
© The Children’s Society 2020 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национален 

механизъм  

за сезиране 
Ръководство за родители 



© The Children’s Society 2020 2 

 

 

 
 

Какво представлява Националният механизъм за сезиране? 
 

 
Какво представлява трафикът на хора? 

 
Едно дете следва да бъде признато за жертва на трафик, ако с него се е случило някое 
от следните: 

 

НМС или „Националният механизъм за сезиране“ е рамка за 
идентифициране на жертвите на трафик на хора и съвременно робство. 

 

Целта на тази процедура е осигуряване на помощ за жертвите и признаване 
на преживяното от тях. 

1. 

Детето е вербувано (например 
чрез обещания за пари, подаръци, 
положение в обществото и / или 
даване на усещане за 
принадлежност и идентичност - ние 
наричаме това сприятеляване с 
цел извършване на сексуална 
злоупотреба).  

 
ИЛИ 

 
детето е транспортирано от точка 
А до точка Б (разстоянията могат 
да бъдат големи или малки, 
включително в същото село, малък 
или по-голям град) 

 
ИЛИ 

 
детето е укрито. Укриване 
означава задържане и скриване на 
някого, например във ферма за 
ръчен труд или в къща, служеща 
като база за търговия с наркотици 
(често наричана “трап“ [б. пр. 
Място за продажба на незаконни 
наркотици]). 

2. 

Това се извършва с цел 
експлоатация. 

 
Така например млад човек бива 
изпратен с влак от едно място на 
друго, за да транспортира и 
предаде наркотици. Ние наричаме 
това криминална експлоатация. 

 
Друг пример може да бъде 
използването на банковата сметка 
на млад човек за съхранение на 
пари, придобити по незаконен 
начин. Ние наричаме това 
финансова експлоатация.  

 
Пример за трудова експлоатация 
може да бъде принуждаването на 
млад човек да „работи“ без 
заплащане. 

 
Или сексуална експлоатация - 
когато младите хора са били 
принудени да правят секс с един 
или повече души. 
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Както при всяка експлоатация на деца при трафика на хора и съвременното 

робство е налице неравенство между възможностите на младите хора и тези, които 

ги контролират (например поради възраст или положение). 

 
Ако едно дете бъде третирано така, сякаш е „притежавано“ (като собственост) от някого, 

или бъде накарано да работи на място, от което не може да си тръгне, това се нарича 

съвременно робство. 
 

Важно е да отбележим, че всяко едно дете от всякакъв произход може да бъде 
обработвано с цел експлоатация. Тук няма нищо срамно; важното е да забележите 
признаците и да съобщите за тях, за да сте сигурни, че детето ще получи подходящата 
помощ. НМС не е алтернатива на стандартните процедури по закрила, а по-скоро 
допълваща ги процедура. Ето защо съобщаването на притесненията Ви на полицията 
и местните социални служби може да бъде от решаващо значение. 

 
Процедура по сезиране на НМС 

 
Родителите не могат да сезират пряко НМС, но определени организации като 

полицията и социалните служби са длъжни да сезират Министерството на вътрешните 

работи, ако подозират, че е възможно някой да е станал жертва на трафик на хора. 

Професионалистите, длъжни да направят това, се наричат първи реагиращи.  

 
 В случай че са налице признаци на трафик (известни също като индикатори), това 

трябва да е достатъчно за първия реагиращ да сезира Министерството на 

вътрешните работи. 

 
 След това Министерството на вътрешните работи взема решение дали 

въпросното лице следва да бъде признато за жертва на трафик. 

 
 Някои благотворителни организации също могат да сезират НМС и да Ви дадат 

съвет. Например може да се свържете за помощ с NSPCC helpline [Б. пр. Линия за 

помощ на Националното дружество за превенция на жестокостта към децата]  

или Modern Slavery helpline [Б. пр. Линия за помощ при съвременно робство]. 

 

Какво представлява решението на НМС? 
 

Процедурата по вземане на решение има два етапа: 
 

1. В срок от пет дни се взема решение за разумно основание. То означава 

“подозирам, но не мога да докажа“, че лицето е жертва. 
 

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/nspcc-helpline/
https://www.modernslaveryhelpline.org/
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2. След това се взема решение за убедително основание. Това решение 

означава, че е “по-вероятно лицето да е жертва“.  

 

В случай че дадено лице е идентифицирано като жертва на трафик, това би трябвало 

да повлияе на предприетите мерки срещу него, ако е арестувано или е обвинено за 

извършено престъпление, тъй като младият човек е станал жертва на експлоатация. В 

тази ситуация жертвите на трафик също имат право да използват правна защита, 

наричана защита в случай на съвременно робство, и следва да обсъдят това със своя 

адвокат. 

 
В случай че дадено дете получи утвърдително решение за убедително основание от 
Министерството на вътрешните работи, следва да му бъде предоставена помощ, като 
например терапия, която да му помогне да се възстанови от преживяното. 

 

Тази помощ се предоставя от социалните служби и решението на НМС трябва да бъде 

част от вземането на решение за закрила. Като родител можете да използвате 

утвърдителното решение, за да поискате помощ от социалните служби. Вашето дете 

може също така да има достъп до закрила от Independent Child Trafficking Guardianship 

Service [Б. пр. Независима служба за закрила при трафик на деца]. 
 

Ако детето Ви кандидатства за убежище или закрила в Обединеното кралство, 

решението на НМС може да е от значение за кандидатурата. В някои случаи 

утвърдителното решение на НМС може да доведе до предоставяне от Министерството 

на вътрешните работи на статут на толериран имигрант на детето Ви с право да остане 

във Великобритания. Важно е да включите имиграционния адвокат на детето Ви при 

първа възможност, в идеалния случай - преди сезирането. Тогава могат да Ви бъдат 

предоставени съвети относно НМС и връзката му с искането за закрила на Вашето 

дете. 

 

Допълнителна информация може да бъде изпращана на Министерството на 
вътрешните работи до вземане на окончателното решение за убедително основание. 
Всяка подходяща нова информация ще помогне за вземането на решението. 
Въпреки че родителите не могат да сезират НМС, можете да изпращате нова 
информация след сезирането. При възможност Ви препоръчваме да правите това 
съвместно с лицето или организацията, извършили първоначалното сезиране. Нова 
информация се изпраща на адрес nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk 

https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/protecting-children/trafficked-children
https://www.barnardos.org.uk/what-we-do/protecting-children/trafficked-children
mailto:nationalreferralmechanism@homeoffice.gov.uk
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В случай че решението на НМС е неудовлетворително за Вас 

 
Ако решението на НМС не Ви удовлетворява, Вие или детето Ви имате право да 

поискате преразглеждането му от Министерството на вътрешните работи. Освен това 

имате право на процесуално представителство за оспорване на решението, като това 

трябва да бъде направено от адвокат по публично право (може да Ви бъде 

предоставена правна помощ в зависимост от Вашите обстоятелства). Можете да 

намерите адвокат по публично право тук. 

 

Къде да получите помощ 
 

За да получите помощ или да обсъдите евентуални свои притеснения, може да се 
свържете с Линията за помощ при съвременно робство на телефон 0800 012 1700 или 
с линията за помощ на NSPCC [Б. пр. Национално дружество за превенция на 
жестокостта към децата] на телефон 0808 800 5000. 

 
Ако детето Ви не иска да говори с Вас за положението, в което се намира, а и дори ако 
го направи, уведомете го, че винаги може да се свърже с линията за деца Childline на 
телефон 0800 1111 или да разговаря онлайн със служителите; подробности са 
предоставени тук. В някои райони на Обединеното кралство децата могат да получат 
помощ от Независимата служба за закрила при трафик на деца. За да разберете дали 
детето Ви може да получи такава помощ, може да се свържете с денонощната линия 
на Барнардо [Barnardo] на телефон 0800 043 4303. 

 
Ако имате притеснения, че детето Ви е в риск, моля, свържете се с полицията на 
телефон 101 или на телефон 999 при спешен случай и обяснете притесненията 
си, че детето Ви може би е жертва на трафик. 

 
Също така Ви препоръчваме да се свържете с местния екип за социални грижи - 
подробности може да намерите на уебсайта на местната община. Вашата община 
можете да намерите тук. 

https://chambers.com/guide/uk?publicationTypeId=1&practiceAreaId=429&subsectionTypeId=1&locationId=11805
https://www.childline.org.uk/
https://www.gov.uk/find-local-council

