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Съвременното робство се счита 
за тежко престъпление във 
Великобритания. То може да 
приеме много форми, може да 
включва сексуална експлоатация, 
принудителен труд, престъпна 
експлоатация, принудително 
подчинение в домашни условия, 
отнемане на органи и трафик на 
хора.

Трафикът на хора е набирането, 
придвижването или получаването 
на човек чрез измама или принуда 
в ситуация на експлоатация. Може 
да са Ви казали, че идвате във 
Великобритания, за да работите 
легално, но след пристигането Ви 
да работите принудително и да 
получавате заплахи, ако откажете.

Националният механизъм за насочване (NRM) е система за 
идентифициране и препращане на потенциални жертви на съвременно 
робство, за да се гарантира, че ще получите подходящата подкрепа.

Ако искате правителството на Обединеното кралство да Ви признае 
за жертва на съвременно робство, можете да поискате да разгледат 
искането Ви, като помолите лицата, оказващи първа помощ, да сезират 
NRM. Квалифицирани кадри, отговарящи за вземането на решения, в 
Министерството на вътрешните работи разглеждат молбата Ви и решават 
дали сте станали жертва на съвременно робство. Лицата, вземащи, 
решения първо ще установят дали има ‘основателни причини’ да се 
подозира, че сте станали жертва на съвременно робство.

Те ще се постараят да вземат това първо решение в рамките на 5 дни, 
като през това време имате право на спешно жилищно настаняване, ако 
имате нужда. Ако първото решение е във Ваша полза, имате право на 
определено ниво на подпомагане от правителството на Обединеното 
кралство. Не можете да бъдете депортирани от Обединеното кралство, 
докато Вашият иск се разглежда. Имате право на минимален период от 
45 дни за почивка и размисъл - за някои хора това може да продължи 
много по-дълго. През това време правителството на Обединеното 
кралство ще събере повече информация за Вас и ще вземе окончателно 
решение („заключително основание“) относно признаването Ви за жертва 
на съвременно робство.

Ако получите положително 
окончателно решение, което 
потвърждава, че правителството 
на Обединеното кралство счита, 
че сте жертва на съвременно 
робство, може да имате право на 
допълнително подпомагане за 
възстановяване.

Националният механизъм за насочване (NRM)

Ако все още не сте готови да вземете това решение, можете да поискате сезиране в бъдеще. Ако сте изложени на риск от малтретиране или имате нужда от здравни грижи и подпомагане, може да имате право на помощ от местните власти съгласно Закона за здравните и социалните услуги (2014 г.).
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Ако желаете да бъдете насочени към NRM…

Лицата, оказващи първа помощ, ще попълнят NRM формуляр с 
Вас. Екипите за първа помощ са професионалисти в определени 
организации, които са обучени да препращат хора към NRM, като 
например:

• Полиция
• Армията на спасението (Salvation Army)
• Специализирани благотворителни организации
• Местните власти

Ако сте пълнолетни (над 18 години), ще трябва да дадете съгласието 
си за насочване към NRM. Давайки съгласието си за сезиране на 
NRM, Вие също давате съгласието си за споделяне на личните Ви 
данни със съответните органи, като например различните отдели 
на Министерството на вътрешните работи и полицията. Не е 
необходимо да докладвате в полицията, но те могат да се свържат с 
Вас и да Ви попитат дали искате да Ви помогнат за това.

Ще бъдете помолени да предоставите Вашата лична информация, 
описание на случилото се с Вас и Вашето пътуване до и/или в 
Обединеното кралство.

Лицата, оказващи първа помощ, са обучени да познават признаците 
за трафик на хора и съвременно робство, за да запишат информация 
в подкрепа на твърдението Ви. Лицето, оказващо първа помощ, 
трябва да Ви прочете всичко написано, за да се уверите във 
верността на информацията, и трябва да поискате копие от този 
формуляр, което да остане за Вас. Може да бъдете настанени в 
обект за временно пребиваване, докато молбата Ви се разглежда, и 
ще бъдете информирани, ако е необходимо да освободите мястото 
за настаняване, след като сте получили окончателно решение.

Ако получите отрицателен отговор във  фазата за основателни 
причини – вижте раздел за подпомагане извън NRM, може също да 
помолите лицето, оказващо първа помощ, да обжалва това решение, 
ако имате допълнителни доказателства в подкрепа на искането Ви.



Ако сте бедстващи и нямате право на настаняване, 
или ако не е безопасно да останете на мястото, 
където живеете в момента, може да получите достъп 
до временно безопасно настаняване.

Ако имате безопасно място за пребиваване или 
право на настаняване, или не сте приети в обект 
за безопасно настаняване, специализираните 
агенции за подпомагане могат да Ви предложат 
допълнителна подкрепа. Ще Ви бъде разпределен 
социален работник от местна специализирана 
организация, който ще Ви посети и ще Ви предложи 
горепосоченото подпомагане.

ОПЦИИ ЗА ГРИЖА И 
ПОДПОМАГАНЕ В NRM: 
ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
ИЛИ НАСТАНЯВАНЕ И ПОДКРЕПА

Ако получите положително 
решение на основателни причини, 
специализираните агенции могат да 
Ви предложат подкрепа. Представител 
на Грижи за жертви (VCC) може да Ви 
насочи към организация за подкрепа, 
която ще Ви помогне да получите 
достъп до следното:

Настаняване и спешно настаняване 

Пътуване до уговорени срещи

Емоционални и практически 
съвети и подкрепа

Подкрепа при преминаване към алтернативно подпомагане

Помощ 
по време на наказателно 

Достъп до медицинско 

лечение 
и консултации

Достъп до 
устни и писмени преводи

Достъп до юридическо 
представителство 

и правна помощ
Информация 

за Вашите права на обезщетение

Образование и обучение 
И достъп до пазара 

на труда

Финансова 

и материална помощ

Помощ при 

завръщане в родината и 
отпуск
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ПРАВЕН СЪВЕТ
С положително решение поради основателни 
причини или заключително основание имате право 
на правна помощ и безплатен достъп до някои 
правни съвети.

Ако е необходимо, можете да обсъдите 
възможностите си за имиграция и да получите 
достъп до други сфери на правно подпомагане. 
Ако нямате статут за пребиваване в Обединеното 
кралство, трябва да обмислите възможностите си 
за имиграция.

Трябва да съберете информация, която може 
да Ви помогне при попълването на заявление и 
да потърсите правен съвет за най-подходящия 
вариант за Вас.

АКО ПОЛУЧИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНО
РЕШЕНИЕ НА „ЗАКЛЮЧИТЕЛНО 
ОСНОВАНИЕ“ (CG)

Ако получите положително решение на заключително основание 
(CG),Правителството вярва, че сте жертва на съвременно 
робство. Службата, която Ви подпомага, ще направи оценка на 
потребностите за възстановяване с Вас. Тази оценка ще гарантира, 
че подпомагането Ви няма да се прекрати, докато не достигнете 
приемливо ниво на възстановяване и можете безопасно да 
преминете към услугите за подпомагане на друга организация.

Това ще продължи най-малко 45 дни, през които ще получавате 
допълнителна подкрепа.

Ако получите отрицателно решение на заключително основание 
(CG), Правителството не е намерило достатъчно доказателства, 
които да потвърждават, че сте жертва на съвременно робство. 
Ще имате 9 дни, през които ще получите помощ за напускане на 
организацията за подпомагане и ще имате достъп до други услуги 
за подкрепа, ако се нуждаете от тях. Вижте информацията по-долу 
за повече подробности относно подпомагането, до което можете да 
получите достъп.
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Ако не сте съгласни с решението на заключително 
основание и вярвате, че преживяното от Вас отговаря 
на определението за съвременно робство, можете да 
помолите службата за подпомагане, Вашия юридически 
представител или лицата, оказващи първа помощ, да Ви 
съдействат за изпращане на искане за преразглеждане. 
Можете да включите всяка информация, която смятате, че 
е липсвала при първоначалното разглеждане на искането 
Ви. Ще продължите да получавате подпомагане, докато 
искането Ви не бъде преразгледано.
 



Ако не влезете в NRM
Или ако получите отрицателно решение 
поради основателни причини (RG), или
отрицателно решение на заключително 
основание (CG).

Съвременното робство е много специфичен вид престъпление. 
Получаването на отрицателно решение може да не означава, че 
твърденията Ви се смятат за недостоверни. Възможно е случилото се 
с Вас да не отговаря на критериите за съвременно робство и може да 
имате право на достъп до алтернативно подпомагане.

Ако сте изложени на риск от малтретиране или имате нужда от 
здравни грижи и подкрепа, може да имате право на подпомагане от 
Вашите местни власти съгласно Закона за здравните и социалните 
услуги (2014 г.).

Ако нямате законно право да останете във Великобритания, трябва 
да обмислите възможностите си за имиграция. Трябва да съберете 

информация, която може да Ви помогне при попълването на 
заявление за оставане във Великобритания, ако искате да направите 
това, и да потърсите правна консултация за най-подходящия вариант 

за Вас.

Може да имате или да нямате право на финансова помощ за 
достъп до правна консултация, трябва да получавате съвети само 
от квалифицирани правни консултанти, те могат да Ви предложат 

правна помощ, благотворителни консултации или пренасочване 
към безплатни центрове за правни консултации. Винаги трябва да 

проверявате предварително, дали Вашият правен съветник изисква 
плащане за предоставяните услуги.

Можете да намерите имиграционен консултант, като посетите www.
gov.uk и потърсите „имиграционен консултант“. Освен това можете да 

се свържете с:

Незаконно е да получавате консултации от неквалифицирани или 
нерегистрирани лица, а също така рискувате съветите им да са 

неточни или неадекватни.

Ако искате да се върнете във Вашата родна страна, Службата за 
доброволно връщане на Министерството на вътрешните работи може 
да Ви помогне да се върнете у дома. Можете да се свържете с тях на 
0300 004 0202. Екипът ще обсъди връщането Ви и подпомагането, от 

което се нуждаете. Ако това е безопасно за Вас, можете също да се 
свържете с посолството на Вашата държава.

ИМИГРАЦИОННИ ОПЦИИ И 
ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Телефон:  0845 000 0046 

Уебсайт: www.oisc.gov.uk

http://www.oisc.gov.uk


Всеки човек има право да се регистрира при личен лекар като 
пациент на Националната здравна служба (NHS).

Няма такса за първична медицинска помощ (напр. Личен лекар) 
или спешно медицинско лечение. Освен това сте освободени 
от плащането на такси за здравеопазване, ако сте с установено 
местожителство, търсещи убежище или бежанци, или ако сте 
признати за потенциална жертва на съвременно робство.

Някои медицински грижи на NHS няма да бъдат безплатни и може 
да се наложи да платите преди определено медицинско лечение 
– имате право да зададете на медицинския специалист всякакви 
въпроси относно правата си, ако не сте сигурни. NHS имат право 
да изискат Вашия имиграционен статус от Министерството на 
вътрешните работи, но трябва да Ви уведомят, че тази справка 
се извършва, и да Ви предоставят допълнителна информация за 
процеса.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ДОСТЪП ДО ЖИЛИЩЕ
Ако имате установено местожителство или имате право да 
пребивавате във Великобритания, може да имате право на жилище 
във Великобритания и това включва услуги за бездомни лица.

Ако нямате статут за пребиваване в Обединеното кралство, може 
да нямате право на настаняване и да имате проблеми с достъпа 
до жилище. Трябва да се свържете с местната служба по жилищно 
настаняване за съвет.

Можете да получите достъп до съвети от Бюрото за консултиране на 
граждани или от юридически представител относно Вашите права.



ПОДПОМАГАНЕ 
НА ЛИЦА< ТЪРСЕЩИ 
УБЕЖИЩЕ

ПОДПОМАГАНЕ
МОЛЯ, ВИЖТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СПИСЪК С 
КОНТАКТИ НА АГЕНЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И 
ДРУГИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, КОИТО МОГАТ 
ДА ВИ НАСОЧАТ КЪМ НУЖНАТА ПОДКРЕПА НА 
ВАШЕТО МЕСТОЖИТЕЛСТВО. ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ХРАНИТЕЛНИ БАНКИ И ПРИЮТИ ЗА БЕЗДОМНИ 
ЛИЦА. 

Ако търсите убежище или искате да 
подадете молба за убежище, може 
да имате право на Национално 
подпомагане за търсещите убежище 
лица (NASS), вижте информационния 
лист за данни за контакт.

Препоръчваме Ви да потърсите 
юридически съвет, преди да подадете 
молба за убежище.

ДОСТЪП ДО СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ

АКО ИМАТЕ УСТАНОВЕН СТАТУТ, СТАТУТ НА 
БЕЖАНЕЦ, ХУМАНИТАРНА ЗАЩИТА ИЛИ ПРАВО НА 
ПРЕБИВАВАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОЖЕ ДА 
ИМАТЕ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ДЪРЖАВНА 
ПОМОЩ - UNIVERSAL CREDIT. МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ 
СЪВЕТ ОТ БЮРОТО ЗА СЪВЕТИ НА ГРАЖДАНИТЕ, 
УЕБСАЙТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ДОСТАВЧИК 
НА ПРАВНА ПОМОЩ, ЗА ДА ОБСЪДИТЕ ДАЛИ ИМАТЕ 
ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА СОЦИАЛНА ПОМОЩ.
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