, а понякога и роднински връзки. Факторите, които ги правят
уязвими според доклада на Европол са социални и икономически
условия в страната, бедност и безработица, липса на образование, дискриминация или неравенство в пазара на труда. В някои
случаи жертвите страдат от домашно насилие, имат семейни
проблеми или живеят в среда, в която се нарушават човешките
им права. Всичко това прави хората уязвими на обещания за
много по-добър живот в чужбина. В допълнение, търсенето на
евтина работна ръка в по-богатите западноевропейски държави допълнително допринася за развитие на проблема трафик на
хора.
Развитието на трафика на хора не би било възможно или би
било трудно за организиране, без изградени канали, ръководени
от организирани престъпни групи. По-голямата част от тези
престъпни групи, според експертите на Европол, са способни
да контролират целия процес на трафика – от рекрутирането
на жертвите, през тяхното превозване, настаняване, експлоатиране, получаване и реинвестиране на печалбите от експлоатацията.
Трафикът на хора изисква много по-малко първоначални инвестиции, например в сравнение с наркотърговията, но пък е източник на редовни големи печалби за трафикантите. Високата
доходност, която трафикът на хора осигурява на престъпниците се превръща в силен мотив за включване в тази престъпна
дейност. Затова е изключително важно да се постигне по-добро
разследване и конфискуване на имущество свързано с трафик
на хора. Настоящият текст е опит за идентифициране на някои
възможности в тази посока.
Текстът се базира на емпирична информация събрана с 15 дълбочинни интервюта със служители на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратурата
на Република България, Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество и съдии. Запознахме се и с информацията
от съдебни дела (граждански и наказателни), свързани с трафик на хора и отнемане на имущество от това престъпление.
В доклада, особено при представяне на картината на трафика
на хора и печалбите от него, е използван вторичен анализ на
информация от предходни наши и на други автори публикации,
доклади на НПО, Европейски институции и други.
5
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Walby, S., Apitzsch, B., Armstrong, J., Balderston, S., Follis, K., Francis, B., Kelly, L., May-Chahal, C.,
Rashid, A., Shire, K., Towers, J., and Tünte, M. 2016. Study of Gender dimension of trafficking in human
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Eurostat. 2015. Trafficking in human beings. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

7

8

РискМонитор

ТРАФИК НА ХОРА В БЪЛГАРИЯ
В тази част ще представим накратко трафика на хора в
България и печалбите, придобити от тази престъпна дейност.

1. Трафик на хора
В България трафикът на хора е инкриминиран през 2002 г. и от
тогава е изменян няколко пъти. В Наказателния кодекс трафикът на хора е определен като набиране, транспортиране, укриване или приемане на отделни лица или групи от хора с цел да
бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд
или за просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или
телесна течност или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им.
За България социалният проблем трафик и експлоатация на
хора започва своето мълниеносно развитие след промените от
1989 г. Това е годината, в която настъпват значими промени
в цялото българско общество. Падането на ограниченията за
напускане на страната, които са съществували по време на комунистическия режим на управление и политическия и икономически хаос, в който е държавата в първите няколко години след
промените, стават благоприятна среда за появата и действието на престъпни групи. Лошото икономическо състоняние на
страната и ниските доходи, които получава голяма част от
населението също създава благоприятна среда за развитието
на трафика на хора в България през последните две десетилетия. Според данните на Евростат7 България е страната с найвисок риск от бедност или социално изключване в ЕС. България
е и страна с най-нисък доход на глава от населението в ЕС
през 2016 г. (6,600 евро в сравнение със средния доход в ЕС 28
възлизащ на 29,000 Euro8). Много хора търсят по-добри условия
на живот в чужбина, с което стават лесна жертва за трафикантите. Най-често страните на крайна дестинация на жертви от България, според Европол, са Австрия, Белгия, Франция,
Германия, Гърция, Италия, Холандия, Испания, и Великобритания.
Основната форма за контрол на жертвите през последните години е чрез обещания за заплащане на висока сума, като насилие
се среща във все по-малка част от случаите, а се „използват
т.нар „меки методи“, които предполагат използване на зависимости и ограничаване на насилието спрямо жертвите, е предпоставка за намаляване на броя на идентифицираните жертви
на трафик“9.

7
8
9

Eurostat. 2017. People at risk of poverty or social exclusion. Code: [tsdsc100].
Eurostat. 2017. Main GDP aggregates per capita. Code: [namq10pc].
Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2020. Стр. 20.
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Броят на идентифицираните жертви на трафик на хора от България в периода 2013-2015 година е представен в следващата
таблица.
Таблица 1. Брой на жертви на трафик на хора от България
Година

Общ брой
жертви

Жени
пълнолетни

Мъже

непълнолетни

пълнолетни

непълнолетни

2013 г.

538

427

48

46

17

2014 г.

490

433

29

17

12

2015 г.

383

353

28

23

5

Източник: Годишен отчет 2016 за дейността на НКБТХ и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите в България

В таблицата ясно се вижда значително по-големия брой на жените и момичетата, които са жертви на трафик на хора, в сравнение с мъжете и момчета. Големият брой на жените, които са
станали жертва на трафик на хора се дължи и на значителното
разпространение на трафика на хора с цел сексуална експлоатация в България. На базата на данни, предоставени от Върховна касационна прокуратура в доклада на групата от експерти
за борба с трафика на хора – GRETA се посочва, че български
граждани, биват въвличани в трафик основно с цел сексуална
експлоатация – 77% от идентифицираните жертви, следван от
трафик с цел трудова експлоатация (най-вече в сектори като
строителство, земеделие и производство) – 12%. Останалите
11% се разпределят между трафик на хора с цел продажба на
новородените им бебета, трафик на хора, при който е налице
принудително задържане в подчинение и трафик с цел отнемане
на органи и телесни течности. Последователно ще се спрем
накратко върху всеки един вид трафик на хора10.
1.1. ТРАФИК С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Българските жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация са експлоатирани най-често в значително по-богатите
страни от Европейския съюз. Характерна особеност при този
вид трафик е, че се е оформила устойчива през годините тенденция жертви от определени райони в България да се трафикират към определени държави на крайна дестинация. Например
от град Сливен – към Холандия и Белгия; град Пловдив и град
Пазарджик – към Франция, Италия, Испания; градовете Варна,
Добрич, Шумен, Разград – към Германия, Чехия и Скандинавските страни.

10

При представяне на видовете трафик ще следваме основно предишни наши изследвания по
темата като: Petrunov, G. 2014. Human Trafficking in Eastern Europe: The Case of Bulgaria. The
ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 653: 162-183 и Петрунов, г. 2010.
Явлението трафик на хора в България. В: Справедлив процес за жертвите на трафик. София:
Съюз на съдиите в България, както и Националната стратегия за борба с трафика на хора
2017-2020.
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Една възможна периодизация на развитието на трафика на хора
с цел сексуална експлоатация в България е следната11:
1. зараждане – през първата половина на 90-те години; свързан с
установяване на първоначални контакти с лица от други държави,
в редки случаи българи се включват в експлоатация на жертвите;
2. епизодичен – от втората половина на 90-те години до началото на новото хилядолетие; свързан основно с държавите от Централна Европа; употребата на насилие е основен метод за рекрутиране и контрол на жертвите; в много случаи те се продават на
чужди експлоататори;
3. масов – от 2001 г. до 2007 г., съвпада с отпадане на визовите
ограничения за българи при пътуване в държавите от Европейския
съюз; българските трафиканти са натрупали опит и контакти,
развиват структури и заемат значителни територии; насилието
намалява и в повечето случаи се заменя от партньорски отношения между жертвата и трафиканта;
4. утвръждаване - от 2007 г. до 2009 г., съвпада с приемането
на България като пълноправен член на Европейския съюз; трафикантите завладяват големи сегменти от най-доходните пазари в
Европа; физическото насилие при набиране на жертвите почти напълно изчезва; включването и участието им в основната част от
случаите е доброволно.
5. криза – от 2009г. до 2011 г., свързан е с периода на икономическа криза; трафиканти се преориентират към други престъпления, а други започват да експлоатират по-интензивно жертвите
и ги принуждават да предлагат повече услуги на клиентите, за да
компенсират намалелите обороти; но в масовия случай методите
остават меки и договорените проценти се спазват; след арести
на основни участници във вътрешния пазар, много от включените
в него заминават за чужбина.
6. втори възход – от 2012 г., обхваща периода на излизане от икономическата криза и е свързан с повишаване на оборотите в държавите от Западна Европа; започва да се налага модел на краткосрочни пътувания на българи до чуждестранни дестинации, както
и краткосрочни посещения на чуждестранни граждани, които изпозват жертви на вътрешен трафик на хора; насилието силно намалява с изключение на трафика, свързан с някои етнически групи
от българското население.

Най-често жертви на трафика с цел сексуална експлоатация
влизат за първи път в мрежите на трафикантите на възраст
между 18-20 години, но се откриват и случаи на непълнолетни момичета, които обикновено се експлоатират в България
до навършване на пълнолетие, след което експлоатацията им
продължава в чужбина. Обикновено преди да бъдат рекрутирани
жертвите са били безработни, учили са или са работели нис-
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коквалифицирана и нископлатена работа (основно в сферата на
услугите като сервитьорки, барманки и продавачки)12.
Голямо е разнообразието от методи, използвани при набиране
на жертви на трафик с цел сексуална експлоатация. В предишни
наши изследвания13 са представени някои от най-разпространените методи: ловърбой - чрез влюбване/приятелят й предлага;
приятелка, която проституира й предлага; познат й предлага;
самостоятелно предлагаща секс услуги, привлечена от трафикант; роднина я продава/й предлага; измамена за работа/екскурзия в чужбина; обвързване с дълг; отвличане.
Обикновено жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация
пътуват със своите истински документи, преминавайки през
официалните гранично-контролно пропусквателни пунктове
като често с тях пътува и трафикантът. След като бъдат
транспортирани до държавата на крайна дестинация жертвите се настаняват, запознавани са с условията на работа и
се преминава към тяхната сексуална експлоатация. Този вид
трафик често е свързан с дейността на сериозни организирани
престъпни групи.
1.2. ТРАФИК С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
За разлика от трафика на хора с цел сексуална експлоатация,
този с цел трудова експлоатация е по-рядко включен като дейност на големи организирани престъпни групи. Той е и по-невидим за обществото. От трудова експлоатация са застрашени мъже и жени с ниско образование, имигранти, безработни,
бездомни, деца от проблемни семейства и деца без родителски
контрол14. При набирането за работа в чужбина, в много от случаите се наблюдава информирано съгласие за вида работа, но
не и за условията на труд.
Най-често български граждани са експлоатирани в Гърция, Чехия, Италия, Испания, и Кипър, но има случаи и на българи в Швеция, Норвегия, Великобритания, Холандия и Португалия. Обикновено набирането на жертви става чрез обява за предлагане на
доходоносна работа в чужбина, като в някои случаи се взима и
такса за намиране на работата. Секторите, в които най-често
се експлоатират български мъже и жени са селско стопанство,
строителство, дърводобива, производството, брането на горски плодове и хранителната индустрия, шивашката промишленост, камериерки в хотели или домашни помощници. Условията
на работа са изключително тежки – по 10-12 часа без почивен
ден срещу минимално или никакво заплащане. В повечето случаи,
за да държат жертвите под контрол трафикантите им задър12
13
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жат документите, държат ги под непрекъснато наблюдение и
използват насилие или заплахи за такова.
1.3. ТРАФИК НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА
НОВОРОДЕНОТО
Трафикът на бременни жени с цел продажба на новороденото е
типичен за България. Основната дестинация в последните години, където се продават новородените е Гърция, но има случаи
на трафик до Франция, Италия, Испания и Португалия. Жертвите при този вид трафик са от ромски произход, живеещи в
изключителни материални лишения и бедност. Много често те
имат вече няколко деца. На жертвите се обещават около 50006000 евро – сума, която за тях е огромна и чрез която могат да
покрият разходите на семейството си за определен период от
време.
Трафикантите съпровождат бременната най-често в седмия
месец до държавата дестинация, където я настаняват. В България тя не е регистрирала бременността си. Раждането се извършва в легални болници, както всяко друго раждане и не буди
подозрение за лекуващите. В повечето случаи мъжът, който ще
купува бебето са записва като баща още при постъпване на жената в болницата, а след известен период от време майката се
отказва от своите родителски права. Детето се осиновява от
законната съпруга на мъжа. В други случаи бременната се регистрира с личните данни на жената, която ще купува детето.
Цената, която плащат купувачите е около 25 000 евро за момче
и 18 000 за момиче. За родилката остават само около 2-3000
евро, въпреки че е обещано двойно. Характерно за този вид е, че
и трафикантите, подобно на жертвите са от ромски произход
и в типичния случай в престъпната дейност са включени почти
всички представители на съответния клан.
1.4. ТРАФИК С ЦЕЛ ПРОСИЯ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА
ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ
Към тази форма на трафик на хора спадат експлоатация с цел
джебчийство и просия, както и принудително извършване на
престъпни дейности и принудителен брак.
В джебчийството са включени момичета от ромски произход
между 7 и 14 години, които предварително са обучавани в семейството си да извършват подобни дейности. Те са съпровождани от по-възрастни жени от клана, които ги наблюдават
и събират парите. Някои публикации сочат, че само за четири
дни по време на Коледните празници в Брюксел една джебчийка
може да изкара между 12000-13000 евро15. Страните на крайни дестинации, в които най-често се експлоатират български
жертви на този вид трафик са Австрия, Великобритания, Бел15
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гия, Франция, Италия, Испания, Германия, Гърция, Кипър, Дания,
Норвегия, Холандия и Швейцария. Той се извършва най-вече от
групи от ромски произход, с роднински връзки помежду си и се
характеризира с голяма мобилност – честа смяна на държавите
дестинации.
Известни са и случаи на трафик на хора от България с цел експлоатацията им като просяци основно в различни държави от
Западна и Северна Европа. Трафикантите при този вид трафик на хора набират жертви с физически недъзи, инвалиди или
възрастни хора, които са принуждават да просят с часове, а
получените пари да предават на престъпниците. В повечето
случаи контрола над жертвите е тотален от страна на трафикантите.
В България се откриват и случаи на принудителни женитби
с граждани на държави извън ЕС, например в Кипър български
гражданки, заблудени за работа като домашни помощници са
принуждавани да се женят за пакистански граждани. Срещат се
и хора принудени със сила да извършват престъпни дейности –
когато жертвите са трафикирани в чужда страна с обещание
за добре платена легална работа, са обвързани с дълг и вместо
очакваната работа са принуждавани в замяна на дълга си да
пренасят наркотици.
1.5. TРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ ОТНЕМАНЕ НА ОРГАНИ
Установените случаи на този вид трафик на хора в България са
единични. Те са свързани с органи и клетки.
Известни са няколко случая за трафик на органи, като при всички тях става въпрос за продажба на бъбреци. Характерното
е, че при всички случаи държавата на произход на жертвите е
една, държавата на произход на рецепиентите е втора, а държавата, в която се осъществяват трансплантациите е трета.
Срещат се и случаи на продажба на яйцеклетки от българи в
Кипър и Израел. На жените се обещава между 500 и 2000 евро.
Яйцеклетките се продават на жени с репродуктивни проблеми, които заплащат около 25 000 евро. В схемата обикновено е
включено и медицинското лице.
От всички видове трафик на хора се генерират огромни печалби, на които ще се спрем в следващата част от текста.

2. Приходи свързани с трафик на хора
Трудно е да се изчислят с точност печалбите от трафика на
хора в България, но се откриват приблизителни оценки за неговия мащаб. В предишни наши изследвания16 предлагаме една
такава оценка, според която размерът на печалбите, които ге16
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нерират българските трафиканти на хора е в границите между
900 млн. и 1,3 млрд. евро годишно, като в България се връщат
между 500 млн. и 1 млрд. евро. В последствие други публикации
потвърждават приблизителните оценки, например в единствената до момента за България Оценка на заплахите от тежката и организирана престъпност17 са посочени годишни обороти,
свързани със сексуална експлоатация в размер на 1,26 млрд. лв.
(630 млн. евро) в периода на криза.
Част от тези средства се използват за поддържане на престъпния бизнес и житейските разходи на жертвите и трафикантите, а друга част се използва за инвестиции. Трябва да се има
предвид, че различните участниците в трафика на хора получават различна част от спечелените пари18. Жертвите в отделните случаи получават до 50% от изкараните средства, като
има случаи, в които не получават никакви пари и са държани в
робски условия от трафикантите. Най-разпространеният модел на подялба с жертвите при трафика на хора с цел сексуална експлоатация през последните години е подялба на половина
от заработеното. Но жертвите трябва да покриват с тяхната
част от парите разходите, свързани с работата и пребиваването в чуждата държава, като таксата на мястото на което
работят, транспорт, дрехи и т.н. По такъв начин у жертвите
в повечето случаи не успяват да се съберат големи парични
суми. При трафика на хора с цел трудова експлоатация и извеждане на бременни жени за продажба на новороденото частта
за жертвите рядко надвишава 20%. При просията и джебчийството в типичния случай паричните средства не се поделят с
жертвите, а те или са напълно подчинени на трафикантите или
са част от техния клан. Най-голяма част от парите при всички
видове трафик се насочват към заемащи най-високи позиции в
организираните престъпни групи.
Характерна особеност при управлението на парите от международен трафик на хора е, че те се генерират продължително
време на територията на чужда държава. Част от парите трафикантите използват, за да придобиват активи в държавите
на крайна дестинация, като например хотели, барове, апартаменти, които могат да използват и при експлоатация на жертвите. Но най-съществената част от печалбите се връща от
трафикантите в България. Това предполага и периодичното им
връщане обратно в страната, където най-често пребивават
трафикантите, заемащи ръководни позиции в престъпните групи.
За прехвърляне на парите в България трафикантите използват
различни техники, които в много случаи не са през финансовата
система, а са свързани с физическо пренасяне на парите или
17
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закупуване на стоки. Най-старият и активно използван до преди
десетилетие метод за прехвърляне на парите е чрез системите за бързи парични преводи, а в по-редки случаи и по банков
път. Друг от най-широко използваните методи е с куриери на
пари. Те могат да се разделят на две групи. Едните пренасят
суми в рамките на разрешената от закона стойност, която
не подлежи на деклариране. Втората група куриери пренасят
големи суми пари, които не декларират, въпреки че има законово изискване за това. Друга много разпространена техника
за прехвърляне на печалбите от трафика на хора в България е
чрез закупуване и последващо внасяне и пласиране на различни
стоки – най-често употребявани автомобили, каравани, дрехи,
бижута, кожени изделия и други. Основната цел на перачите в
подобна схема е да продадат внесената стока колкото се може
по-бързо, което често правят в магазини тяхна собственост.
Много често, след като парите се прехвърлят те се съхраняват от трафикантите не във финансови институции, а в сейфове. Характерна особеност на някои от ромските групи, занимаващи се с трафик на хора е, че със спечелените средства
купуват злато. Специална подготовка преди инвестиране се
открива само в малка част от установените случаи. Една част
от случаите са свързани с превалутиране на средствата от
валутата, в която са придобити в български левове. Друга част
е свързана с усилия от страна на трафикантите да покажат
законен произход на средствата, които ще инвестират. Найчесто за тази цел се използват ипотеки на недвижими имоти,
заеми и т.н. Тенденция, която се забелязва през годините е, че
трафикантите на хора не полагат големи усилия за прикриване
произхода на техните средства.
Значителна част от парите трафикантите използват за влагане в разнообрази сфери от легалната икономика. В най-характерните сфери са недвижими имоти, селско стопанство, туризъм и хотели, транспортни бизнеси, заведения и други.
Веднъж инвестирали успешно парите от трафик на хора в легален бизнес става възможно да се смесват легални с нелегални
парични средства и да се декларират по-големи от реалните
обороти, покупки на ниски цени и продажби на много по-високи
цени и т.н. Използвайки подобни методи, трафикантите успяват по-лесно да придадат за следващите постъпления от трафик на хора илюзия, че са придобити от легалната дейност.
Освен към легалната икономика в България част от парите се
използват от трафикантите на хора за финансиране на други
престъпни дейности. Например, в множество случаи лидерите
на престъпните групи действат и като лихвари.
Независимо накъде ще се насочат да инвестират трафикантите на хора, една от най-важните мерки за борба с това престъпление е успешното конфискуване на криминалните активи.
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3. Конфискация на имущество от трафик на
хора
Законодателството в България позволява имуществото, придобито от трафик на хора да бъде отнето по три различни
начина:
1. В член 159а-г от Наказателния кодекс, където е криминализиран
трафикът на хора, е предвидена конфискация и глоба. Това позволява още с налагане на присъдата за трафик на хора да се конфискува престъпно имущество.
2. Член 253 от Наказателния кодекс, криминализира прането на
пари и позволява да се конфискува престъпното имущество, като
същевременно се наложи допълнително наказание на трафикантите.
3. В България съществува и процедура за т.нар. гражданска конфискация, по която работи КОНПИ по правилата на Гражданско-процесуалния кодекс. Стартирането на тази процедура не е свързана
с изискване за наличие на влязла в сила присъда, а е достатъчно на
трафиканта да бъде повдигнато обвинение. Гражданската конфискация е уредена със Закона за отнемане в полза на държавата на
незаконно придобито имущество, който през 2013 г. отменя създадения през 2005 г. Закон за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност.

Достъпните статистически данни за резултатите от всяка
една от трите възможности за конфискация на имущество от
трафик на хора са представени в следващите таблици. В таблица 2 е включена информация за броя на внесените прокурорски
актове и броя на осъдените лица за трафик на хора.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Общо

Таблица 2: Брой прокурорски актове и осъдени лица за трафик на хора

Прокурорски
актове, внесени
в съда

1

6

35

32

72

67

62

67

70

80

84

84

60

720

Осъдени лица с
влезли в сила
присъди

0

0

0

2

61

73

54

96

95

116 105 104

56

762

159а-159г

Източник: Върховна касационна прокуратура и изчисления на автора

В данните на прокуратурата е включена информация за конфискуваното заедно с присъдата за трафик на хора имущество само
за една година – 2010. Тогава стойността на конфискуваното с
присъдите за трафик имущество е 3460 лв. Изключително ниска
стойност, която разкрива колко слабо се използват в България
възможностите на конфискацията на престъпни активи и намаляване икономическата мощ на престъпността.
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В следващата таблица 3 са представени данните за броя на
внесените прокурорски актове и броят на осъдените лица за
пране на пари.
Таблица 3: Брой прокурорски актове и осъдени лица за пране на пари

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Общо

Чл.253
Прокурорски
актове, внесени
в съда

22

4

5

5

4

10

19

20

22

31

29

20

30

221

Осъдени лица с
влезли в сила
присъди

0

0

3

3

3

7

22

35

20

29

27

16

14

179

Източник: Върховна касационна прокуратура и изчисления на автора

Статистическата програма на Прокуратурата на Република
България не поддържа информация за броя на делата за пране на
пари по предикатни престъпления. Поради това не може да се
посочи и какъв е броят на делата за пране на пари, придобито
от трафик на хора. Но представените данни за двата члена
(159а-г и 253) от Наказателния кодекс ясно показват, че броят
на делата и осъдените за трафик на хора е над три пъти поголям от броя на делата за пране на пари. При това трафикът
на хора е само едно от възможните предикатни престъпления,
наред с търговията на наркотици, търговията с оръжие и много други. Липсват и подробни данни за стойността на конфискуваното имущество с наказателно-правните мерки. Открива
се информация само за отделни години. Например, по данни от
представянето на Националната стратегия за противодействие на изпирането на пари19, сумата, която съгласно осъдителните диспозитиви на съдебните присъди и определения по
чл.253 от Наказателния кодекс през 2010 година е отнета в
полза на държавата или лицата са осъдени да заплатят, като
равностойност на изпраното имущество е 15 013 935, 35 лева.
Важно е да се отбележи, че тази сума е формирана от влезлите
и невлезлите в сила присъди за изпиране на пари в посочената
година. Допълнително през 2010 година по осъдителните присъди за пране на пари са наложени глоби на осъдените лица на
обща стойност 81 500 лева.
Както броят на делата, така и броят на осъдените и размера
на конфискуваното имущество показват, че от наказателноправната конфискация в България са засегнати съвсем малка
част от трафикантите на хора и техните активи. Това влиза в
противоречие със заявеното разбиране на интервюираните полицаи и прокурори за ключовата роля на преследването на облагите от престъпната дейност в борбата с трафика на хора, от
една страна с цел отнемане на незаконно придобитото имуще19

Петрунов, Г., Несторова, В. и Маламов, Д. 2010. Представяне на проект на Национална
стратегия за противодействие на изпирането на пари. Министерски съвет на Република
България.
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ство от престъпниците и ограничаване на тяхната финансова
мощ, а от друга страна с цел следвайки пътя на парите да достигнат до ключовите участници в организираните престъпни
групи. Тази ситуация показва, че са необходими още стъпки за
подобряване на разследването и конфискацията на имущество
от трафик на хора.
Резултатите от гражданската конфискация на имущество,
придобито от трафик на хора също показва, че е възможно подобряване на работата. В следващата таблица е представена
информация за броя на делата за отнемане и размера на отнетото в полза на държавата.
Таблица 4: Брой дела и размер на отнето имущество в милиони лева20

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016 201720∗ Общо

Отнето
имущество
общо

0

0

0

0,95

0,75

9,36

12,37 13,06 13,01

6,45

18,77 23,05 104,48

Брой дела
общо

0

0

0

4

11

27

38

43

28

35

36

29

251

Отнето
имущество
от ТХ

-

-

-

-

0,65

1,03

0,47

2,06

0,3

0,6

0,56

2,74

8,42

2

3

3

4

1

2

3

2

20

Брой дела
за ТХ

2013

Източник: КОНПИ

Данните в таблицата показват, че по гражданско-правен ред
за повече от 10 години са отнети малко над 100 милиона лева,
придобити от престъпна дейност. Размерът на конфискуваното от трафикантите на хора остава далеч от оценките за
годишните печалби от тяхната престъпна дейност.
Сериозно предизвикателство и при гражданската и при наказателните процедури е разследването и конфискацията на имущество в чужбина. От проведените интервюта става ясно,
че международното сътрудничество при случаите на трафик
на хора се възприема от българските полицаи, магистрати и
представители на КОНПИ като изключително важно за успешното разследване и завършване на делото. В рамките на международното правно сътрудничество интензивно се използват
всички възможности за разкриване на престъплението „трафик на хора“ и имуществото, придобито от него. Активно се
използват молбите за правна помощ и възможностите на Евроджъст. Като най-сполучливо и бързо средство за транснационално сътрудничество се е наложило създаването на съвместни разследващи екипи. В проведените интервюта се посочва,
20

Данните за 2017г. са до месец октомври, когато е предадена последната версия на настоящия доклад.
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че само в една от прокуратурите в страната има действащи
към 2017 г. пет съвместни разслeващи екипи за трафик на хора,
а един от интервюираните магистрати каза, че преди няколко
години в Евроджъст лично за една седмица е участвал в сключването на четири съвместни екипа за разследване на трафик
на хора с българско участие. Въпреки интензивното участие на
българските разследващи в съвместни екипи за разследване и
постигнатите успехи по отношение на трафика на хора, интервюираните определят като трудна част от работата на екипа установяването, запорирането и последващото отнемане и
конфискация на престъпното имущество в чужбина.
При работата по която и да е от трите представени в началото на тази точка възможности за отнемане и конфискация
на имущество от престъпниците се използва информация от
множество бази данни, институции, организации и т.н. Но информация за имуществото на трафикантите се събира още при
фазата на предварителните проверки и се използва за запориране на имуществото, за което има съмнение, че е престъпно
придобито. С това се гарантира, че докато тече съдебният
процес имуществото няма да бъде прехвърлено или да изчезне,
ако е движимо. Информация за имуществото на престъпниците
от различни източници се събира и при определяне на размера
на паричната гаранция, ако ще се налага такава, като мярка
за неотклонение. Всичко това показва в колко различни фази и
процедури при разследванията и работата по случай на трафик
на хора е необходимо да се събира достоверна, пълна и навременна информация за активи на престъпниците. Именно поради
това интервюираните оценяват изключително високо всички
сполучливи опити за разработване на нови възможности за оптимизиране и улесняване на надежден достъп до необходимата
им информация.

4. Използването на отворени източници и
отворени данни в противодействието на
трафика на хора
На Европейско ниво употребата на отворени източници на информация се урежда в Директива 2013/37/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета на Европа от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба
на информацията в обществения сектор. В българската нормативна уредба тя е транспонирана чрез Закона за достъп до
обществена информация. Органът, който разработва политиката и координира осъществяването на инициативата за отворени данни в обществения сектор е Съветът за административната реформа. Според този закон е въведено задължение за
всички организации от обществения сектор да публикуват на
специална платформа публична информация в отворен формат.
Платформата е с отворен код, разработена от Open Knowledge
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Foundation, Великобритания и използвана в държави като Италия,
Румъния, Великобритания, Словакия, Холандия, Австрия, Швеция,
Южна Корея, в това число и Европейската комисия21. Конкретно визията на платформата в България е изработена от група
доброволци обединени в «Общество.бг» и също е с отворен код.
С Решение №103 на Министерския съвет от 2015 г. за първи
път е приет Списък от 119 набори от данни по приоритетни
области, които да се публикуват в отворен формат на платформата www.opendata.government.bg. През последните години броят на базите данни нараства и до края на 2013 г. от
Министерски съвет на Република България са си поставили за
задача базите данни в платформата да надхвърлят 800. Като
към октомври 2013 г. в платформата има 486 бази данни, предоставящи информация за публичен достъп и 6 657 набори от
данни. Голямото количество отворени данни и информация от
публичния сектор поставят въпроса и за тяхното използване в
борбата с трафика на хора и отнемането на незаконно, придобито имущество.
4.1. OТВОРЕНИ ДАННИ И ПРЕСТЪПНИ ПРИХОДИ
Стремейки са да разкрият случаите на трафик на хора и активите, придобити от това престъпление, българските институции събират различни доказателства. В тази точка, ще
представим най-важните доказателства, според резултатите
от проведеното изследване, при работата по трафик на хора и
при отнемане и конфискация на имущество, придобито от това
престъпление, като ще поставим специален акцент и ще разгледаме по-подробно примерите за използване на отворени данни.
Сред най-важните доказателства при дела за трафик на хора
всички интервюирани полицаи и магистрати поставят гласните доказателства – разпити на жертвите на трафика, разпити на сътрудничещи обвиняеми, разпити на свидетели, често и
разпити пред съдия на полицаите, работили по конкретния случай. Това напълно се потвърждава от проучените съдебни дела
и се очертава като задължително доказателствено средство.
Също така става ясно и за много интензивното използване
при събиране на доказателства за престъплението „трафик на
хора“ на използването на специални разузнавателни средства.
По отношение на отнемането и конфискацията на имущество,
придобито от трафик на хора, като най-интензивно се посочва
използването на писмени доказателства – справки за имотно
състояние, справки за притежавани моторни-превозни средства, проверка за участия във фирми, справки за наличие на
банкови сметки и салдата по тях, събиране на данъчна и осигурителна информация, справки за задгранични пътувания, справ21

Информацията за държавите е публикувана на www.opendata.government.bg, последно посетен на 02.10.2017 г.
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ки в редица други регистри и бази данни с цел осигуряване на
информация, която позволява да се направи финансов профил на
разследваното лице. Понякога, освен на справки, при събиране
на доказателствата се разчита и на други способи, като претърсвания и изземвания. При тях, интервюираните заявяват, че
често се откриват големи парични суми в брой и много информация за имуществото на трафикантите – нотариални актове,
извлечения от банкови сметки, договори за ползване на сейфове
и т.н. Включително може да се намерят документи, насочващи
към поставени лица, които трафикантите използват. В едно
от интервютата се дава пример с открити при трафиканта
документи за валутни преводи от Франция към България, но на
името на трети лица. Когато разследващите са повикали получателите на преводите на разпит и са им обяснили, че могат
да получат обвинения за пране на пари са получили признания
от лицата, че са били наети от трафиканта срещу суми от 50
евро да получават парите на тяхно име и в последствие да му
ги предават.
При делата за конфискация и отнемане на имущество, като използвани при всяко дело, както наказателно, така и гражданско
се посочват - Имотен регистър, Търговски регистър, БУЛСТАТ,
Регистър на банковите сметки и сейфове, Регистър на КАТ и
т.н. Проверката се извършва във всички регистри, където е
възможно да се съдържа информация за собственост на проверяваното лице. Например в много производства, свързани с
трафик на хора, разследващите се насочват към събиране на
информация от компании, предоставящи услуги за бързи парични преводи, като Мъниграм и Уестърн Юнион. Както посочихме
по-напред, характерна особеност за българските престъпници
при управлението на парите, придобити от трафик на хора е, че
те се генерират на територията на чужда държава и част от
тях се изпращат в България чрез системите за бързи парични
преводи.
Някои доказателства в делата за отнемане и конфискация на
имущество от трафик на хора се събират от бази данни, които не са общодостъпни, като например регистъра на КАТ, който се използва за установяване на собствеността на моторни
превозни средства, регистър ГРАО с данните за населението,
който се използва интензивно за установяване на адресите на
лицата и т.н. Но други доказателства се събират от общодостъпни бази данни. Това се потвърждава, както от проведените
интервюта, така и от проучените съдебни дела. Става ясно,
че във всяко дело, което касае конфискация на имущество за
всяко едно от разследваните лица по отделно се правят справки в Имотния регистър, който е отворен за ползване от всеки,
искащ да направи справка. Подобен е случаят и с Търговския
регистър, който позволява да се получи информация за фирми,
актуално състояние, промени в седалище, управление и т.н.
Тези регистри са включени и в платформата за отворени данни
в България, която представихме по-напред. От включените в
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платформата бази данни при отделни разследвания са използвали информация: за възложителите на обществени поръчки,
публичния регистър на външни експерти, публичния регистър на
лицата с достъп до търговия и износ на изделия с двойна употреба, търговците регистрирани по ДДС и т.н. Тези бази данни
се използват от разследващите директно при първоизточника,
а не през платформата за отворени данни.
От събраната емпирична информация става ясно, че в отделни
случаи за отнемане и конфискация на имущество от трафик на
хора се използва и друга публично достъпна информация, като
информация от сайтове и визитки, в които са се рекламирали
жертви на сексуална експлоатация и в тях се виждат адреси,
телефони, снимки и др. Тази информация е използвана като подкрепяща други доказателства, събрани в рамките на делото.
Медиите също се посочват в интервютата като възможен източник на информация. Но те се допускат само до колкото в
тях е посочена информация, която е дава повод за последващи
разпити и действия, без самата статия да бъде разглеждана
като доказателство. С това се цели потвърждаване на информацията в публикацията със средства, допустими по НПК.
В интервютата се откриват и други примери за използване на
публична информация. Например, един от интервюираните прокурори разказва: „Използвала съм интернет за установяване на
фирма в чужбина. Използвах нейния сайт и там пишеше кой е
собственик. Видях имената на хората и това беше, което ми
трябваше. След това поисках международна поръчка и ги приложих официално към делото. Сайтът беше само първоначалното
основание, защото там може да пише каквото си решат, но
международната поръчка е годно доказателство“. В този случай публичната информация в интернет е дала предварителна
информация на разследването на къде да се насочи при събирането на доказателства по делото. В други интервюта също
се откриват подобни примери: „За един от сериозните трафиканти на хора бяхме стигнали от снимки в интернет, че ползва
планинска къща, която до тогава не ни беше известна.“ Един
от интервюираните разказва, че в дело за пране на пари, при
което трафикант на хора е взел на концесия градската градина
в един от българските градове и е направил засаждания е използвал публична информация за цените на различни видове растения и въз основа на тази общо достъпна информация е назначил експертиза, която да покаже разходите за насажденията,
постройките и т.н. Друг от интервюираните разказва за дело
за конфискация на имущество от трафикант на хора, при което са използвали информация за броя на поставените ваксини
на свинете в съответната област, което също представлява
публична информация. С тази информация са показали, че в определената област не е имало въобще толкова животни колкото
твърди, че е отглеждал и в последствие продал трафикантът
на хора. Подобни примери показват колко широки възможности
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за използване на отворени данни и източници в интернет съществуват.
Най-активни в използването на публична информация в своята
работа са представителите на полицията, които в оперативната си дейност използват максимално широк кръг от източници на информация. „Обичайно е да използваме информация с
публичен характер, но трябва да имате предвид, че нашата работа е оперативна и ние не представяме резултата непременно
като доказателство в съда“. Интензивно се използва публична
информация, която търсят с различни общодостъпни програми и
приложения, като например търсачки като yandex.ru, google.com,
truecaller.com – приложение, с която може да се търси в контактите на хората, които са я инсталирали, sync.me – правеща
същото търсене, но във вайбър. При търсене в гугъл използват
различните функционалности, които са разработени, напр. за
търсене по снимка и виртуален отпечатък. От интервютата
става ясно, че има дори световно първенство по търсене с гугъл, което показва, че търсенето в интернет изисква развитие
на определени умения, за да може от гигантското количество
информация да се немери полезното за конкретната проверка
или разследване.
Отворените данни се използва в работата на българските институции, както видяхме от представените до момента примери. Но от проведените интервюта става ясно, че съществуват
редица трудности и бариери пред по-интензивното използване
в разследванията и съдебната фаза на отворени данни.
4.2. ОСНОВНИ БАРИЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТВОРЕНИ ИЗТОЧНИЦИ
От получената в интервютата информация и от прегледаните
съдебни дела става ясно, че директното използване на информация от българската платформа за отворени данни не се прилага до момента. От една страна, трябва да се има предвид,
че в България платформата съществува от 2013 г. и все още
не е добре позната, като в момента се разширява кръгът от
бази данни в нея. От друга страна, в самата платформа за отворени данни съществуват сериозни пречки за използване на
информация в разследвания и съдебни процеси, като това, че в
нея се съдържа основно статистически обобщени данни, липсват функционалности за автоматично актуализиране в реално
време на базите данни и в следствие на това няма гаранции,
че информацията е актуална към датата на търсенето и не
на последно място това, че информацията в платформата се
анонимизира, т.е. заличава се личната информация на хората.
Преодоляването на тези проблеми е важно условие, за да стане
възможно използването на платформата за отворени данни в
разследвания и съдебни дела. Това предполага и решаване на
изключително сериозния въпрос: дали в отворените бази данни
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може да се съдържа лична информация, защото съществува нормативна уредба за защита на личните данни и би се получила
колизия. Естествено за разследващите няма никакъв смисъл да
разполагат с анонимизирани бази данни, защото те проверяват
само конкретни лица.
Дори да бъдат решени всички поставени до момента проблеми,
ще остане въпросът защо да се използва конкретна база данни
през платформата, а не директно през институцията, която
поддържа базата данни. Например, защо да не се влезе директно
в Имотния регистър или в Търговския регистър, а да се влиза
в платформата за отворени данни. За да има смисъл да бъдат
използвани, платформата или друго приложение за отворени
данни трябва да предлага подобрени функционалности и/или едновременно търсене в по-широк кръг бази данни.
До някои от базите данни и регистрите работещите в правоохранителните институции имат директен отдалечен достъп,
а до други се налага да пишат писма с искане за предоставяне
на информация. Всъщност, както е посочено в едно от интервютата: „Някъде имаме достъп, но пак предпочитаме да пишем
писма…“. Една от трудностите пред по-интензивното използване на отворени данни и публична информация, която ясно се
открива при проведените интервюта са разнопосочните мнения
относно възможностите за използване на информация директно
свалена от базата данни. В едно от интервютата се казва:
„Според мен, формални пречки за използване на отворени източници няма. НПК би трябвало да го позволява. Но всеки юрист си
има собствено тълкуване на нещата… Съдебната система е
много консервативна и като се наложи една практика доста
трудно се променя“. Според други от интервюираните, за да се
използва в рамките на съдебното дело информация от отворени бази данни, например от Имотния регистър, тя трябва да е
официално получена в рамките на конкретното дело, да е изготвена от служител на съответната организация (в конкретния
случай с недвижимата собственост от Агенция по вписванията) и да е поставен подпис и печат. Мнението на интервюираните съдии по допустимостта и последващото ценене на
доказателствата по съдебното дело също не е категорично по
отношение на използването на отворени данни. Някои от съдиите казват, че биха допуснали разпечатка от отворена база
данни в рамките на предварителните мерки, но при разглеждане
на делото по същество в съдебна фаза ще искат да разполагат
с документ с номер на конкретното досъдебно производство по
делото, съдържащ печат и подпис на изготвилия го служител.
По отношение на гражданската конфискация в рамките на ГПК,
по който работи КОНПИ при отнемане на незаконно придобито
имущество, от интервютата с техни служители става категорично ясно, че справките от базите данни, с които разполагат се използват само за предварителна тяхна информация и в
материалите по делото представят официално получени писме-
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ни документи с всички необходими реквизити от съответните
институции. „Вадим си разпечатка от Имотния регистър, но
изпращаме искане за официална справка и предоставяне на документите по партидата - нотариални актове, възбрани, обезпечения“. Голяма част от базите данни са създадени или достъпа на КОНПИ до тях е предоставен в последните няколко години
и това се оценява като изключително добра практика. Преди
това са се пишели писма до много широк кръг от институции,
като само Агенциите по вписванията в страната са над 100,
а сега информацията е централизирана в Имотния регистър.
Базите данни дори да не позволяват извличане на годни доказателства за съдебните дела, дават насока на служителите на
КОНПИ към кои институции да изпратят писма с искане за предоставяне на необходимата информация по предвидения в ГПК
ред, за да се използва като доказателство по делото.
От интервютата могат да се изведат няколко причини, които
обясняват интензивното използване на писмена информация с
подпис и печат. На първо място това е търсенето на сигурност
от съответните магистрати, че поради изключително формалните процедурни правила на съдебния процес в България, това
няма да стане причина за нарушение и връщане на делото. За
друга причина говори, един от респондентите, който не вижда
формални пречки за използване на информация от отворени бази
данни, но би искал да се подсигури, че по някакъв начин резултатите от конкретното му търсене са направени в пълнота и не
са били в момент на технически проблем, хакерска манипулация
и т.н. Друга причина, която трябва да се има предвид е, че получаването на писмена справка обичайно отнема няколко дни,
което на фона на целия период на работата по делото не води
до забавяне.
Разнопосочните мнения на магистратите по отношение на допустимостта на разпечатки от базите данни не е единичен
случай. Подобен пример се, представя от няколко от интервюираните, които разказват, че до преди няколко години в България
е съществувало противоречие по това дали материали, получени от Европейската служба за борба с измамите могат да се
използват като доказателство в наказателния процес. „Някои
съдии приемаха изпратените от тях материали, а други не ги
приемаха и искаха да пишем международни правни поръчки, което забавя много нещата. Това се преодоля със законодателна
промяна в НПК… записаха в писмените доказателствени средства и документите изпратени от ОЛАФ“. Така че конкретни
промени в НПК биха решили по категоричен начин възможностите за директно използване на разпечатки от бази данни.
Всъщност формалността на българския НПК се посочва като
изключителна пречка от работещите по наказателни дела. Единодушно е мнението, че са необходими спешни мерки за намаляване на формализма и приближаване на процедурите до съвременните социални реалности от края на второто десетилетие
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на ХХI век. „Целия процес е толкова формален, че е най-добре
направо нов да се напише. Толкова много неща ще има да се
променят.“
Това изоставане се вижда особено ясно и в това, че българският НПК не позволява оглед на интернет пространството.
Като косвено доказателство може да се използват протокол
за оглед на местопроизшествие и компютърно-техническа експертна справка. Протоколът за оглед на местопроизшествие
в интернет се прави точно по същия начин, по който се прави
оглед на местопроизшествие при пътнотранспортен инцидент
на улицата с пострадал човек, изготвен от разследващ полицаи
в присъствието на две поемни лица. При изземване на компютърна техника също трябва цялата информация от компютъра
да се принтира на хартия пред две поемни лица, които удостоверяват с подписите си всеки лист, за да може да бъде приобщен като доказателствен материал по делото.
В интернет се съдържа огромно количество публична информация, която често е качена на чуждестранни сайтове, което
предполага използване на международна правна помощ за осигуряване на годни доказателства. Това поставя сериозни предизвикателства пред възможностите за бързото използване
на информацията, като доказателство по делото, например за
доказване на ползвател на конкретен фейсбук профил се изпраща поръчка до САЩ. Тези поръчки са много бавни – по около 18
месеца и за да се избегне това чакане се подхожда с огледите
на местопроизшествие и експертизите. Перспектива с огромен потенциал е установяване на регламент и разработване на
технически възможности за търсене на конкретно лице в платформите с отворени данни на различните държави.
Сериозна бариера пред използването на публична информация
представлява проблема с нейната достоверност. При публикациите в медии или интернет няма гаранции за истинност и достоверност. Един от интервюираните съдии казва: „Въобще не
ми е известно къде по света може да се допусне информация от
вестници и сайтове. Тя може да даде повод и насоки за бъдещо
събиране на информация, но да е основно средство не мисля, че е
възможно. Освен това с хакерите нещата са много сложни. Как
да се довериш на интернет, като решаваш човешки съдби“. Медийните и интернет публикациите могат да се използват само,
за да може въз основа на тях да се направят допълнителни проверки и да се съберат други доказателства по реда на НПК.
Водени от идеята, че трудностите пред по-интензивното използване на отворени данни и публична информация не са само
формални, а и субективни, някои от интервюираните виждат
перспектива за насърчаване употребата на отворени данни,
онлайн източници на информация и информация от публичния
сектор в процеса на разследване в организиране на обучения и
обсъждания, на които да присъстват представители на всички
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заинтересовани институции, като всеки изложи позицията си
и тя се дискутира от останалите. Всички интервюирани заявяват, че към момента на провеждане на интервютата не са били
обучавани по тематиката на отворените данни. Нашето впечатление към момента на провеждане на изследването е, че те
имат слаби познания по тази материя, като някои от интервюираните чуваха за първи път за платформите с отворени данни.

5. Заключение: Възможности за подобряване
на работата с отворени данни
По-интензивно използване на отворени данни, информация от
интернет и публични източници в делата за отнемане и конфискация на имущество може да се постигне с разработване
на приложение или програми, които да оптимизират работата
на разследващите. Основните изисквания, които се заявяват в
интервютата към подобно приложение може да се обобщят по
следния начин:
–– да има функционалности на изключително мощна и прецизна
търсачка;
–– да позволява много бързо и своевременно снабдяване с надеждна и пълна информация за конкретни лица;
–– да има достъп до бази с лични данни и пълни идентификационни данни за отделните лица, така че да не са възможни
съвпадения на имена;
–– да бъде обвързано с използване на широк брой, сигурни, надеждни, актуални и пълни бази данни;
–– да позволява едновременно персонално търсене от едно място във всички бази данни, които са в платформата за отворени данни;
–– да позволява едновременно търсене и в други достоверни бази
данни с налична актуална информация в реално време, напр.
регистър на собствениците на въздохоплавателни и плавателни съдове и регистъра на действителните собственици;
–– да позволява търсене на няколко езика;
–– да позволява търсене в отворените бази данни на другите
държави, защото именно там най-трудно и най-бавно се достига до информация;
–– да притежава форми на изкуствен интелект, които могат
поне да систематизират информацията по подходящ начин и
да правят съпоставки на приходи и разходи;
–– да селектира по признаци огромния обем от информация в
публичните бази данни;
–– да гарантира най-висок стандарт за сигурност от външна
намеса и манипулиране на информацията в него;
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–– да проверява в съществуващите бази данни за физически
лица и свързани с тях юридически лица;
–– да бъде с по-добри функционалности от първоизточниците,
за да има смисъл от неговото използване;
–– да създава протокол за влизането и направената справка,
който да позволява приобщаване към доказателствената
маса по делото;
–– да е уредено в НПК използването на информация от приложението, така че да се признава за доказателство от съда.
Въпреки многото потенциални ползи и желанието на всички интервюирани за разработване на приложения и програми за работа с отворени данни и публична информация много от тях не
скриват скептицизма си за успешно разработване на подходящ
инструмент. Сериозно предизвикателство, което посочват е
ангажирането на добри компютърни специалисти, които „…
няма да работят в Министерски съвет и няма да разчитат на
интервюта за определяне на функционалностите на приложенията. Специализираните ИТ компании имат цели отдели, които
се занимават с анализ на бъдещия софтуер и последващата му
разработка“. Подобно е мнението и на друг от интервюираните: „Много скъпоплатени специалисти работят в компютърните фирми, за да развиват нови приложения. Ако ще се прави
нещо действително работещо ще трябва да се мине по този
скъп и труден път. Друг вариант е да се направят любителски
приложения, каквито има доста разработени, но те няма как да
се използват от съдебната система“. Без съмнение в бъдеще
силата на информацията и достъпа до нея ще се увеличава и
е важно усилията за търсене на по-добри възможности да не
престават.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ
И ОТВОРЕНИ ДАННИ
ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ
И КОНФИСКАЦИЯ НА
ИМУЩЕСТВО ОТ ТРАФИК НА
ХОРА В ИТАЛИЯ
Моника Вианело и Лоренцо Сегато

Настоящият текст е структуриран, както следва: след увода
(§1), който разглежда развитието на трафика на хора (тенденции, организация, маршрутите, националността на жертвите,
както и ролята на престъпните организации) и свързаните с
тях финансови потоци, §2 представя италианската стратегия
срещу това престъпление, а използването на отворени данни,
публични данни и интернет е представено в §3. В последната
глава се разглеждат някои предложения и препоръки за засилване на използването на нови технологии и международното сътрудничество при разследването и наказателното преследване на трафика на хора.
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Увод
РАЗВИТИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА
През последните 20 години Италия е дестинация за хиляди мигранти, пристигащи предимно от африкански и югоизточно азиатски страни22.
През 2013 г. в Италия пристигат 450 морски съда с общо 39 798
мигранти (от които 90% акостират по бреговете на Сицилия),
но броят се увеличава почти петорно през периода от декември
2013 г. до октомври 2014 г., когато близо 170 000 мигранти биват спасени по време на Операция „Mare Nostrum”, едновременно
с ареста на 752 трафиканти.23 Драматичното нарастване на
пристигащите и смъртните случаи през 2015 г., когато повече
от 900 мигранти се удавят при инцидент в Сицилийския пролив
и допълнителните 2510 смъртни случая през 2016 г. дават тласък на дебат в Европа за създаване на обща имиграционна политика, насочена към предотвратяването на трафика на хора,
която да изисква участието на всички държави членки на ЕС.
През 2016 г. около 503 700 мигранти прекосяват европейските
граници, влизайки незаконно в Европейския съюз – 364 000 от
тях пристигат през Средиземно море.
Миналата година италианската полиция отчита 181 000 пристигнали мигранти, най-големият брой досега.
Анализите и съдебните дела показват, че това критично движение на хора се експлоатира от престъпни организации, чиито
дейности насърчават трафика на хора, главно заради търсенето на сексуални услуги, трудова експлоатация, най-достъпната
и евтина работна ръка и трафика на органи.24
Днес трафикът на хора се счита за нова и съвременна форма
на робство, призната за престъпление срещу човечеството.25

22
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Има се предвид първият случай на пристанището на Бриндизи на 7 март 1991 г., когато
27 000 албанци пристигат в един ден на борда на два големи търговски кораба и лодки от
всякакъв вид. Както и пристигането на 1 август същата година в пристанището на Бари
на кораб с 20 000 пътници на борда, наречено „библейски изход“.
Източник: http://frontex.europa.eu и www.interni.it Европейската агенция за управление на международното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския
съюз, известна като Frontex, е институция на ЕС, която има за цел да координира патрулите на външните, въздушните, морските и сухопътните граници на държавите членки на ЕС
и да подпомага държавите членки в съвместни операции по репатриране на нестандартни
мигранти. Нейната задача е също да помогне на държавите членки, които се намират в
ситуации, изискващи помощ, оперативна или техническа, за засилване на контрола на външните граници. Основана през 2004 г. с постановление на Европейския съвет No 2007 от 26
октомври 2004 г. за укрепване и оптимизиране на сътрудничеството между националните
гранични органи, Frontex има няколко оперативни области, които са определени в регламентите.
Виж Mancini D. «Migrant Traffic and Human Trafficking «, стр. 30.
Виж G. Palmisano, From Slavery to Illegal Migrants: Fighting Human Trafficking in an International
Perspective, в “Practice Reason” December 35, 2010.

РискМонитор

Форми на ескплоатация
Престъплението трафик на хора се развива главно по три направления на експлоатация: сексуална, принудителен труд и
просия. Според данни на ООН повече от 60% от жертвите на
трафик в Европа се експлоатират за сексуални цели, като за
целта се използват и нови технологии като социални мрежи и
интернет страници, и около 30% за други услуги.
Анализът на разбивката по пол показва, че приблизително 75%
от жертвите са жени (около 60% са пълнолетни жени и около
15% непълнолетни), а 10% от жертвите са пълнолетни мъже и
около 15% непълнолетни момчета.26
Експлоатацията на труда следва същата престъпна логика
като сексуалната експлоатация и се оценява на около 1 милион
души, експлоатирани в Европейския съюз. Според изслушване27
на Специалния представител на Върховния комисариат на ООН
по правата на човека Мария Грация Джамаринаро: „Това явление
нараства експоненциално в продължение на десетилетия. Днес
то е широко разпространено, а оценките на Международната
организация на труда говорят за 21 милиона души по света, хванати в капана на принудителен труд или работа, като повече
от 60% са били жертва на трафик. Определението за принудителен труд [...] включва също насилствена сексуална експлоатация [...].“
Много често нелегалните мигранти стават жертва на трудова експлоатация, след като пристигнат в европейските държави, тъй като нямат документи или разрешения за пребиваване,
за да могат да участват в светлата икономика, и разчитат на
организации или посредници, които ги принуждават да навлязат
в незаконния пазар, особено в селскостопанския сектор.
Този феномен е подхранван през последните години – и не само
в южните региони – от нарастващия миграционен поток. Според ISTAT недекларираният труд в селското стопанство, който често се свързва с организираната престъпност, постоянно
нараства през последните 10 години и стои на равнище около
23%, почти два пъти повече от общия национален икономически
сектор (около 12,8%). Инспекции разкриват нередности в почти
половината от предприятията, засягащи 2360 недекларирани
трудови договори, от които 1801 са платени на ръка в брой
(около 76%), докато случаите на незаконно наемане28 наброяват
290.
Неотдавна италианският парламент одобри наказателно законодателство (закон 199/2016) срещу незаконния труд, като
въведе строги санкции срещу работодатели, които използват
26
27
28

Световен доклад за трафика на хора 2012, СНПООН
В заседанието от 2 ноември 2015 г. (Италианската парламентарна антимафия комисия).
Терминът „незаконно наемане“ се отнася до незаконно брокерство и трудова експлоатация, предимно в селското стопанство.
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или наемат работна ръка чрез посредничество, в т.ч. чрез експлоатиране на работници и възползване от тяхното състояние на нужда. Използването на насилие, заплахи или сплашване се счита за утежняващо обстоятелство. Законът въвежда
отговорността на работодателя, освен тази на посредника и
предвижда прилагането на смекчаващи фактори в случай на сътрудничество с властите, а в някои случаи и конфискация на
имущество.29

Националност и маршрути на жертвите
Съдебните разследвания показват, че трафикът на хора, достигащи Италия по море, минавайки през Египет, Либия и Магреба, се увеличава експоненциално. Според доклад на Международната организация по миграция30 (въз основа на 9000 интервюта,
проведени в рамките на 10 месеца), 71 процента от трафикираните лицата страдат от „практики, подобни на тези при
търговията с роби”, т.е. произволни задържания, отвличания
и изнудване, принудителен или неплатен труд и пари в замяна на кръв или органи. Нови случаи на условия на робство са
докладвани от граждани от Западна Африка, Нигерия, Сенегал,
Гамбия, Гвинея Конакри, Кот д’Ивоар и Мали. Често жертвите
са много млади, между 18 и 25 години, заловени от престъпни групи в транзитните страни към Европа. Нараства и броят
на нигерийските жени сред мигрантските потоци, пристигащи
от Либия, които стават мишена на експлоатация за сексуални
цели. Наличните данни говорят за над 3600 жени, пристигнали
през първите седем месеца на 2016 г., от които 80 процента
са в ръцете на добре устроени организирани престъпни мрежи,
способни да ги хванат дори и в приемните центрове. Според
данни на Европол от 2011 г.31 жертвите на трафик са предимно
от Албания, Русия, Украйна, Гана, Нигерия, Китай, Виетнам и
Бразилия.
Жертвите с бразилско и албанско гражданство са най-трудни
за идентифициране след като са стъпили на територията на
Шенген, поради факта, че организациите могат да ги прикриват
като граждани на ЕС. В първия случай престъпни организации са
в състояние да ги вкарат в Италия с туристически визи. След
като пристигнат, им дават фалшиви документи, най-често португалски, за да се възползват от факта, че говорят езика. Във
втория случай, поради бъдещото присъединяване на Албания към
Европейския съюз, са въведени визови облекчения за влизане на
европейската територия от албански граждани. Следователно
се улесняват престъпните организации, трафикиращи жертви
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Доклад на закон № 199/2016, Борбата срещу трудовата експлоатация в селското стопанство.
https://www.iom.int/world-migration-report-2015
Europol, OCTA 2011, Eu Organised Crime Threat Assessment, European Police Office, 2011; 26,
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/octa_2011_1.pdf
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с цел проституция, защото става почти невъзможно тяхното
засичане при преминаването на границата.32
На графиката са предствени маршрутите, по които идват мигрантите:

Източник: Limes

Традиционните канали към Европа започват от Африканския
рог, през Судан, Чад и Либия и достигат до южните брегове
на европейските страни по Средиземно море. Близкият изток
и Балканите предимно се използват от престъпни групировки,
които се занимават с трафик на хора от Югоизточна Азия.
Миграционните потоци към Италия в момента следват различни маршрути.
Един от маршрутите пресича Ливан и Йордания, достигайки
до египетския бряг по суша или по море, и навлиза в Италия
през Сицилия и частично Калабрия, пресичайки южното Адриатическо и Йонийско море. Маршрути, тръгващи от района на
Александрия, пресичат Либия, за да стигнат сицилианските и
калабрийските брегове. Друг път по суша или по море пресича
Турция, откъдето мигрантите отплават в лодки със значителен размер до Калабрия, Пулия, а понякога и до бреговете на
Лукания. За да се заличат следите, лодките често се потапят
или се отпускат близо до бреговете.

32

Изслушване на директора на имиграционната служба на Министерството на вътрешните
работи, Дирекция за имиграцията и полицията в Министерството на вътрешните работи,
Виторио Писани, проведена на 28 септември, 2015 г. (Италианската парламентарна антимафия комисия)
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Престъпните организации са устроили удобен незаконен трафик към Италия: разходите за преминаване към Италия, в тези
случаи, варира между 1500 и 6000 евро. Престъпните организации използват мощни лодки, за да заобиколят системите за
наблюдение в морето и да достигнат до италианското крайбрежие, където да оставят „пътниците“. След това лодките се
връщат незабавно. Неотдавна прокуратурата на Катания започна разследване на неправителствени организации, участващи в спасителни операции: италианският прокурор има доказателства за телефонни разговори между либийски трафиканти
на хора и организации, опериращи спасителните лодки.
Следващата графика представя държавите, от които пристигат кораби с мигранти и бежанци в Италия (според данни за
2013 г.). Най-големият процент са от Либия, следвани от Тунис,
Египет, Алжир, Гърция и Турция.

Трафикът на нелегални мигранти се осъществява и по балканския маршрут към долините Фриули-Венеция Джулия, граничещи
с Австрия и Словения, които представляват нова цел от Пакистан, Афганистан и Сирия за достигане до Сърбия и Унгария
пеша. За трансферите престъпните организации използват микробуси, които возят пътниците напред и назад.
Незаконният поток през националните пристанища се осъществява чрез укриване на незаконни имигранти в скрити простран-
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ства в превозните средства, пренесени по фериботни линии от
Гърция, Албания и Турция до пристанищата главно на Венеция,
Анкона, Бари и Бриндизи.
Повечето украински, руски, китайски и виетнамски жертви преминават границата по въздух с валидни документи и временни
разрешителни за пребиваване, предоставени от престъпни организации. Китайските жертви могат да влизат в Италия с
разрешения за пребиваване за работа. Разрешителните за работа са около 100 000, в сравнение с 40-50 000 разрешения за
пребиваване за събиране на семейство, включително и за бракове. Бразилските престъпни организации предпочитат да използват фалшиви бракове (8000 разрешения за пребиваване за
работа; 26 000 за пребиваване по семейни причини). Техниката
на семейното събиране или бракове все повече се използва от
престъпните организации, особено за насърчаване на влизането на момичета от Еритрея.33
Вторият и основен маршрут на миграция към Италия е от Северна Африка през централното Средиземноморие. Мигранти
от Либия и Тунис се пренасят с дървени или надуваеми лодки
до брега на Сицилия, като лодките се стремят не да избегнат
контрола на властите, а по-скоро да провокират тяхната намеса. Трафикантите целенасочено планират пътуването през
Сицилийския пролив в опасни условия, принуждавайки спасителни операции от страна на правителството. Престъпните организации по този начин се възползват от същите политики за
интервенция, които имат за цел да предоставят помощ. Прокурорът на Катания подчертава необходимостта да се разследват отношенията между неправителствените организации,
финансиращите групи и трафикантите, които оперират в централната част на Средиземно море. Въпреки че контролът на
Сицилийския пролив е разделен между пристанищните власти
на три страни, нито малтийските, нито близките тунизийски
пристанищни власти се отзовават на искания за помощ, а само
италианските насочват неправителствените организации към
пристанища в Италия. Целта, според прокурора, е да се избегне нарушение на разпоредбите на Хамбургската конвенция, тъй
като тези неправителствени организации не могат да спасяват мигранти в либийски води, без там да има ситуация на
опасност, каквато се изисква от закона. По време на спасителните операции в либийски води някои кораби изключват своите
транспондери.34

Престъпни организации
Престъпните организации имат все по-сложни начини на действие, но в същото време те са общи за всички организации, участ33

34

Интервю с поч. Дадоне, Комисия за борба срещу трафика, дирекция Антимафия. Това обстоятелство се разкрива чрез СРС на трафиканти от Судан в процеса на ОДА в Палермо,
познат като Глауко 1.
Интервю с поч. Дадоне, Комисия за борба срещу трафика, дирекция Антимафия.
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ващи в различните фази на трафик. Престъпната дейност има
четири различни нива на структура.
На първо ниво, престъпните организации участват в планирането и управлението на трафика. В общия случай една организация отговаря за трафика по суша, осигурявайки транспортни
операции на територията на една или повече държави, докато
други организации участват в пътуването по море.
Второто ниво е представено от организации, които работят в
чувствителни територии и са натоварени с оперативни задачи
(предоставяне на фалшиви документи, избор на маршрут и вид
транспорт и укриване на незаконни имигранти, докато чакат
да бъдат прехвърлени).
Третото ниво се състои в осигуряване преминаването през граничния контрол и предаването на трафикираните лица на крайните отговорници.
Последното, четвърто, ниво се облагодетелства от значителните приходи от експлоатацията на мигранти в Италия.35 Следва експлоатацията на жертвите чрез поробване, отнемане на
документи, заплашване с репресивни мерки и насилие.36
Трафикантите налагат различни условия за мигрантите в зависимост от тяхната националност, култура и техните финансови способности. Например, сирийци и еритрейци, които имат
финансовата подкрепа от роднини, живеещи в държави членки
на ЕС или в САЩ, планират пътуването си чрез „агенции“ директно от страната си на произход, получават „привилегировано” отношение, гарантират им се по-сигурни места в лодките
и получават спасителна екипировка. От друга страна, субсахарски африканци и западни африканци обикновено заплащат за
пътуването си от Либия нататък37, поставени са в трюма на
кораба и са оставени без вода и храна по време на плаването.
Те обикновено не разполагат със спасителни средства и така
имат по-малък шанс за оцеляване в случай на корабокрушение.
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Изслушване на Джузепе Писану, председател на дирекция Антимафия от 2008 до 2013 г. Това
са етиопски и еритрейски групи, ангажирани в събирането на хора да бъдат прехвърлени
от Нигерия, а не от Южен Судан или Гана. Преминавания са организирани от престъпници
от Африканския рог или Нигерия, които също са силно структурирани и имат голяма мрежа
в Италия и останалата част от Северна Европа. Те имат много опит и в организирането
на мрежи за проституция, както и силно развита престъпна дейност свързана с трафика
на наркотици. Либийската престъпност, от своя страна, отговаря за „морското” управление или за отплаване на мигранти чрез координиране с етиопците, еритрейците и нигерийците, участващи в сухопътния маршрут.
Пак там
Изслушване на 30 ноември 2015 г. Джулия Фалози, Началник на IMO Management Unit (Парламентарна комисия за борба с трафика).
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Финансови потоци
Приблизителни оценки на приходите от трафик на хора
Приблизителните оценки приходите от трафика на хора са оскъдни, а данните за приходите на организирани престъпни групи
са достъпни само за няколко държави. Скорошен доклад38 представя по-надеждна информация и данни: „Въпреки че печалбите
от този пазар представляват „областта на трафика, за която
се знае най-малко“(ОССЕ, 2010 г., стр. 53),39 според експерти и
разследващи постъпленията от трафика на хора са „огромни“
особено когато престъплението се извършва от международни
групировки (ОССЕ, 2010 г., стр. 53).40 Ето защо трафикът на
хора несъмнено играе решаваща роля в икономиката на организираната престъпност и престъпните мрежи се структурат
„като всеки друг бизнес и всички форми, мащаби, сътрудничества между мрежите и т.н. са възможни, стига да максимализират печалбите“ (СНПООН, 2010 г., стр. 40).41
Трафикът на хора е труден за улавяне феномен поради широката
си дифузия и ниско ниво на подадени сигнали за случаи. Въпреки
това има голям обем литература по темата и много експерти
и институции правят опити да определят мащабите на този
пазар още от края на 90-те. За целите на този проект акцентът ще бъде поставен върху трафика на хора за сексуална експлоатация, който е най-често докладваната форма на трафик
на хора в Европейския съюз (СНПООН, 2012 г.).42 Представени са
и някои общи данни за трафика на хора.
Едно от последните проучвания, което анализира и оценява
трафика на хора на глобално и регионално равнище, е проведено от Международната организация на труда (2014 г.). Според
него годишните глобални постъпления генерирани през 2012 г.
от незаконен принудителен труд (който включва принудителна
сексуална експлоатация, домашен труд и робство, с изключение
на трафик за отнемане на органи), възлизат на 150,2 милиарда
щатски долара (114,2 милиарда евро). Що се отнася до Европа,
същото проучване оценява годишните постъпления от принудителен труд на 46,9 милиарда щатски долара (равни на 35,6
милиарда евро), като принудителната сексуална експлоатация
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Савона, Ернесто & Рикарди Мишеле (редактори), 2015. От незаконни пазари до легитимни бизнеси: портфолиото на организираната престъпност в Европа. Финален доклад на
проект ПОП – Портфолио на организиранта престъпност, стр. 57-58 (текстът в курсив е
цитиран от този доклад.)
Анализ на бизнес модела на трафика на хора с цел подобряване на предотвратяването му
(Виена, Австрия: 2010). Организация за сигурност и сътрудничество в Европа. Достъпен на
http://www.osce.org/cthb/69028?-download=true
Пак там.
СНПООН (2010). Глобализацията на престъпността. Анализ на заплахите от международната организирана престъпност. Виена: Служба на ООН по наркотиците и престъпността.
От http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
СНПООН. (2012b). Световен доклад за трафика на хора 2012 г. Виена: Служба на ООН по
наркотиците и престъпността. От http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/
Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf
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възлиза на почти 56% от тях,43 а трудовата на около 43%.44
Проучването не определя какъв дял от приходите остава като
печалба на организираната престъпност. Що се отнася до Европейския съюз, СНПООН (2010 г.) изчислява, че стойността на
транснационалния трафик към ЕС с цел сексуална експлоатация
се равнява на 3 милиарда щатски долара годишно. Оценки на национално равнище, по-специално на страните, включени в портфолиото на организираната престъпност в Европа, са направени в няколко изследвания за Италия, Холандия, Великобритания
и Франция. По-голямата част от тези изследвания представя
изчисления само приходите от сексуална експлоатация, с малки
изключения.
Италия е определена като една от основните страни дестинации за трафик на хора. Според доклада на SOS Impresa за организираната престъпност в Италия през 2009 г. общият пазар
на трафик на хора осигурява на организирани престъпни групи
870 милиона евро приходи (SOS, 2010 г., стр. 7).45 По отношение
на сексуалната експлоатация последните резултати за Италия
са представени от Манкузо (2013 г.),46 според когото общите
приходи, генерирани от мафията и други престъпни групи от
външна и вътрешна проституция на жени, варират между 1,1 и
5 милиарда евро. Подобни резултати за сексуалната експлоатация са получени и от Transcrime (2013 г., стр. 43—44),47 които
отчитат приходи между 1,8 и 7,5 милиарда евро.48 Според същото проучване организираните престъпни групи вероятно контролират между 20% и 40% от тези приходи (Transcrime, 2013 г.,
стр. 355).49
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Приходите от сексуална експлоатация са оценени въз основа на вероятните средни доходи,
генерирани от жертвите за един полов акт. Като се започне от информацията, събрана от
МОТ и Кара (2008 г.), средните доходи на среща са умножени по броя на месечните срещи.
От получената цифра са извадени месечните заплати и разходи. Общата сума за 12-те
месеца е умножена по приблизителния брой на жертвите в региона. Окончателната нетна
печалба на експлоататорите се получава, като се предполага, че те запазват около 70% от
доходите на жертвите.
За всеки регион и за всеки сектор на принудителен труд (селско стопанство или друг
недомашен труд) годишните печалби са получени като разлика между месечната добавена
стойност, генерирана от всяка жертва, и месечната заплата, която той/тя получава, с
тази обща сума, умножена по 12 месеца и по броя на принудителните работници.
Този резултат е получен чрез разделяне на световните приходи (32 млрд. щатски долара)
на 2,7 млн. души експлоатирани и след това общата сума, свързана с броя на незаконните
имигранти в четири региона на Италия между 2000 и 2007. Методологията обаче не е ясно
описана в проучването.
Mancuso, M. (2014a). „Estimating the revenues of sexual exploitation: applying a new methodology to
the Italian contextр“ in Global Crime, 15(1-2), 10–26. doi:10.1080/17440572.2013.878655
Transcrime. (2013a). Project PON Security 2007-2013. The mafia investments. (Rapporto Linea 1,
Deliverable D1.3). Milan: Università Cattolica del Sacro Cuore. http://www.investimentioc.it/files/PONGli_investimenti_delle_mafie.pdf
Тези суми са получени като сбор на пазарите на външна и вътрешна сексуална експлоатация за 2004/2005 г. и пазара на външна сексуална експлоатация за 2008/2009 г.
Пак там
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Проследяване на приходите от престъпна
дейност в страната
Подобно на други пазари, миграцията също приема пазарно ориентирани характеристики и динамика. Престъпните организации предоставят редица услуги на жертвите: опции за финансиране, логистика, транспорт, временно настаняване, транзит,
заетост в страната дестинация.50
Престъпните организации имат достъп до огромни парични потоци предвид броя мигранти и цената за единично пътуване
– спрямо трафика на наркотици, трафикът на мигранти всъщност носи равни и дори по-високи приходи. Ако се вземе броят
мигранти и се допусне приблизителен среден разход за единично пътуване на стойност 1500 - 2000 щатски долара за всеки
мигрант, годишният приход за престъпните групи възлиза на
над 1 милиард долара. Всички транзакции между трафиканти и
мигранти, както и с членовете на техните семейства, се осъществяват чрез пари в брой или чрез парични преводи в чуждестранна валута, най-често долари или евро.
Парите идват от селата на Азия, Близкия изток или Африка, откъдето хората мигрират. Основният финансов канал за движението на пари между страните е паричният превод,51 който позволява прехвърлянето на пари в брой чрез оператори, намиращи
се в най-различни географски райони. Услугата, благодарение на
своята бързина, достъпност и обширна дистрибуторска мрежа,
е особено подходяща за трансфера на парични преводи обратно към страните на произход. Разплащане чрез финансовата
система се предпочита, за да се избегне употребата на по-несигурни и лесни за проследяване средства. Всъщност услугата
е сравнима с тази на реални финансови офиси и характеристиките й позволяват да бъде използвана и в страни без големи
финансови потоци от престъпна дейност и за финансиране на
международен тероризъм.52
Според данни от Централната банка на Италия, стойността
на паричните преводи в чужбина, до голяма степен направени
чрез тази финансова мрежа, възлиза на около 5,3 милиарда евро.
50

51

52

Изслушвания на Началника на финансовия отдел, Стефано Скрепанти, и Началника на Втора
дирекция за разследване на мафията, Вито Калвино, на 21 септември 2015 г. (Парламентарна комисия за борба с трафика)
Паричен превод означава трансфер, извършен без прехвърляне на средства към сметки,
адресирани до платеца или бенефициентите. Системата на паричен превод включва и
комплекс от оператори, които предлагат тази услуга (оператори на парични преводи). Паричният превод е платежна услуга, при която „без откриване на разплащателни сметки на
името на платеца или получателя, доставчикът на платежни услуги получава средства от
платеца с единствената цел да прехвърли сумата, предназначена за бенефициента или друг
доставчик на платежни услуги, действащ от името на бенефициента, и/или когато тези
средства са получени от името на бенефициента и са им предоставени“ (Чл. 1, пар. 1, точка
6 от Законодателен декрет 11/2010). Преводът е функционален за нуждите на физическите
лица и обикновено не е включен във финансовата система; изпращането на пари в брой в повечето случаи е от / за чужбина. Данните са от документи на Комисия VI – Финанси, запис
от изслушване от д-р Клаудио Клементе, Директор на Службата за финансова информация
(UIF) от 19 април 2016 г.
Пак там.
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Съдебни разследвания53 дават доказателства и за използването
на системата хавала,54 примитивна и племенна финансова система, основана на отношения на доверие за плащане на предприетите пътувания. Този метод се използва в допълнение към
паричните преводи и е предпочитан от трафикантите, защото
се счита за по-безопасен: той не позволява проследяване на парите и предлага на трафикантите уверението, че средствата
са кредитирани и гарантирани, често в чуждестранни сметки в
страни-данъчни убежища, без получателят да влиза в пряк контакт с парите.55

Борбата срещу трафика на хора в Италия:
конфискация на имущество, придобито от
трафик
Вследствие на бедствието от 3 октомври 2013 г. край бреговете на Сицилия (366 мъртви и 20 изчезнали) Италия започва
операция „Mare Nostrum”. Операцията „Mare Nostrum” включва
намесата на Италианския военноморски флот и други подкрепления до 120 мили навътре в националните териториални води
и до границата с либийските териториални води. Тя е последвана от други операции (Triton, Hermes56, Aenas57, Nautilus и др.),
осъществени в сътрудничество с други държави от ЕС. В края
на август 2014 г. Frontex решава да подкрепи „Mare Nostrum” с
допълнителна операция – „Frontex Plus”, която също да гарантира борбата срещу мафията и трафикантите на африканския
бряг. На 1 ноември 2013 г. „Mare Nostrum” и „Frontex Plus” се
превръщат в Европейската операция „Triton“. Операция „Triton“
включва участието на 29 страни и е финансирана от Европейския съюз с 2,9 милиона евро на месец: около две-трети по-малко от средствата, разпределени за операцията „Mare Nostrum”.
За разлика от нея операцията „Triton“ ограничава контрола на
международните води до 30 мили от италианското крайбрежие:
това е полицейска операция, а основната й цел е граничният
контрол. Към момента има и други текущи военни операции в
53
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Разследвания на областните прокуратури Антимафия в Милано и Палермо.
Традиционните модели на плащане, без специални формалности и без счетоводни документи, използвани в Близкия изток и арабския свят за прехвърляне на пари между търговци.
Хавала също се използва и извън сферата на търговските сделки, въз основа на доверие
между участниците и частни записи на предаваните суми.
Хавала позволява прехвърлянето на големи суми пари от една територия в друга, от една
организация в друга, без необходимостта от физическо предаване на пари в брой между договарящите се страни. В много случаи паричните движения се осъществяват чрез система
за компенсация, поемане на ангажименти и последващо прехвърляне между различните
хаваладари, които често се намират в много отдалечени места и от конкретната локация,
от която тръгва първият кредит. Чрез тази система всеки, който желае да прехвърли
сума пари в чужбина без да използва юридически посредник се съгласява с комисионата и
обменния курс с нелегален „банкер“ и за изплащането на сумата, подлежаща на прехвърляне,
получава „разписка” (буквено-цифров код или символ). Представянето на тази „разписка“
на кореспондента „банкер“, работещ в чуждата страна, позволява транзакцията да бъде
завършена, без да се провери движението на парите. Впоследствие двамата неформални
„банкери“ правят конкретни компенсации. С тази система няма начин за проследяване и
прихващане на финансовите потоци.
За контрол на южното италианско крайбрежие, изпълнен от Бреговата охрана и Финансовата полиция.
За контрол на миграционни потоци от Турция и Египет през Гърция.
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Средиземно море: „Safe Sea“, ръководена от отбраната, както и военноморска операция, наречена „EUNAVFOR MED“, чийто
мандат е даден от Съвета на Европейския съюз, но със седалище в Италия.
Операциите включват крайбрежни патрули58 в морето около
южната част на Сицилия, Пулия, както и в определени случаи
Сардиния. Днес зоната за патрулиране е разширена допълнително, така че да включва площ59 от 138 морски мили южно от
Сицилия.

Използване на онлайн източници и бази
данни в борбата срещу трафика (опитът на
институциите)
Разкриването на трафика на хора изисква сложни следствени
механизми. Като най-полезни източници на информация за идентифициране на жертвите във фазата на разследване италиански прокурори посочват подслушване, сигнали от жертви, изявления, направени от сътрудници на престъпните организации
(контакти на престъпна организация, чрез които се проследява
начинът й на действие) и международното сътрудничество.60
Особено трудна е конфискацията на имущество, придобито от
трафика на хора, а случаите на конфискация са малобройни, тъй
като постъпленията от трафика почти винаги се намират извън Европейския съюз и това прави идентифицирането и отнемането им от италианските съдебни власти почти невъзможно.
Областните дирекции „Антимафия“ интензивно използват онлайн бази данни по време на разследване. По-специално, те използват собствена вътрешна база данни, така наречената система „SIDDA-SIDNA”, където се откриват обеми информация и
свързани данни, включително всички процесуални документи.
Базата данни „SIDDA-SIDNA” е инструментът, използван за осигуряване на пълна и своевременна взаимна информация, която
се изисква от всеки прокурор от дирекция „Антимафия“ в съответствие с Член 70 на Съдебния кодекс. Според резолюция
на Висшия съдебен съвет от 13 март 2014 г. всеки прокурор е
длъжен да добавя към базата данни „SIDDA-SIDNA” всяка информация или акт от полза за създаване на широка и ефективна
мрежа от информация между дирекциите за борба с мафията.
По-специално, актовете по процедурата по разследване следва
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В момента Италия участва в следните инициативи: Poseidon, патрулни дейности по
гръцките брегове, в Испания и преди всичко Triton, което е най-важната морска и въздушна
патрулна дейност в Средиземноморския басейн. Започва 1 ноември 2014 г. и приключва на 31
януари, 2015, подновени са следващи фази на операцията.
Европейският съвет на 23.04.2015 г. разширява патрулирането до 138 мили на юг от Сицилия.
Интервюта с прокурори Давид Манчини (Дирекция Антимафия Акила) и Джовани Конзо (Дирекция Антимафия Беневенто).

41

42

РискМонитор

да бъдат добавени в рамките на 48 часа от придобиването или
изготвянето им.
Базата данни „SIDDA-SIDNA” е много подходяща за търсене на
информация при разследвания. Националната дирекция „Антимафия“ има пряк и непосредствен достъп до следствените действия на районните дирекции, свързани с престъпленията изброени по Чл. 51, ал. 3, от Наказателно-процесуалния кодекс.
Националната дирекция „Антимафия“ може да получи пълна информация за местните разследвания чрез документите, добавени в системата от всеки прокурор.
Висшият съдебен съвет, в решение от 24 юли 2014 г., потвърждава, че окръжните прокурори са длъжни да осигурят своевременния взаимен обмен на информация между адвокатите на окръжните дирекции. В същия документ, Висшият съдебен съвет
заявява необходимостта от единна координация на базите данни на областните и националната дирекция, за да се осигури
ефективно сътрудничество между органите на првосъдието.
Министерството на правосъдието на своя уебсайт изброява
бъдещите промени и оптимизации на системата „SIDDA-SIDNA”:
• интеграцията между „SIDDA-SIDNA” и другите наказателни бази данни, които са във фаза на разработване (SIPPI;
Precautionary Measures; SIES и т.н.);
• засилване на функцията на Националната дирекция за адреси
и координация (изготвяне на карти, система за сигнализиране, сътрудници);
• да се повиши използването на информационните технологии
за извличане на данни с цел да се подобри автоматичният
анализ на актовете;
• укрепване на системите за заявка на информация с цел подобряване на вътрешното търсене на актове и процесуални
документи;
• да се хармонизират 26-те окръжни бази данни и да се създаде
национална база данни с уникална процедура за достъп.

МОЛЕКУЛА (MOLECOLA):
Molecola е база данни, създадена от италианската данъчна полиция в подкрепа на разследвания чрез управление и обработка
на големи обеми от данни. В нея се изтъкват несъответствия
между реалните и декларираните доходи, идентифицирайки лицата, чиито активи следва да бъдат разследвани.
Работният процес на Molecola се развива в две фази:
1) Събиране на данни, което се осъществява чрез „стандартна
процедура”, действаща по систематичен, цялостен и хомогенен
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начин. В тази първа фаза Molecola сравнява данни: лични данни,
семейни връзки (до шесто коляно), отношения с други физически или юридически лица, принадлежащи (пряко или косвено) към
престъпни групи, полицейски и криминални досиета, които са
предпоставка за конфискация на имущество, данъчни декларации, икономически и финансови потоци.
2) Управление на данни и анализ: софтуерът на Molecola е полезен за извършване, управление и обработка на големи обеми
от данни, което улеснява консултацията. Цялата информация,
управлявана от Molecola, може да бъде показана в диаграма с
помощта на Analyst’s Notebook, специален софтуер за анализ,
който спомага за преглед на събраните данни (физически лица,
МПС, имоти, банкови сметки и тн.)
Италианските прокурори са обучени да използват наличните
бази данни. Използването на онлайн източници за разследваща
дейност е много ограничено, тъй като винаги се нуждаят от
проверка и се променят често. Въпреки това съществуват случаи, когато са допускани като доказателство в дело за трафик.
Пример е използването на Google Карти за откриване на местоположение.61
В Италия базите данни и онлайн източниците са мощни инструменти за разследваща дейност, но се сблъскват с формални и
процедурни бариери във фазите след разследването. В разследването може да се използва всякакъв вид информация, който
отговаря на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.
За да бъде използвано като доказателство в съда, например,
изявление на сътрудник, подбрано от системата „SIDDA-SIDNA”,
трябва да бъде потвърдено по време на съдебния процес.

Възможности за разработване на онлайн
източници и бази данни в борбата срещу
трафика на хора
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ:
Нуждата от подобряване на борбата срещу трафика на хора бе
подчертана от експертите, включени в интервютата за настоящото проучване, като бяха дадени и няколко предложения
в тази насока. Всичките са ориентирани към оперативното и
функционалното подобряване на стратегиите за превенция и
борба срещу това транснационално престъпление.

61

Д. Манчини, Прокурор на Областна дирекция Антимафия в Акила.
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ОБОБЩЕНИЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ПРОБЛЕМИ
Според италианските прокурори основният проблем е нежеланието да се прилагат международни стандарти и споразумения, които, макар и подписани и ратифицирани, често се отменят. Проблем, например, е технологичното и регулаторно
изоставане на африканските страни и следователно липсата
на функционални връзки между европейските и чуждестранните
власти. Това са критични елементи в международните отношения, които затрудняват съвместната работа на разследваща и
информационна основа между италианските правоприлагащите
органи и тези на трети страни. Като пример Националният
прокурор за антимафия и антитероризъм през 2013 г., Джусто
Шакитано, на парламентарно заседание от 19 октомври 2015 г.
припомня случай с Нигерия – първата страна, която ратифицира Конвенцията от Палермо от 2000 г., без обаче да сведе
нито една своя политика в съответствие с разпоредбите на
Конвенцията, и която отказва всякакво сътрудничество с Италия. Липса на разследващо и информативно сътрудничество с
Националната антимафиотска прокуратура също е демонстрирана от държави транзитни за трафик на хора като Либия и
Египет.
Друг ключов проблем се отнася до регулациите и тяхното прилагане, както и до въпроси, свързани с дейностите по борба
срещу трафика на хора. При изслушванетоси в Парламентарната комисия за борба с трафика (14 септември 2015 г.) националният представител за Асоциацията за юридически изследвания
на имиграцията, Франческа Никодеми, заявява, че на вътрешно
ниво италианската страна трябва да се справя с критични проблеми по отношение на първия етап от пристигането на жертвите на трафик на хора. По нейна оценка, идентификацията остава най-важният проблем, с който социалните работници и
правоприлагащите органи трябва да се справят: мигрантите,
които пристигат на границите, често не притежават документи за самоличност или, особено в случай на въздушен трафик,
биха могли да носят фалшиви документи.62
При липса на документи за самоличност също е сложно да се
разпознае възрастен от непълнолетен. Вивиана Валастро, началник на Звеното за защита на малолетните мигранти на
„Спасете децата“, в съдебно заседание проведено на 12 октомври 2013 г., споделя, че непълнолетни жертви на трафик получават инструкции от трафикантите какво да правят, след
като пристигнат в приемните центрове. Те знаят, че трябва
да лъжат за възрастта си, за да не бъдат преместени извън
лагерите и за да могат да избягат възможно най-скоро.63
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Изслушване на Националния представител за АЮИИ, Франческа Никодеми, от 14 септември
2015 г.
Изказване на Вивиана Валастро, началник на Звеното за защита на малолетните мигранти
на „Спасете децата”, в съдебно заседание, проведено на 12 октомври 2015 г. След изслушването Конференцията на регионите и автономните провинции одобрява текста на новия
цялостен и мултидисциплинарен протокол за идентификация и проверка на възрастта на
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Друга критична точка е установяването на контакт с жертвата на трафик след като е достигнала границата. Уязвимостта
и тежкият опит, преживян по време на пътуването, са обстоятелства, които не позволяват да се установи доверие между жертвите и органите на властта. От своя страна това
цялостно компрометира събирането на полезна информация за
целите на разследването и по-общо за разбиране на дейността на престъпните мрежи. Жертвите на трафик често не сътрудничат с властите, защото нямат доверие на властите
в собствената си страна. В този смисъл е по-лесно за неправителствени организации в сферата на социалните услуги да
създават контакти и да накарат хората да се чувстват поудобно, като по този начин спомагат и за по-доброто събиране
на информация.64
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Трафикът на хора е международно престъпление. Равнището на
координация и сътрудничество между заинтересованите държави е от първостепенно значение.
Според Давид Манчини, тъй като базата данни „SIDDA-SIDNA“,
използвана от Областните дирекции Антимафия се изпълнява и
актуализира непрекъснато под координацията на Националната
дирекция Антимафия, същата практика трябва да се приложи и
на европейско ниво. В тази сфера сътрудничеството понастоящем все още е много слабо и подлежи на критики; би трябвало
да се създаде официална Европейска база данни, управлявана от
Европейската прокуратура - Италия подкрепя изграждането на
такава институция,65 за разлика от по-голямата част от страните-членки на Европейския съюз.
По време на интервютата с областни прокурори възникна идеята да се създаде мобилно приложение, свързващо всички оператори, които са в контакт с потенциалните жертви на трафик
(здравни специалисти, религиозни асоциации, социални работници, екипи, които работят по улиците и т.н.), като по този
начин се изгради професионална мрежа от сътрудници за последователни и координирни действия, преди случаите да стигнат
до съдебна фаза.
Второ предложение от прокурорите е за създаване на мобилно приложение, съдържащо пълната информация нужна от потенциалните жертви, за да се осъществи процеса на тяхната
идентификация. Това към момента се осъществява чрез множество документи на хартиен носител, изискващи превод на
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непридружените малолетни и непълнолетни лица. Съобразно с предложенията от съдебното заседание, възприема се подход на използване на различни инструменти за определяне
на възрастта на лицата. В момента непридружени непълнолетни лица са подложени на
рентген на лявата китка, за да може да се определи тяхната възраст. Въпреки това този
процес е проблематичен, тъй като има грешка с марж от 2 години.
Изслушвания на Манчини и Конзо
Вж. статия от Il Sole 24 Ore (http://www.ilsole24ore.com/art/norme-en-ribributi/2017-03-28/
procura-europea-coop-rafforzata-ma-senza-l- Italy - 200644.shtml? uuid = AEQhG6u & refresh_ce = 1)
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езици, за които понякога няма достатъчно преводачи. Приложение с кратко представяне на основна информация, преведена на
повечето или всички езици на потенциалните жертви, би било
голяма крачка напред.
От първостепенно значение е намесата на равнище международно сътрудничество, с цел да се подобри събирането и обмена на данни, необходими за разследването на трафик на хора и
последваща конфискация на незаконно придобитото имущество.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ
И ОТВОРЕНИ ДАННИ
ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ
И КОНФИСКАЦИЯ НА
ИМУЩЕСТВО ОТ ТРАФИК НА
ХОРА В РУМЪНИЯ
Силвия Табушка и Александра Вадува
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Увод
Трафикът на хора е сериозен проблем за страните от Европейски съюз и в Европа като цяло. Румъния, подобно на България,
Сърбия и други страни, е транзитна страна и държава източник. За съжаление, тя също бавно се превръща и в страна на
дестинация за жертви на трафик.66 Обикновено мъже и жени,
които живеят в условия на крайна бедност, както и хора от райони без условия за поминък и заетост, са най-уязвими и лесно
стават жертви на трафик.
Формите на трафик лесно преминават една в друга: ако първоначално жертвата е въвлечена в принудителен труд, в следващ
период тя може да бъде принудена да проституира или да проси,
докато в процеса на експлоатация жертвата бива премествана от едно място на друго.
Възрастните мъже жертви на трафик са по-често експлоатирани трудово и са принудени да работят в страни като Испания, Италия, Великобритания, Норвегия, Белгия, Франция, Германия и Гърция, докато децата (както и значителен брой жени
- възрастни и непълнолетни) се трафикират с цел сексуална
експлоатация. Страните-дестинации остават същите (Испания, Италия, Великобритания, Норвегия, Белгия, Франция, Германия, Гърция и др.). Работниците с произход от Румъния се експлоатират в хотели, както и в областта на домашните услуги,
строителството, селското стопанство и производството.
Принудителният труд и сексуалната експлоатация обаче често
са съпроводени от принудителна престъпна дейност като просия, джебчийство и други предимно дребни престъпления.
Жертвите, принудени да извършват такива престъпления, често биват транспортирани от една страна в друга и са принудени да извършват различни дейности на всяко ново място.
Веднъж пристигнали в Обединеното кралство, жертвите на
трафик са принудени да просят. След няколко месеца трафикантите ги преместват в Италия, където са принудени да крадат.
След още няколко месеца са прехвърлени в Испания, където биват подложени на трудова експлоатация, и т.н. Трафикантите използват този подход, за да предотвратят разследване
от страна на правоприлагащите органи, тъй като дребните
престъпления се регистрират само на национално ниво. Като
транспортират жертвите от място на място и редовно променят дейността си, трафикантите успяват да маскират своите
мрежи и да останат извън радара на правоохранителните органи.
Жертвите на трафик плащат ужасна цена за печалбите на
трафикантските мрежи; те преживяват физически и психически травми, болести и трайни нарушения. Децата и жените,
66

Доклад на Държавния департамента на САЩ за трафик на хора 2017, достъпен на https://
www.state.gov/j/tip/
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които са жертва на трафик от собствените си семейства,
страдат най-много, защото обикновено биват купувани и препродавани многократно.

Приходи от престъплението
Що се отнася до приходите от трафик на хора трябва да се
отбележи, че това престъпление е бизнес, източник на доходи
за организирани престъпни групи и генерирането на приходи е
негов основен двигател. Независимо от факта, че тези престъпни групи получават огромни печабли от продажбата на жени
и деца в чужбина, от принудителна проституция, просия и дребни престъпления, има само по няколко присъди на трафиканти
на година. Най-ефективните организирани престъпни групи са
тези, които могат да контролират всички елементи и резултати от своите действия: от началното набиране на жертвите за работа, проституция, транспортирането им, прането на
пари и извършването на корупция на високо равнище. Размерът
на приходите от трафика се е увеличил значително през последните няколко години.
Идентифицирането на съответните активи и тяхното замразяване възможно най-рано в процеса на наказателното разследване е изключително важно, тъй като това е преди всичко
гаранция, че те няма да бъдат укрити или унищожени, че жертвите на престъплението ще могат да си възстановят вредите
и че престъпниците ще бъдат лишени от незаконно придобитото имущество. Освен това, изземването на всички приходи и
средства от трафик на хора е единственото ефективно възпиращо средство за трафикантите.
Много държави-членки на ЕС полагат значителни усилия, за да
конфискуват активите на трафикантите и използват наличното законодателство, за да създадат враждебна среда за престъпниците.67
Що се отнася до Румъния, дори в периода след 2000-та година
прокурорите не извършват финансови разследвания, за да проследят, запорират и конфискуват приходите от всякакъв вид
престъпления. Това става ясно при преглед на сумите и стойностите на конфискуваните и замразените активи преди 2010 г. в
сравнение с тези от 2011 г. и следващите години.
Тези данни за съжаление означават, че този вид разследване все
още е сравнително нов за румънската съдебна система като
цяло и за прокурорите, работещи по случаи на трафик на хора.68

67
68

„OC Networks in the South-East European Sphere O2 Analysis and Knowledge,“ Trafficking in Human
Beings in the European Union, Europol Public Information, The Hague, 2011, стр. 8.
Вж. Доклад на ФридъмХаус Румъния, Recovery and confiscation of the proceeds of crime –
Diagnostic Report 2016, достъпен на http://www.justitiecurata.ro/wpcontent/uploads/2016/06/
Raport_final_web.pdf
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Taблица 1: Стойност на конфискуваното имущество69
Година

Стойност на запорирано и конфискувано имущество (в леи)68

2007

158,530,113

2008

791,717,347

2009

226,711,591

2010

371,646,024

2011

1,024,979,707

2012

1,869,681,989

2013

1,920,392,286

2014

2,473,736,148

2015

12,850,523,417

С течение на времето ситуацията в Румъния се подобрява,
както се вижда ясно от таблицата по-горе, която показва, че
2011 г. е повратна за съдебната практика и за значителното
увеличаване на размера на замразените или конфискуваните активи при наказателни разследвания.
Това е резултат от административна мярка, взета от министерството на вътрешните работи, в която се посочва, че „във
всички наказателни дела, които включват вреди или незаконни
облаги“ прокурорите трябва да преценят „дали е оправдана проверка, целяща да идентифицира активи, които могат да бъдат
замразени или конфискувани.“ Административната процедура
включва въпросник, който трябва да бъде попълнен от прокурора; осемте въпроса се отнасят до действията, които са били
предприети по време на разследването с цел да се идентифицира имуществото, придобито от престъпна дейност. Отговорите включват „Да“, „Не“ или „Не е направена такава проверка“.
Тази проста мярка води до повече от три пъти нарастване в
размера на замразените активи през 2011 г. в сравнение с предходната година.70
Докато възстановяването на приходите и средствата от
престъпна дейност все още е далеч от най-добрите резултати,
налице е регулативна рамка, която предоставя на правоприлагащите органи и прокуратурата ефективни и мощни инструменти за противодействие на престъпността.

Законодателство и процедури за
конфискация
Една от целите на Националната стратегия срещу трафика на
хора за периода 2012–2016 г., изпълнявана с Акт на правителството № 1142/2012,71 е подобряването на институционалния
69
70
71

Пак там, Recovery and confiscation of the proceeds of crime – Diagnostic Report 2016, p.7. достъпен на http://www.justitiecurata.ro/wpcontent/uploads/2016/06/Raport_final_web.pdf
Пак там, стр. 8. Достъпно на http://www.justitiecurata.ro/wpcontent/uploads/2016/06/Raport_
final_web.pdf
Държавен вестник №. 820 от 6 декември 2012.
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капацитет за разследване на престъпления, свързани с трафик
на хора, особено трафик на непълнолетни, както и проследяване на незаконната печалба от престъпни дейности. Закон №
678/200172 за предотвратяване и противодействие на трафика
на хора е почти изцяло променен, особено по отношение на свързаните престъпления, след като влиза в сила новият Наказателен кодекс (НК). Новият закон транспонира Директива 2011/36
/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г.
относно предотвратяването и борбата с трафика73 на хора и
защитата на жертвите.74
Понастоящем румънският Наказателен кодекс (членове 210-211
НК) предвижда наказание за трафик на хора от 3 до 10 години
лишаване от свобода.75 Други престъпления, свързани с трафик
на хора, са санкционирани в чл. 216 (използване на услуги на експлоатирано лице) с наказание от 6 месеца до 3 години, чл. 264
НК (улесняване на незаконния престой в Румъния) и чл. 374 НК
(детска порнография) с наказания от 1 до 5 години.
Румънската правна рамка задължава запора и конфискацията на
активи при следните престъпления: изпиране на пари, укриване
на данъци, корупция и престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, както и за финансиране на терористична дейност.76
В момента няма такава изрична разпоредба за трафика на хора.
Замразяването на активи, свързани с трафик на хора, е имплицитно според новия румънски Наказателен кодекс, в който ясно
се посочва, че разширената процедура за конфискация е приложима към списък с престъпни дейности, включително „трафик и
експлоатация на уязвими лица“ както и „трафик на човешки органи, тъкани или клетки.“77 Тъй като разширената конфискация
включва идентифицирането, запорирането и конфискацията на
активи, може да се каже, че тази процедура е задължителна и
за случаите на трафик на хора.
72
73

74
75

76
77

Държавен вестник №. 783 от 11 декември 2011.
Анализ на европейската директива може да се прочете в F. Ciopec (2012). New Acquis
Communautaire in Protection of Human Trafficking Victims in T. Grünwald, P. Messina (eds.): Innovative
Network for Security and Prevention through Interregional Euro-cooperation. Padova: Centro di ricerca
e servizi „Giorgio Lago”, стр. 63-74.
Ciopec Flaviu, Journal of Eastern European Criminal Law no. 1/2016, Universul Juridic, 2016, стр. 78.
Чл. 210 инкриминира «Трафик на хора», както следва: (1) Набирането, транспортирането,
прехвърлянето, приютяването или получаването на лица с цел експлоатация: а) чрез принуда, отвличане, измама или злоупотреба с власт; б) като се възползва от неспособността на
дадено лице да се защитава или да изрази волята си или на очевидното си уязвимо положение; в) като предлага, дава и получава плащания или други обезщетения в замяна на съгласието на физическо лице, което има власт над това лице, се наказва с лишаване от свобода не
по-малко от три години и не повече от 10 години и забрана за упражняването на определени
права. (2) Трафикът на хора, извършен от държавен служител при изпълнение на служебните
му задължения и прерогативи, се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 5 години и
не повече от 12 години лишаване от свобода. (3) Съгласието на лице, което е жертва на
трафик, не представлява аргумент за защита. Чл. 211, Трафик на непълнолетни (1) Наемането, транспортирането, трансферът, приютяването или получаването на непълнолетни с
цел експлоатация се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 3 години и не повече от
10 години и забрана за упражняването на определени права. (2) Ако такъв акт е извършен по
реда на чл. 210 par. (1) или от държавен служител, докато изпълнява своите професионални
задължения и прерогативи, се наказва с лишаване от свобода не по-малко от 5 години и не
повече от 12 години и забрана за упражняването на определени права. (3) Съгласието, изразено от лице, което е жертва на трафик, не представлява допустима защита в съда.
Вж. доклад на Freedom House Romania Recovery and confiscation of the proceeds of crime –
Diagnostic Report 2016, стр. 6.
В новия Наказателен кодекс (Law 289/2009)
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Член 19 от Закон №. 678/2001 за конфискация на имуществото и приходите от престъпна дейност, свързана с трафик на
хора, беше отменен с новия наказателен кодекс. Важат разпоредбите на чл. 112, който урежда специалната конфискация. В
правния текст се посочва, че следното е обект на специална
конфискация:
а) „активи, резултат от извършване на престъпление, предвидено в Наказателния кодекс;
б) активи, които са били използвани по какъвто и да е начин или
са предназначени да бъдат използвани за извършване на престъпление, описано в Наказателния кодекс, ако принадлежат на
нарушителя или на друго лице, което е знаело за целта на тяхното използване;
д) имущество, използвано непосредствено след извършване на
престъплението, за да се осигури укриване или бягство на извършителя или запазване на получените постъпления, ако те
принадлежат на извършителя или на друго лице, което е знаело
за целта на тяхното използване;
е) дадени средства за извършване на престъпление, инкриминирано в НК или за възнаграждение на извършителя;
ж) имущество, придобито чрез извършване на престъпление,
предвидено от наказателния кодекс, освен ако не е възстановено на пострадалия и доколкото не е използвано за обезщетяване
на жертвата;
з) активи, чието притежание е забранено от НК.“
Освен това новият Наказателен кодекс въвежда разширена конфискация за трафик на хора (член 112 (1)). В правния текст се
посочва, че „активи, различни от посочените в чл. 112, също
подлежат на конфискация в случай, че дадено лице е осъдено за
някое от следните престъпления, ако такова нарушение има вероятност да донесе материални облаги и наказанието, предвидено от закона, е лишаване от свобода от 4 години или повече:
[...] б) трафик и експлоатация на уязвими лица [...]. Разширена
конфискация се разпорежда, ако са изпълнени кумулативно следните условия:
а) стойността на придобитите от осъденото лице активи в
рамките на период от пет години преди и, ако е необходимо,
след извършване на престъплението до обявяване на обвиненителния акт ясно надхвърля приходите, получени законно от
обвиняемия;
б) съдът е убеден, че съответните активи произхождат от
престъпни дейности като тези по ал. (1).“
Понастоящем управлението и индексирането на запорирани активи е най- чувствителната част от целия процес, свързан с
конфискацията на облаги от престъпления в Румъния. Изслед-
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ване от 2016 г. на Фрийдъм Хаус - Румъния относно конфискацията на престъпно имущество в страната показва, че този
въпрос е най-труден за интервюираните прокурори:
Кой ги управлява? Ние ... но това е голямо предизвикателство за всички. Това е съвсем различен вид работа в сравнение с наказателното разследване. Особено за онези прокурори, работещи в местните прокуратури, които трябва да
изградят цялостна логистична инфраструктура: да вземат
бутилки, когато извършват претърсване, за да вземат незаконния алкохол, да се натовари в камиони и да се съхрани.
Всъщност конфискуваното имущество не се управлява от
никого. Тези активи са просто отнети и предадени на офиса,
в който се съхраняват материални доказателства. Нищо не
се случва с тях, докато няма окончателно съдебно решение,
когато ги предаваме на данъчната администрация, за да ги
унищожи. Имаме планини от имущество и имаме истински
проблем със съхранението им. Всички гаражи на службата
ни са пълни с конфискувани цигари и микробуси.78
Въпреки че новият Наказателен кодекс регулира възможността
за продажба на иззето движимо имущество (недълготрайни материали или активи, които бързо се обезценяват), тази процедура все още не се използва, най-вече поради липсата на единни
правила и липса на квалифициран персонал.
Както заявява един от прокурорите, интервюирани при изготвянето на гореспоменатия доклад на ФридъмХаус - Румъния за
конфискуване на облагите от престъпления в Румъния,
основният проблем при замразяването на активи не е само
да се запорират, а да се гарантира, че тези активи могат да
се използват за възстановяване на щетите от престъплението. Това всъщност е задължение на държавата. По този
начин също се уважават правата на обвиняемия, който, ако
трябва да плати обезщетение, ще ги изплати от тези замразени активи; няма да е необходимо да търсят средства
от други източници, защото държавата не е в състояние да
управлява активите. И обратно, ако те не бъдат признати
за виновни, те трябва да получат обратно имуществото си,
не може то просто да се унищожи. Това е основна отговорност и е отговорност на държавата. Нужен е добре обучен
персонал, който да работи за управлението на тези активи.79
Решаването на този въпрос, което също засяга приходите от
трафик на хора, е чрез Националната агенция за управление на
конфискуваните активи (ANABI), създадена през 2015 г. съгласно
78
79

Доклад на Freedom House Romania, Recovery and confiscation of the proceeds of crime –
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Закон 318/2015. Основната цел за създаването на тази агенция
е да се запълни административната празнина в процеса на конфискуване. Правилата за функционирането на агенцията бяха
приети едва наскоро чрез правителствен закон 358/2016; нейната цел е да се подобри управлението на отнетото престъпно
имущество и да анализира данните, свързани с този вид активи. 80
Новата агенция, която наследява предишната Румънска агенция
за конфискуване (орган в Министерството на правосъдието),
ще води централизиран регистър на всички конфискувани активи в Румъния, ще продължи да управлява запорираните активи
по време на наказателното разследване и съдебния процес, както и да ги продава, за да се запази стойността им. Агенцията
също ще бъде структура в помощ на полицията, прокурорите и
съдиите при залавянето, оценяването и съхраняването на отнетото имущество.81
Една от най-важните функции на Агенцията е управлението на
„единна сметка“, в която ще се регистрират всички запорирани
или конфискувани активи, както и средствата, получени в резултат продажбата на тези активи. Това ще позволи да се даде
много по-добра представа за ефективната стойност на иззетите и замразените активи в Румъния, тъй като настоящата
картина е доста неясна.82

TРАФИК НА ХОРА В РУМЪНИЯ
НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ И ЕВОЛЮЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО
В Румъния трафикът на хора е основен проблем; странате е източник и транзитна страна и, за съжаление, бавно се превръща
и в страна-дестинация на жертви на трафик. Жените и децата
обикновено са трафикирани с цел сексуална експлоатация, докато мъжете са предимно жертви на трудова експлоатация.
В исторически план най-голям брой жертви на трафик, регистрирани през последното десетилетие, са отчетени през
2007 г. – 1780 жертви. Общата тенденция клони към намаляване, с рязък спад през 2007-2009 г., когато броят на идентифицираните жертви достига 780. През 2010 г. се наблюдава увеличение с 1154 регистрирани жертви, но този брой непрекъснато
намалява, като през 2016 г. се отчита исторически нисък брой
жертви – 756. Както в предишни години, по-голямата част от
жертвите са румънски граждани и само една е с чуждестранен
80
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Management of Seized and Confiscated Assets], Curierul Judiciar, 10, стр. 523-525.
Freedom House Romania Recovery and confiscation of the proceeds of crime – Diagnostic Report
2016, стр. 31.
Пак там

55

РискМонитор

произход за 2016 г.83 Процентът на трафикирани жени (възрастни и непълнолетни) нараства до 77,5% от общия брой жертви на трафик на хора. Трафикът с цел сексуална експлоатация
съставлява 77% от случаите на трафик, което е най-високият
процент през последните няколко години.84
TИПИЧНИ ФОРМИ НА ТРАФИК
От гледна точка на типичните форми на трафик, повечето от
идентифицираните жертви имат ниско и много ниско равнище
на образование, като 72% от жертвите са завършили в найдобрия случай средно образование, преди да бъдат трафикирани. Когато става въпрос за нивото на образование, повечето
от жертвите са напуснали средно училище преди да завършат.
На второ място са жертвите, които са напуснали гимназия,
следвани от деца, които за съжаление са напуснали училище
на 10–11 годишна възраст. Повечето непълнолетни жертви на
трафик през 2017 г. са от семейства с двама родители – 53%,
а останалите са от семейства с един родител или са отглеждани от близки, както и деца, които са били в специализирани
институции.
ПРОИЗХОД И ДЕСТИНАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ
Жертвите на трафика на хора са от различни части на Румъния.
Повечето от тях са от окръг Долж – 45 жертви през 2016 г.,
окръг Галац – 44, окръг Бакъу – 41, Арджеш и Брашов с по 38
жертви, Прахова и Клуж – по 35 жертви. В таблицата по-долу
са дадени конкретните данни.85
Таблица 2: Произход на жертвите на трафик по региони86
Произход на жертвите на трафик за 201685
Окръг

Брой

Окръг

Брой

Долж

45

Селащ

15

Галац

44

Телеорман

14

Бакъу

41

Арад

13

Арджеш

38

Tулча

12

Брашов

38

Васлуй

11

Прахова

35

Кълъраш

11

Клуж

35

Валча

10

Бихор

29

Ковасна

10

Яш

29

Илфов

9

Констанца

26

Гореш

9

Букурещ

25

Сучава

9

Вранча

24

Караш-Северин

9

83
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Agenția Națională împotriva Traficului de persoane, Analiză succintă privind traficul de persoane
în 2016, București, 2016, стр. 1-2, достъпно на http://www.anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Cercetare/
Analize/analiza%20succinta%20victime%20identificate%20in%202016.pdf
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Дъмбовица

23

Муреш

8

Браила

23

Бужау

7

Нямц

21

Тимиш

7

Яломица

18

Хунедоара

7

Ботошани

18

Сибиу

6

Гюргево

17

Бистрица Нъсъуд

5

Олт

17

Aлба

3

Мехединч

16

Харгитa

2

Mарамуреш

16

Общо

756

Въз основа на доклад, изготвен от румънската Национална
агенция за борба с трафика на хора, се вижда, че повечето от
жертвите са трафикирани в Австрия, Испания, Италия, Великобритания, Германия. В таблицата по-долу са отбелязани всички държави дестинации, както и броят на трафикираните към
всяка държава, класифицирани въз основа на вида престъпление.
Таблица 3: Държави на дестинация за жертви на трафик от Румъния
Държава

Сексуална
експлоатация

Трудова
експлоатация

Просия

Кражба

Неуточнено

Други

Общо

Италия

55

43

11

0

2

0

111

Испания

13

26

5

0

34

0

78

Германия

34

15

5

0

0

1

55

Дания

1

0

0

0

0

50

51

Об. кралство

23

4

4

7

0

1

39

Франция

14

3

9

0

1

0

27

Aвстрия

20

0

1

1

1

0

23

Гърция

11

6

0

0

0

0

17

Португалия

3

13

1

0

0

0

17

Белгия

4

8

0

0

1

0

13

Холандия

5

0

0

0

1

0

6

Швейцария

4

0

0

0

1

1

6

Либия

0

6

0

0

0

0

6

Швеция

0

0

5

0

0

0

5

Турция

1

0

0

0

1

2

4

Чехия

0

4

0

0

0

0

4

Норвегия

1

0

1

1

0

0

3

Кипър

0

3

0

0

0

0

3

Унгария

0

1

1

0

0

0

2

Катар

0

2

0

0

0

0

2

Финландия

1

0

0

0

0

0

1

Бахами

0

1

0

0

0

0

1

Общо

498

179

68

11

66

56
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ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК
Въз основа на проучените документи може да се каже, че повечето жертви, които са обект на трафик извън Румъния, идват
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от селски райони, особено от източната (окръзи Бакъу, Яш и
Васлуй) и югозападната част (Долж, Арад, Мехединци, Горж, Тимиш) на страната. Също така трябва да се отбележи, че почти
всички жертви, наети чрез посреднически агенции, са били експлоатирани в други страни и са жертви на многообразни форми
на експлоатация, в сравнение с жертвите, трафикирани вътре
в страната.
Мнозинството от жертвите на трафик в ЕС произхождат от
Румъния и България. Съществуват важни фактори, допринасящи
за трафика на хора от Румъния – високи нива на раждаемост,
високи проценти на отпадане от училище. Всички тези фактори
са налице в случая с ромското малцинство, живеещо в Румъния,
и те допълнително се усложняват от етническата дискриминация и други специфични за ромите фактори, които правят тази
група особено уязвима за трафикантите. Румънските ромски
жени, които стават жертва на трафиканти, се експлоатират
предимно сексуално (както възрастните, така и непълнолетни
жертви). Междувременно ромските деца се експлоатират предимно чрез принудителна просия.
Трафикът на хора от ромски произход е особено тежък за жертвите, те не могат да избягат от трафикантите си поради
страх и сплашване, а с течение на времето остават да живеят
в чужди държави без никакви трудови умения, освен да извършват дребни престъпления – кражби, джебчийство и просия. Етническата дискриминация и расовото профилиране са фактори,
които играят важна роля в повтарящ се цикъл на виктимизация
и трафик на роми.87 Мъжете стават предимно жертва на принудителен труд в селскостопанския сектор, докато жените и
децата са предимно жертви на сексуална експлоатация и домашно робство.
Налице са данни и за все по-голям брой деца, които са обект
на трафик за сексуална експлоатация, домашно робство, измама със социални осигуровки, отглеждане на канабис и принудителна престъпност (напр. улична просия, джебчийство, кражба на дребно).88 Повечето румънски жертви на трафик стават
жертва на хора, които те познават и са смятали за приятели,
докато други са трафикирани от непознати; малък брой са трафикирани от членове на семейството (обикновено съпрузи или
родители).
ТРАФИКАНТИТЕ
Някои от трафикантите в Румъния принадлежат към малцинствени групи и работят заедно, като създават мрежи, основани
на родство, местоживеене или криминална история. Те са умели
в създаването на мрежи, които трудно могат да бъдат откри87
88

Rijken, C. R. J. J., & Bosma, A. K. (2014), A review of the implementation of the EU strategy on human
trafficking by EU members, TRACE, 2014, стр. 41.
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ти или да се намерят доказателства за дейността им, което
гарантира, че приходите остават в малка група приятели, членове на семейството или по-далечни роднини.89
Повечето трафиканти са мъже на възраст между 30 и 40 години. Те са предимно от Румъния и поради това в случаи, когато
престъплението е извършено в друга държава, разследването
се извършва в Румъния от румънските власти.90
Както беше отбелязано, Румъния все още е предимно страна
на произход на жертвите. Когато престъплението е извършено
в друга държава, то се разследва в Румъния и в такива случаи
румънските власти си сътрудничат с чуждестранни, за да разследват престъпленията и да накажат трафикантите в Румъния.91

ПОСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТРАФИК НА
ХОРА
ОЦЕНКА НА ПЕЧАЛБИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНЕТИТЕ АКТИВИ,
ИНВЕСТИРАНЕ НА ПРЕСТЪПНОТО ИМУЩЕСТВО В ЛЕГАЛНАТА
ИКОНОМИКА
През последните години в Румъния годишната сума на печалби
от трафик на хора е приблизително 1 200 000 евро. Нашият
анализ показва, че най-големият размер на приходи досега е бил
1 070 000 евро, през 2015 г., по който работи съвместният екип
за разследване на апелативните съдилища в Атина и Бакъу. Делото включва мрежа от 2 трафиканти, които експлоатират 9
жертви. Румънската държава конфискува 810 000 евро от общите постъпления.
Форми на инвестиране на престъпни приходи в законната икономика
Както се посочва в едно от проведените интервюта, престъпните приходи от трафик на хора обикновено се събират в чужди
държави и след това се инвестират в Румъния. Понастоящем
в Румъния финансовите разследвания са основна част от разследващите дейности, извършени при разглеждането на дела за
трафик на хора. Освен това финансовите разследвания дават
важни доказателства за наказателното преследване както на
трафика на хора, така и на членството в престъпна организация. „В Румъния финансовите разследвания са насочени, например, към идентифициране на документи за пътуване, за наемане
на сгради. Друга част от тези разследвания е свързана с разходите на трафикантите за стоки като жилища, апартаменти,
89
90
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инвестиции, коли, бижута и развлекателни дейности като ресторанти и казина или финансови транзакции.“92 Трафикантите
обикновено инвестират приходите си в легалната икономика
чрез недвижими имоти, автомобили и развлекателни дейности.
Анализираните за целите на този доклад дела за трафик от
последните пет години сочат 326 трафиканти и 634 жертви,
средно 1,94 жертви на трафикант. В повечето от тези случаи
няма информация за приходите от трафик на хора.
КОНФИСКУВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРИДОБИТИ ОТ ТРАФИК
НА ХОРА
От 141 регистрирани случая на трафик на хора, които са достигнали до окончателна присъда през последните пет години,
само 32 споменават някакъв вид конфискация (22%). В тези случаи са конфискувани само 726 175 леи, 1 626 060 евро, 80 317
щатски долара, 29 831 швейцарски франка и някои материални
активи (т.е. електроника).
Tаблица 4: Брой конфискации по дела за трафик на хора
Общини с най-висок брой конфискации по дела за трафик на хора
(2011-2016 г.)
Община

Брой конфискации

Община

Брой конфискации

Долж

9

Тимиш

1

Яш

4

Илфов

1

Муреш

3

Сибиу

1

Бакъу

3

Бузъу

1

Галац

3

Арад

1

Клуж

2

Арджеш

1

Прахова

2

Общ брой конфискации

32

Според наличните данни, окръг Долж има най-много осъществени конфискации в случаите на трафик на хора, повече от два
пъти в сравнение със следващия окръг в таблицата (Яш, с четири случая). В горепосочените девет случая са конфискувани
общо 9000 леи и 335 550 евро. Няма данни за конфискация в Букурещ.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТВОРЕНИ ДАННИ И ПУБЛИЧНО
ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ В БОРБАТА СРЕЩУ TРАФИКА НА
ХОРА
Случаите, разгледани при изготвянето на този доклад, показват, че в борбата срещу трафика на хора в Румъния почти не
се използват отворени данни, нито публично достъпна информация. Тази информация се потвърждава и от направените интервюта. Докато някои от интервюираните съдии подчерта92
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ват, че отворените данни и публично достъпната информация
могат да бъдат изключително полезни за разследването (напр.
този вид данни могат да помогнат на органите да започнат
досъдебно разследване на заподозрени в трафик на хора и да
проверят източниците на доходи на съответното лице), бивш
полицейски служител споделя, че румънските разследващи органи едва наскоро са започнали да използват информация от
публичния сектор и че практиката все още не е обичайна сред
разследващите.
Общото мнение на интервюираните експерти (настоящи и бивши) е, че при тези видове разследвания трябва да се използват
отворени данни и информационни системи, но за съжаление те
почти не се използват или не се използват пълноценно. От една
страна, интервюираните съдии подчертават ползата от достъпа до този вид данни при вземането на решения. От друга,
следователите (а също така полицаи и прокурори) са на мнение,
че използването на отворени данни в Румъния в момента не е
разпространено и че правоприлагащите органи не са обучени
да анализират този вид данни, да ги използват за разкриване
на несъответствия с данни, придобити от други източници, и
да проверяват за възможни измами. Консенсусът между интервюираните е, че прокурорите, работещи по случаи на трафик
на хора, трябва да бъдат движещата сила при използването на
отворени данни и публично достъпни информационни системи в
тези разследвания.
Въпреки че използването на информация от публично достъпни източници като доказателство в съда не се отчита като
съществено предизвикателство, интервюираните експерти подчертават, че може да има проблеми с използването на
отворени данни за тази цел. Въпреки това отворените данни
представляват полезен източник на информация по време на
разследването.
БАРИЕРИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ДАННИ И ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА
ИНФОРМАЦИЯ
От направените интервюта може да се заключи, че следователите не са насърчавани да използват отворени данни и информация от обществения сектор в разследването на трафик
на хора, както и че те нямат достатъчно знания да извършват
такива. Възможно решение на този въпрос е организирането на
обучителни семинари и курсове за следователи за идентифициране и използване на информация, свързана с трафик на хора.
Такива инициативи обаче срещат противодействие; например,
румънската полицейска служба (IGPR) не желае да работи с
външни обучители и/или говорители.
Интервюираните съдии заявяват, че няма правни бариери за допускане на този вид информация в наказателни производства
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като цяло или в разследвания, свързани с трафика на хора в
частност; от друга страна, трудност за изследователите би
представлявало каква точно информация да търсят и този въпрос отново подчертава необходимостта от по-добро обучение
сред разследващите.
Една добра практика, която може да се използва в разследване
на трафика на хора и по-специално с цел да се преодолее институционалната бариера при използване на отворени данни при
идентифициране и изземване на престъпни активи във фазата
на разследване, е мярка на Министерството на вътрешните
работи от 2011 г. по дела, свързани с трафик. Предлаганата
мярка е създаването и използването на формуляр с въпроси какви източници на информация (от отворени данни и публично достъпна информация) са използвани по време на разследването. По
този начин ще се улесни набирането на статистически данни
доколко и какви източници са използвани от прокуратурата при
разследване, идентифициране и в крайна сметка конфискация на
активите и средствата, използвани от трафикантите.
Що се отнася до възможните правни бариери за използването
на отворени данни и информационни системи като доказателства в съда, важно е да се отбележи, че страните в процеса на
разследване и правораздаване имат различна роля и съответно
различна гледна точка по тези въпроси. Според изказването на
един от интервюираните съдии следователите са най-добрият
източник на информация за конкретните предизвикателства,
пред които те са изправени в събирането на данни – съдът от
друга страна работи с доказателствен материал, подготвен
на базата на вече събраните материали.
Допълнителни трудности същестуват и при достъпа до институционални бази данни, особено в случаите, когато между
разследващия орган и съответната институция няма протоколи за сътрудничество и това усложнява конфискуването на
престъпни активи и средствата на престъплението. Сътрудничеството с местните администрации е друг важен въпрос
при разследването на престъпления поради обстоятелството,
че информацията, свързана с облагаемите активи (които могат да бъдат иззети от прокурорите) и данъчна информация, се
събира от местните власти; няма централизирана база данни
за притежавано от гражданите имущество. Това принуждава
прокурорите да търсят информация от местните власти, което застрашава сигурността на разследването. Често заподозрените лица или разследваните „познават хората в местната
администрация и могат да разберат, ако е започнало производство срещу тях,“ както сподели един от интервюираните.93

93

Вж. доклад на Freedom House Romania, Recovery and confiscation of the proceeds of crime
– Diagnostic Report 2016, стр. 15, достъпен на http://www.justitiecurata.ro/wpcontent/
uploads/2016/06/Raport_final_web.pdf
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Друг проблем, който трябва да бъде решен, за да се подобри
степента на конфискуване на престъпно имущество в случаите на трафик на хора, е повишаването на институционалния капацитет на Румънската специализирана прокуратура за
борба с организираната престъпност и тероризма. За разлика
от специализираната прокуратура, Румънската национална антикорупционна дирекция (една от най-добре функциониращите
прокуратури в Румъния с много висок процент на успех, както и
с широка обществена подкрепа) успява да се справи с повечето
от препятствията, произтичащи от ключовата уязвимост на
институциите чрез подписването на протоколи за сътрудничество, както и чрез създаването на вътрешен специализиран
отдел за финансови разследвания, в който работят петима съдебни полицейски служители.
Създаването на подобен отдел в специализираната прокуратура би имало редица предимства. На първо място, по този начин
ще се реши въпросът за двойното подчинение на полицейските
служители, които разследват случаи на трафик. В сегашната
ситуация при липсата на такъв отдел прокурорът работи в
сътрудничество с полицията, която е част от Генералния инспекторат на румънската полиция (IGPR). Това води до ситуация, при която полицейският служител е подчинен както на своя
пряк ръководител в полицията, така и на прокурора. В много
случаи в миналото тази двойна подчиненост е възпрепятствала
успеха на разследванията и може да бъде причина за нарушаване
на поверителността на разследването. Проверките на място
от органите за наказателно разследване могат да повишат
ефективността им.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Възможности за по-широко използване
на източници от интернет и публично
достъпна информация
Основният извод, който може да се направи от проведеното
проучване, е необходимостта от промяна в процеса на разследване на трафика на хора и възприемането на нов подход в правоприлагането с фокус върху конфискуването на приходите от
престъпления и по-специално от трафик. Необходимо е да се
подобрят и съответните оперативни инструменти на органите за наказателно разследване. Тези инструменти следва да
бъдат насочени към подобряване на финансовото разследване
в транснационални случаи, тъй като това е предпоставка за
целите на конфискацията на престъпни активи.
Необходима е промяна на парадигмата в румънската политика
за социален контрол, като новият акцент се постави не върху
ограничаването на индивидуалните свободи, а към изземването на престъпно имущество. Конфискацията на приходите от
престъпна дейност трябва постепенно да се превърне в основна цел на системата на наказателното правораздаване, тъй
като това ще има пряко въздействие върху всички престъпления, генериращи доходи, включително трафик на хора.
Една от ключовите препоръки е разследващите органи системно да провеждат финансови разследвания паралелно с наказателното производство. Финансовото разследване следва да се
съсредоточи върху идентифицирането на връзките между източника на финансовите потоци, бенефициентите, момента на
получаване на парите и мястото, където те се депозират или
инвестират.
Съгласно стандартите на Специалната група за финансови
разследвания (FATF) относно финансовите разследвания, приети през 2012 г., тези разследвания представляват важен инструмент за разкриване на пране на пари, финансирането на
тероризъм и други тежки престъпления, както и за осигуряване на възможност за замразяване и конфискация на приходи
от престъпления. Финансовите разследвания са необходими за
събиране на доказателства срещу извършителите и техните
съучастници с цел разбиване на трансгранични организирани
мрежи. Те допринасят за оценка на рисковете в националната
правна система, доколкото предоставят информация за процеса на наказателното правосъдие и насочват към пропуските и
слабите места в него.
Когато се провеждат проактивно и едновременно с класическото разследване, финансовите разследвания дават възможност
да се ограничи обхватът на престъпните мрежи, да се разбере

63

64

РискМонитор

престъпната дейност и да се разкрият престъпления, които
иначе биха останали скрити. Освен това финансовите разследвания трябва да се съсредоточават върху проследяването на
приходите от престъпна дейност и на всички активи, за които
може да се смята, че подлежат на бъдеща конфискация.94
За да бъде успешно разследването на транснационалната престъпност, следните предпоставки трябва да са налице:
1. Задълбочено разбиране на стъпките и сроковете на разследванията, насочени към транснационалното престъпление и конфискуването на престъпни активи;
2. Интегрирането на проактивни паралелни финансови разследвания в случаи, включващи трафик на хора или всякакъв друг вид
престъпление, генериращо приходи;
3. Обучение на разследващите специалисти в областта на финансовите разследвания, за да се анализират често много сложните
финансови механизми, които престъпниците използват; познаване
на разследващи техники и насърчаване на творческия подход при
разследването (да се мисли извън шаблоните). Последното е много
важно при обучението на следователите, тъй като разследването
на сложна организирана престъпност често изисква отхвърляне на
някои от традиционните стратегии в подготовката и осъществяването на производството.
4. Повишаване на осведомеността относно добри практики в областта на конфискацията на престъпни активи.
5. Подобряване на разбирането за наличните транснационални
инструменти за съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси. На този етап е важно да се подчертае фактът, че румънските правоприлагащи органи трябва да съсредоточат усилията
си върху повишаването на ефективността на правните инструменти за разкриване, залавяне, запориране и конфискация на неза94

Прокуратурата следва да провежда финансови разследвания преди, по време на или след
класическото разследване на престъплението. Финансовите разследвания трябва да следват стандартен формат, определен от прилаганата от правителството наказателноправна политика и правните текстове, приложими в областта на борбата с финансовата престъпност и организираната престъпност. Поради това финансовото разследване следва да
бъде включено в наказателното разследване на престъплението, но правният статут на
финансовото разследване във връзка с това на наказателното разследване не винаги е ясно
дефиниран в националното законодателство. Специално внимание следва да се обърне на
най-новите европейски стандарти, обхванати в Директива № 42/2014 (Директива 2014/42
/ ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно замразяването и
конфискацията на средства и приходи от престъпна дейност в Европейският съюз), която
хармонизира на равнище ЕС стандартите в областта на възстановяването на активи и
изисква от държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да позволят откриването и проследяването на имущество, което следва да бъде запорирано и конфискувано
дори след окончателна присъда за престъпление или вследствие на производство съгласно
член 4, параграф 2, и за да се гарантира ефективното изпълнение на заповед за конфискация,
ако такава заповед вече е издадена. Основната цел на финансовото разследване трябва да
бъде идентифицирането и документирането на движението на финансовите средства при
извършването на престъпната дейност. По време на разследванията трябва да се събират
документи, по-специално чрез съдебни искания, от различните институции и организации, например от данъчните органи, националните осигурителни служби, и кредитните
институции. Събирането на такива документи представлява полезна документална база за
започване на финансов анализ. Нужно е повишаване на осведомеността относно рисковете
от компрометиране на разследването, ако не се обръща достатъчно внимание на начина
на събиране и подготовка на доказателствения материал.
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конни активи.

Тази последна точка е от ключово значение, тъй като е найдобрият начин да се намали мотивацията на престъпниците,
които са част от мрежи за трафик, за да генерират приходи.
Успешната конфискация на приходите и средствата от трафик
на хора и от престъпна дейност прави по-трудно продължаването на престъпната дейност.
Съответните органи следва да гарантират, че всички ключови
фактори, необходими за успешното финансово разследване, са
налице, а именно:
• Гаранции за независимостта на органите на разследването
и прокуратурата;
• Наличие на корпус от специализирани агенти и адекватни
финансови ресурси за екипите, отговарящи за финансовите
разследвания;
• Бърз достъп до общи и финансови бази данни и използване на
подходящи специални техники за разследване;
• Мултидисциплинарно сътрудничество между оперативните
екипи и финансовите институции, както и засилено сътрудничество между полицията, прокурорите, службите за финансово разследване и конфискация на имущество на национално
и наднационално ниво, като се има предвид, че в съответствие със стандартите на ЕС финансовото разследване
следва да се извърши по време на всички етапи от процеса,
включително след издаване на окончателна заповед за конфискация, за да се повиши ефикасността на процеса на възстановяване на активите.
• С цел подобряване на тези инструменти румънските правоохранителни органи следва да разработят специфична стратегия, насочена към конфискуване на активи, към подобряване на капацитета за събиране на информация, разузнаване и
превръщането им в доказателства с цел изграждане на солиден съдебен процес, който също е насочен към конфискуване
на престъпните активи.
Един от ключовите аспекти, който трябва да се подобри според
следователите е разбирането на международните стандарти,
определящи целите и обхвата на финансовите разследвания,95
95

Дефиницията на финансово разследване се съдържа в Тълкувателната бележка на Специал
ната група за финансови разследвания и препоръка no. 30, достъпна на: http://www.fatfgafi.
org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf., стр.97. Съгласно
параграфи 2 и 3 от Тълкувателна бележка „финансово разследване“ означава разследване на
финансовите дела, свързани с престъпна дейност, с цел да се идентифицира обхватът на
престъпните мрежи и / или мащабът на престъпността; идентифициране и проследяване
на приходите от престъпления, терористични фондове или всякакви други активи, които
са или могат да бъдат обект на конфискация; и подготовка на доказателства, които могат
да бъдат използвани в наказателното производство. „Паралелно финансово разследване“
се отнася до провеждането на финансово разследване едновременно с или в контекста
на (традиционно) наказателно разследване на изпирането на пари, финансирането на
тероризма и / или предикатното престъпление/я. Органите, извършващи разследване на
предикатното престъпление трябва или да бъдат упълномощени да провеждат разследване на свързани престъпления за пране на пари и финансиране на тероризъм, в рамките на
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тъй като анализираните случаи при изготвянето на този доклад показват, че няма действащ системен подход за максимизиране на въздействието на разследването от гледна точка на
конфискацията на активи. Без проактивен подход, включващ финансово разследване, съществуват условия активите, получени
или използвани при престъпления като трафик на хора, да бъдат
инвестирани в легалната икономика или да бъдат повторно използвани в друга престъпна дейност.
В настоящите условия правоприлагащите органи нямат капацитета да провеждат паралелни разследвания, фокусирани едновременно върху престъплението, както и върху анализа на финансовите потоци, насочени към идентифициране на приходите
и инструментите на престъплението.
Възможно решение за отстраняване на тази уязвимост на разследващата част от противодействието на трафика на хора би
могло да бъде да се насърчат съдиите да приемат проактивна
роля при идентифицирането на въпросните активи в началото
на съдебното дело, тъй като чл. 112 от румънския Наказателен
кодекс предоставя необходимата рамка за подходящи предпазни
мерки, чрез които се гарантира ефикасността на последващите заповеди за конфискация.
Анализираните за целите на този доклад случаи показват също
необходимостта от подобряване на системите за управление
на делата в съдилищата, особено по отношение на оценката
дали има достатъчно доказателства съдът да се произнесе по
същество по дадено дело. Основната препоръка, която се отправя към съда за подобряване на качеството и количеството
на решенията по делата за организирана престъпност като
цяло, както и по-специално за трафик на хора, е съдиите да играят проактивна роля и да се намалят до минимум ненужните
закъснения при издаване на окочнателната присъда.
Важно да се отбележи за съдиите, които гледат дела за конфискация, е че пропорционалните финансови санкции са силно
възпиращ елемент в борбата срещу организираната престъпност. По тази тема е важно да се подчертае, че механизмите
за намаляване размера на присъдите, предвидени в румънското
законодателство с оглед на смекчаващите обстоятелства, не
съответстват на международните стандарти в тази област.
Нужно е също да се има предвид, че при дела за трафик на хора
жертвите рядко имат право да инициират граждански производства и да поискат обезщетение. Няма такива докладвани
случаи от представителите на НПО, участващи в изследването.
Констатациите в този доклад показват, че има голяма нужда
от обучение и изграждане на капацитет, за да се провеждат
паралелното разследване, или да могат да отнесат делото в друга агенция, която може да
извърши такова разследване.“
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адекватно сложните криминални и финансови разследвания, необходими в борбата срещу трафика на хора.
Друг елемент, който се нуждае от подобряване, е връзката
между правоприлагащите органи и прокуратурата. Нещо повече, разследващите органи следва да бъдат насърчавани, както
беше посочено по-горе, да бъдат активни при своите финансови
разследвания. За да се подобрят тези два аспекта, препоръчваме:
• Разработване на тактически / практически подходи за подобряване на сътрудничеството между полицията и прокурорите, с акцент върху обмена на опит, разследването и добри
практики;
• Създаване на отдел за финансово разузнаване в Специализираната прокуратура за борба с организираната престъпност
и тероризма (DIICOT), в който съдебната полиция може да
провежда пряко финансови разследвания под контрола на прокурорите;
• Подобряване на сътрудничеството с Евроджъст и ЕВРОПОЛ,
с оглед на подкрепата, която те могат да предоставят в
конкретни случаи и предвид предимствата на участие в Европейската съдебна мрежа;
• Създаване на подходяща обучителна програма за разследващите, включително изготвяне на Наръчник за подобряване на
институционалния капацитет на службите за борба с трафика на хора и организираната престъпност чрез проучване
на съществуващите налични отворени източници на данни и
публично достъпна информация;
• Повишаване на осведомеността и познанията за съответната правна рамка и агенции на Европейския съюз, както и на
рамката за съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси. Тези теми трябва да бъдат представени в учебните планове на съответните институции (напр. Националния
институт на магистратите);
• Превод и прилагане на стандартите на Специалната група за
финансови разследвания, приети през февруари 2012 г., които предоставят изчерпателно определение на финансовите
разследвания.96 Това определение изяснява правната рамка, с
която трябва да бъдат съобразени финансовите разследвания;
• Насърчаване на прокурорите да дават предимство на полицейските служители, квалифицирани като финансови следо96

Финансовото разследване се разбира като проверка на финансовите дела свързани с престъпна дейност, с цел (a) да се идентифицира обхвата на престъпните мрежи и обема на
престъпната дейност; (б) идентифициране и проследяване на приходите от престъпната
дейности, финансови средства в подкрепа на тероризъм и всички други активи, които са
или потенциално могат да бъдат обект на конфискация; (в) събиране на доказателствен
материал, който може да се използва в съдебното производство.
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ватели и повишаване на техните знания за ролята на отворените източници на информация;
• Актуализиране на регистрите на движимо и недвижимо имущество. Необходимо е актуализиране на броя на сгради, построени без разрешение, които никога не са били регистрирани в Агенцията за недвижими имоти (в кадастъра);
• Организиране на специализирани обучения за съдии и прокурори по теми, свързани с националните и европейски правни
текстове и взаимни споразумения, които регулират сътрудничеството и информационния обмен между различните органи (национални и наднационални) в областта на разследването на наказателни дела;
• Организиране на обучения по съответните стандарти на
ЕКПЧ при конфискацията на имущество;
• Предприемане на действия за повишаване на капацитета на
разследващите да обработват данните, събрани от отделите за финансови разследвания и комисията за отнемане на
имущество, и да ги представят като доказателствен материал, допустим в съда;
• •Организиране на обучения за правилното разследване на
криптовалути, както и изготвяне на стратегия за изземване
и управление на биткойн;
• •По-интензивно обучение на съдии по темите изземване и
конфискация, както и провеждане на финансови разследвания.
Особено важно е да се правят практически обучения, свързани с конкретни случаи и дела.

