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I. ТРАФИК НА ХОРА: ТЕНДЕНЦИИ ЗА 2021 Г. 

България продължава да бъде основно държава на произход на жертви на трафик 

на хора. Устойчива остава тенденцията, наблюдавана и в предходни периоди, в по-малка 

степен да бъде и страна на транзит и крайна дестинация за пострадалите.  

Редица социални и икономически фактори имат отражение върху процесите, 

свързани с набирането, транспортирането и ескплоатацията на хора от отделни лица или 

организирани престъпни групи. 

Създаването на устойчиви национални политики и съответстващите им отговорни 

действия за преодоляване на проблемите, свързани с трафика на хора, изисква 

комплексни, хоризонтални мерки, по отношение на подобряването на качеството на 

живот на българските граждани, които да влияят върху фундаменталните причини и 

предпоставки за въвличане в трафик на хора, сред които ключови са образованието, 

социалната и икономическа среда. Изграждането на благоприятни фактори, които да 

променят нагласите на обществото или определени социалн групи и потенциалния избор 

на решения, свързани с предпазването от рискови ситуации е сложен процес, част от 

ангажиментите и сферите на възможно влияние на всички компетентни институции и 

заинтересовани страни. Мерките за предпазване и закрила са неизменен ангажимент и 

на страните на дестинация за жертви на трафик на хора, които имат своето място в 

процеса на търсене и предлагане на услуги, свързани с експлоатационни практики, и 

следва да бъдат изследвани, както и последвани от сътветните синхронизирани действия 

и сътрудничество в международен план.  

 

По данни на отговорните институции, имащи ангажимент във връзка с 

разследването и преследването на престъплението, както и според данните, свързани с 

подадените в администрацията на НКБТХ сигнали, случаите на трафик на хора с цел 

сексуална експлоатация продължават да бъдат преобладавaщи за страната, в 

сравнение с другите форми на експлоатация. Докладваните случаи на формално или 

неформално идентифицирани жертви, са свързани основно с международен трафик, в 

икономически развитите западноевропейски държави, сред които Германия, Австрия, 

Холандия, Великобритания, Франция, Дания, Норвегия, Гърция, Полша. Важно е да се 

отбележи, че страните с легализирана проституция, са най-често страни на крайна 

дестинация, където жертвите биват експлоатирани.  

Запазва се тенденцията от предходната година, трафикът на хора в границите на 

страната, предимно с цел сексуална експлоатация, да се повишава, като възможно 

следствие от епидемиологичната обстановка и мерките за ограничаване на пандемията 

от COVID 19. Вътрешният трафик на хора е съсредоточен основно в столицата и 

големите градове, а в курортните места има сезонен характер. 

При набирането на жертвите продължават да бъдат актуални по-меките методи за 

въвличане в трафик на хора. Наблюдава се и трайна тенденция трафикантите да 

изграждат емоционални връзки с потърпевшите лица, като не са изключения случаите на 

съжителство на семейни начала между тях и жените, предлагащи сексуални услуги.  

По-високото заплащане в страните крайни дестинации е факторът, който 

трафикантите използват, за да убедят жертвите, че могат да им осигурят добри доходи и 

по-хубав живот. Поради тези причини, в последно време се забелязва увеличаване на 

броя на жените, които доброволно се съгласяват да бъдат въвлечени в проституция. 

Проблемите за тях възникват на територията на страната крайна дестинация, поради 



 
несъответствие между обещаните и действителните условия на работа и заплащане, при 

които впоследствие са поставени жертвите.  

Организираните престъпни групи използват различни механизми за контрол над 

жертвите на сексуална експлоатация, като прилагане на психологическо и емоционално 

въздействие, обвързване чрез дълг, отнемане на документите за самоличност, изолация, 

използване на сила, заплаха, принуда и др. Насилствените методи се използват основно 

на етапа на експлоатацията и контрола над пострадалите. Все по-често трафикантите и 

техните жертви използват полети на нискотарифни авиокомпании. По този начин 

трафикантите намаляват разходите си за транспорт и спестяват време.  

Предвид усложнената епидемична обстановка интернет и социалните мрежи 

имат все по-голяма роля в набирането и контрола на жертвите. За набиране и 

контролиране на жертвите се ползват социалните мрежи и мобилни приложения, както 

и за рекламиране на сексуални услуги пред широк кръг от клиенти. Различни публикации 

в социалните мрежи или лична кореспонденция с извършителите могат да бъдат 

използвани с цел държане в принудително подчинение на жертвите. Предварително 

създадени порнографски материали могат да бъдат използвани с цел склоняване на 

жертвите към проституция.  

Формално или неформално идентифицираните пострадали лица са предимно 

млади жени и момичета, с ниско ниво образование, с липса на социален опит, често 

произхождащи от дисфункционална семейна среда. Лесно доверчиви и едновременно с 

това – търсещи възможности за по-добър живот и по-добре платена работа извън 

страната, без критично отношение към потенциалните рискови ситуации.  

 

Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е втората по разпространение 

форма, в която биват въвличани българските граждани, насочен отново към 

западноевропейски държави, сред които Франция, Холандия, Швеция, Австрия, 

Ирландия, Полша. Жертвите са набирани предимно от по-слабо развитите икономически 

региони на страната, в които е характерно ниско заплащане на труда и високи нива на 

безработица. Продължава тенденцията жертвите да се експлоатират в сектори като 

селското стопанство и строителството, някои индустриални сектори, в професии, 

свързани с обслужване на домакинствата (домашни помощници и болногледачи), както 

и в сферата на услугите и транспорта.  

Най-честите нарушения, докладвани вследствие на контролната дейност на 

компетентните институции, са свързани със заплащане на такси за набиране на 

работници от търсещите работа, промени в условията на договорите без съгласието на 

работещите, забавяне изплащането на възнаграждения като средство за държане в 

положение на принудителна заетост, злоупотреби при командироване или предоставяне 

на персонал, в т. ч. лоши условия на труд, срещу минимално възнаграждение или 

неизплащане на такова, липса на застраховка и други. 

Предпоставките за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация 

включват ниския жизнен стандарт на потенциалните жертви, по-високото заплащане на 

труда в страните на крайна дестинация и търсенето на евтина работна ръка в тези 

държави. При набирането на жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация, 

трафикантите все по-активно използват интернет и социалните мрежи, където 

публикуват обяви за работа. Престъпниците използват различни механизми за контрол 

над жертвите: обвързване с дълг, използване на физическа сила или заплаха, отнемане 

на документите за самоличност и др. Установени са случаи, при които престъпните групи 

имат съучастници – чужди граждани, подпомагащи извършването на престъпната 



 
дейност на място в страните крайна-дестинация, като тяхната роля е предимно 

логистична. 

Трафикът на хора с цел трудова експлоатация засяга мъже и жени, 

произхождащи от икономически слабо развити региони на страната, с ниско ниво на 

образование, които търсят алтернативи за по-добре платена работа извън страната. 

Липсата на социален или достатъчен професионален опит, като и на предварителна 

информираност за условията на живот и труд в страната на дестинация, водят 

потенциалните жертви към решения, подценяващи риска за попадане в ситуация на 

експлоатация. Често пъти най-уязвимите лица, живеещи в крайна бедност и 

продължителна безработица, биха приели заплащане под минималното за страната на 

дестинация и начин на живот при лоши условия, които въпреки това са различни от 

средата, в която живеят, в родната си страна.  

 

Трафикът на хора с цел просия има своят дял по отношение на експлоатацията 

на български граждани в западноевропейски държави с по-висок стандарт на живот, сред 

които Франция, Швеция, Австрия, Великобритания. Престъпните групи, занимаващи се 

с този вид трафик на хора, са сформирани основно на родов и кланов принцип. Жертвите 

се набират от територията на цялата страна, най-вече от слабо развитите икономически 

региони. Примамват се с обещания за бърза печалба и никакви разходи от тяхна страна 

за пътуване, квартира, храна и др.  

Най-често жертви стават лица от малцинствените етнически групи, хора с 

увреждания, бездомни, необразовани, без близки и роднини, такива в неравностойно 

положение или в тежко материално състояние. 

 

Предоставените от компетентните ведомства данни, сочат, че случаите на 

трафик на бременни жени, с цел продажба на новороденото им дете намаляват 

значително.  

 

През 2021 г. на територията на страната е констатиран и случай на трафик на хора 

с цел отнемане на телесен орган.    

 

II. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ 

ЗА 2021 Г.: ОТЧЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НКБТХ (АНКБТХ) 

Националналната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на 

жертвите се изготвя ежегодно като план за реализация на мерките, ангажимент на 

България по линия на европейските и международни инструменти, по които е страна, 

както и в изпълнение на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 

г.  

Програмата се състои от седем раздела, съдържащи дейности, свързани с 

превенцията, закрилата, повишаването на капацитета на специалисти, 

институционалните и законодателни мерки, както и дейности свързани с докладванията, 

анализа на статистически данни и международно сътрудничество. Дейностите биват 

предлагани от институциите членки на НКБТХ, МКБТХ, неправителствени и 

международни организации, в т. ч. и от експертите, част от Постоянната работна група 

към НКБТХ.  

https://antitraffic.government.bg/bg/help#national_strategy
https://antitraffic.government.bg/bg/help#national_strategy


 
Администрацията на НКБТХ пряко или в качеството си на партньор изпълнява 

голяма част от заложените дейности в Националната програма, с оглед функциите на 

администрацията, съгласно Закона за борба с трафика на хора (ЗБТХ) и двата правилника 

към Закона, включително координационната роля на АНКБТХ на Националния 

координационен механизъм за насочване и подкрепа на жертви на трафик (НМН) и 

ролята на еквивалентен механизъм на национален докладчик по въпросите, свързани с 

трафика на хора. 

 

РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ” 

 Министерският съвет прие с решение №236 от 19 март 2021 г., Национална 

програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на 

жертвите за 2021 г. Националната програма се изготвя ежегодно, в отговор на нуждите от 

стратегически политики и оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по 

отношение на трафика на хора и неговото противодействие; 

 През февруари 2021 г. Националната комисия утвърди отчет в изпълнение на 

Националната програма за 2020 г.; 

 Проведени са 2 срещи на експертната Постоянна работна група към НКБТХ 

(ПРГ). Секретариатът на НКБТХ си сътрудничи и работи в тясно взаимодействие с 

различни експерти, част от ПРГ, по повод координацията на дейностите, заложени в 

Националната програма или във връзка с консултирането на работата по други текущи 

задачи; 

 Реализирани са онлайн експертни работни срещи между АНКБТХ и МКБТХ;  

 Проведени са обучения за повишаване на капацитета на АНКБТХ;  

 Извършен е мониторинг на структурите по закрила – приюти за временно 

настаняване на жертви на трафика на хора и центровете за закрила и помощ на жертвите 

в гр. Варна и гр. Бургас, в периода 27-29 октомври 2021 г. Основна цел на дейността бе 

мониторинг на изпълнението на всички задължения от Закона за борба с трафика на хора 

(ЗБТХ), касаещи услугите към НКБТХ и подкрепата на пострадалите, както и мониторинг 

на изпълнението на Правилника към ЗБТХ, отнасящ се към услугите, както и повишаване 

на качеството и ефективността на функционирането им, включително по линия на 

изпълнението на Националния механизъм за насочване и подкрепа на жертви на трафик; 

 Изготвена е годишна Национална програма за  предотвратяване и 

противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2022 г.;  

 През отчетния период стартира и достигна до финален етап процесът по оценка 

на изпълнението на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. 

 В изпълнение на сключен договор между НКБТХ и Института по философия и 

социология при Българската академия на науките, в периода май-декември бе осъществен 

мониторинг и оценка на изпълнението на Националната стратегия за борба с трафика на 

хора 2017-2021 г., както и изготвен предварителен мониторингов доклад, който включва 

препоръки за подготовката на следващ стратегически документ за периода 2022-2026 г. В 

процеса на оценка бяха включени представители на всички релевантни институции и 

организации, в т. ч. АНКБТХ, Постоянната работна група към НКБТХ, членовете и 

секретарите на 10-те местни комисии в страната, представители на дипломатическия 

корпус в България, които партнират на страната ни в усилията за противодействието на 

трафика на хора, представители на неправителствени и международни организации, 

екипите на специализираните услуги към НКБТХ в гр. Бургас и гр. Варна, както и 

настанените към момента пострадали лица; 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135467374
https://antitraffic.government.bg/bg/help#national_mechanism
https://antitraffic.government.bg/bg/help#national_mechanism


 
 Участие на експерти от администрацията на Националната комисия в над 40 

междуведомствени работни групи и други формати с междуинституционално 

представителство.  

 

РАЗДЕЛ II „ПРЕВЕНЦИЯ” 

Националната комисия организира и проведе 3 основни, национални 

превенционни кампании през 2021 г., включващи комуникационно-информационни 

дейности и такива надграждащи капацитета, и повишаващи осведомеността на 

обществото и уязвимите групи, в партньорство с други институции, международни и 

неправителствени организации.  

Фокусът на кампаниите беше поставен върху превенцията на трафика на хора с 

цел принудителен труд (март-юни), предотвратяването на трафика на хора с цел 

сексуална експлоатация (юни-август) и кампания по повод 18 октомври - Европейския 

ден за борба с трафика на хора (октомври-ноември), насочена към новите форми и 

тенденции, свързани с престъплението. В рамките на кампаниите, десетте местни 

комисии в страната организират различни, допълващи дейности по превенция, 

включително разширяване и надграждане на капацитета на доброволческата мрежа от 

ученици и млади хора, които преминават обучение в рамките на т. нар. Академии за 

доброволци. Основният фокус на мрежата от анти-трафик доброволци е работата с 

ученици и ангажирането на младите хора в дейности по превенция, включително 

провеждане на информационни сесии сред връстници в училища и инициативи с уязвими 

групи.  

Дейностите по превенция на Националната комисия и свързаните с тях 

информационни материали (печатни материали, видеоспотове, информационни 

визуализации, публикации в медии, отразяване на събития и др.) са публикувани 

регулярно, през цялата година в официалните профили на Комисията във Facebook, 

Instagram, Twitter и Youtube, както и на интернет страниците: 

www.antitraffic.government.bg и www.antitraffic.bg. Общият брой на публикациите 

надхвърля 200, като достигнатият рийч на потребители е над 200 хиляди (съгласно данни 

от социалните мрежи). 

 В изпълнение на дейност 2.1. от Националната програма за 2021 г. е проведена 

национална превенционна кампания „Безплатен обяд няма“ за предотвратяване на 

трафика на хора с цел трудова експлоатация. Кампанията целеше да повиши 

осведомеността и чувствителността на обществото и  уязвимите групи по отношение на 

механизмите за въвличане в трафик на хора с цел трудова експлоатация, както и да 

насочи вниманието към начините за предпазване от рискови ситуации и осигуряване на 

безопасна трудова миграция. 

https://antitraffic.bg/blog/
https://www.facebook.com/NCCTHB
https://www.instagram.com/antitraffic.government.bg/
https://twitter.com/Antitraffic_bg?lang=bg
https://www.youtube.com/channel/UCxkeLKel3Kg8DZvyJvk3Vmw?view_as=subscriber
http://www.antitraffic.government.bg/
http://www.antitraffic.bg/
https://antitraffic.bg/blog/2/


 

 

В рамките на кампанията бяха реализирани редица събития и инициативи с цел 

целенасочена превенция и повишаване на информираността сред българските граждани, 

които желаят да работят в Европа, както и на чуждестранните граждани, които пътуват 

за България с цел работа (временни или сезонни работници, предимно от бившите 

съветски републики), достигнати, чрез разпространени информационни материали, със 

съдействието на консулските служби на Р България, както и на работещите в рискови 

сектори, в т. ч. и хора в риск от въвличане в трафик с цел трудова експлоатация. 

Кампанията стартира с експертна, кръгла маса, на тема „Предизвикателства при 

идентификацията, разследването и превенцията на трафика на хора с цел трудова 

експлоатация“, с участието на представители на Министерство на правосъдието, 

Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция „Главна 

инспекция по труда“, Агенция по заетостта, Служби по трудови и социални въпроси на 

МТСП към посолствата на Р България, Министерство на вътрешните работи, Върховна 

касационна прокуратура, районни и окръжни прокуратури, синдикални и 

неправителствени организации. В рамките на кампанията бяха проведени също 

регионален форум в Благоевград на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – 

идентификация и превенция в условията на криза и нарастваща безработица“, с 

участието на представители на прокуратурата, дирекция „Бюро по труда“ и др.; участие 

в 20-то юбилейно издание на „Национални дни на кариерата“, организирано от JobTiger; 

форуми за студенти от Бургас, Русе, В. Търново и Сливен; онлайн Академия за 

доброволци от Пловдив, Пазарджик и В. Търново; обучения на ученици от цялата страна; 

обучения за ромски медиатори от Плевен, Ловеч и В. Търново; информационни 

сесии/трудови ателиета с безработни и уязвими лица, с подкрепата на териториалните 

дирекции „Бюро по труда“; обучения на специалисти, имащи отношение към 

проблемите, свързани с трафика на хора, разработване и разпространение на 

специализирани информационни материали, както на български език, така и на 

английски и руски език за чуждестранни граждани, работещи сезонно по черноморските 

и зимни курорти и др. 

Кампанията се реализира в партньорство с десетте местни комисии за борба с 

трафика на хора, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 

външните работи, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда“, Конфедерация на независимите синдикати в България, КТ „Подкрепа“, както и в 

партньорство с компанията за комплексни HR услуги JobTiger. 



 
 В изпълнение на дейности 2.3 и 2.4: 

Европейска кампания „Blind Betting” 

 

 „Blind Betting: Не залагай съдбата си на карта“ – 28 юни – 31 юли 2021 г. 

 https://www.youtube.com/watch?v=KnXXluzMad8  

Националната комисия и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, 

с подкрепата на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминални 

заплахи (EMPACT), стартираха кампания за превенция на трафика на хора, с фокус върху 

сексуалната експлоатация – “Blind Betting”. Кампанията, която е замислена и изпълнена 

от изцяло български екип, се проведе под наслов „Не залагай съдбата си на карта“. 

Основната цел бе да се насочи вниманието на обществото и рисковите групи към 

методите за въвличане в трафик, разпознаване и подпомагане на жертвите на сексуална 

експлоатация. 

 

„Blind Betting” се разпространи на територията на 26 европейски държави. Част 

от тях са страни на произход на жертви, като България, други са определяни като страни-

дестинации, там където трафикантите използват жертвите си. 

https://antitraffic.bg/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=KnXXluzMad8


 
Кампанията е резултат от съвместната работа на секретариата на Националната 

комисия и ГДБОП, с креативното участие на рекламна агенция New Moment New Ideas 

Sofia. Основният визуален символ, двойствената дама купа бе специално създаден за 

проекта. Тематичните клипове са дело на един от най-известните режисьори в България 

– Валери Милев. За целите на кампанията бяха създадени множество визии за онлайн и 

офлайн разпространение, както и аудиоспот. Всички рекламни материали бяха 

предоставени за ползване и разпространение от страните членки, адаптирани на 

официалните им езици. 

 “Blind Betting: Не си играй със съдбата им“ – 18 октомври – 30 ноември 2021 

г.  

 https://www.youtube.com/watch?v=baO4oGLTQcg  

По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, стартира и 

втората част на кампанията за превенция на трафика на хора, с фокус върху сексуалната 

експлоатация, под надслов „Не си играй със съдбата им“. 

Акцентът на втората част от кампанията бе поставен върху ползвателите 

(клиентите) на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик, тъй като търсенето 

на сексуални услуги е един от основните фактори, които мотивират престъпниците да 

експлоатират жертвите си. Не всяко момиче, което проституира, го прави доброволно, а 

когато клиентът знае това, той е съучастник в престъпление и неговите постъпки също 

подлежат на наказателна отговорност.  

 

„Не си играй със съдбата им“ се разпространи отново на територията на страните 

на произход на жертви на трафик, както и в страните на дестинация.  

 Двете части на кампанията (вкл. информационните материали – видеа, 

аудиоспотове, визии) бяха разпространени в партньорство с 10-те местни комисии за 

борба с трафика на хора, Българска национална телевизия, Българско национално радио, 

Нова телевизия, BulgariaOnAir, Национална кабелна телевизия Евроком, Метрополитен 

ЕАД, Столична община, Търговска верига „Фантастико“, Next Level Fitness Club, 

MamaNinja.bg, Paradise Center, Кино Арена, Българска асоциация по семейно планиране 

и сексуално здраве, фондация „Кампания А21“, Център за безопасен интернет, Агенция 

https://www.youtube.com/watch?v=baO4oGLTQcg


 
„Митници“, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Министерство на външните работи, 

Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта, Агенция за социално 

подпомагане, Министерство на транспорта, Министерство на здравеопазването, ДП 

„Национална компания железопътна инфраструктура“ и др. 

Кампаниите придобиха широк отзвук не само на територията на стратана, а и в 

европейски план, според обратната връзка от представители на неправителствения 

сектор в различни страни на дестинация от Западна Европа, които допълнително 

получиха и разпространиха информационни материали, чрез центровете си за 

консултация и подкрепа.  

 В допълнение на кампаниите, реализирани от Националната комисия, по 

инициатива на Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Бургас, с подкрепата 

на НКБТХ, бе реализирана и информационна кампания с фокус върху сексуалната 

експлоатация по повод 30 юли – Международния ден за борба с трафика на хора. 

Специално създаденият за кампанията видеоклип от Артьом Анатолиевич – Arti и 

Сдружение „Младежи говорят“ бе разпространен сред млади хора в цялата страна чрез 

социалните мрежи, които те използват най-често.  

Общият брой на достигнатите потребители само от публикациите в социалната 

мрежа Instragram на видео и визии са над 80 хиляди. Общият брой на импресиите на 

видеото в YouTube е над 120 хиляди.  

 https://www.youtube.com/watch?v=U6js8Fjlsvo  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CR6sDbvsFTh/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=U6js8Fjlsvo
https://www.youtube.com/watch?v=U6js8Fjlsvo


 
 

РАЗДЕЛ ІІІ „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ” 

 

СЪБИТИЯ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА 

СПЕЦИАЛИСТИ 

 

В рамките на отчетния период НКБТХ и МКБТХ проведоха 20 събития за 

надграждане на капацитета на професионалисти по линия на идентификацията и 

насочването на жертви на трафик на хора, както и специализирани мултидисциплинарни 

обучения за представителите на правоприлагащите и правоохранителните органи. 

Участие в обученията взеха повече от 740 специалисти, в т. ч. следователи, прокурори, 

съдии, полицейски служители, инспектори, педагогически съветници, социални 

работници, общински служители, образователни, трудови и здравни медиатори и др.   

  Акценти от проведените събития за обмен на опит и повишаване на капацитета на 

специалисти:  

 Конференция „Модерно робство, трафик на хора и нелегална миграция“ – през м. 

март НКБТХ партнира на Кралска прокурорска служба (CPS) и Британското посолство в 

София за провеждането на събитие за професионалисти, с фокус върху разследването, 

преследването и прането на пари от престъплението трафик на хора. 
 

 Кръгла маса „Предизвикателства при идентификацията, разследването и 

превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация“ – в рамките на кампанията 

за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация, през м. април, НКБТХ 

организира експертна среща с участието на 78 представители на МП, МТСП, ИА ГИТ, 

АЗ, СТСВ, МВР, ВКП, районни и окръжни прокуратури, синдикални и неправителствени 

организации. Фокусът на срещата беше поставен върху спецификите, свързани с 

разследването и предизвикателствата при идентификацията на жертви на трафик на хора 

с цел трудова експлоатация, и разграничаването от нарушенията, свързани с трудовите 

права.  
 

 Дискусионен семинар „Трафик на хора: практики в разследването и преследването. 

Съдебен процес и правна защита. Закрила и подкрепа на жертвите“ – през м. ноември 

НКБТХ, в партньорство с НИП проведе специализирано събитие за съдии, прокурори и 

следователи, с фокус върху обмена на опит и практики при разследването и преследването 

на престъплението, съдебния процес и правната защита, както и участието на 

пострадалите лица в досъдебното производство и съдебната фаза. 

 

В допълнение, експертите от администрацията на НКБТХ и МКБТХ са участвали 

в редица обучения и информационни сесии със специалисти, реализирани от други 

институции и организации, обхващащи приблизително 300 професионалисти.  

 

 

РАЗДЕЛ IV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА 

ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА” 

 

Една от функциите на НКБТХ, съгласно Закона за борба с трафика на хора (ЗБТХ) 

и посредством своята администрация, е координацията на Националния механизъм за 



 
насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора (НМН). В тази връзка, са разкрити 

приютите и центровете за закрила на жертви на трафик. 

За периода януари–декември 2021 г., към НКБТХ функционират 7 

специализирани услуги за жертви на трафик на хора: 4 услуги от резидентен тип и 3 

консултативни услуги в гр. Варна, Бургас и София. Две от услугите (приют за временно 

настаняване на пълнолетни жертви на трафик на хора и център за закрила и помощ, 

находящи се на територията на гр. София) са разкрити по Проект „Осигуряване на 

устойчивост на специализираната подкрепа за жертвите на трафик на хора”, финансиран 

чрез фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС, чрез МВР. Договорът за възлагане на 

управление на услугите в София е сключен на 14 април 2021 г. Услугите в градовете 

Варна и Бургас се финансират изцяло от бюджета на НКБТХ. 

Услугите се ръководят от неправителствени организации с многогодишен опит в 

предоставянето на подкрепа и закрила на жертви на трафик и насилие – фондация „SOS 

– семейства в риск“ и асоциация „Деметра“, съгласно сключени договори за 

предоставяне на услугите и приети Минимални стандарти на работа на Приюти за 

временно настаняване и Центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора към 

НКБТХ.  

Общо 42 лица са получили подкрепа в специализираните услуги към 31 декември 

2021 г. При част от случаите е предприето и настаняване на пострадали жени заедно с 

децата им (14 обгрижени деца, като 5 от тях са от предходния отчетен период, но майките 

им ползват услугите към НКБТХ и през тази година), с оглед необходимостта от защита.  

Формите на експлоатация, от които са пострадали подкрепените жертви на трафик 

включват: 

 

Форма на експлоатация Брой пострадали лица 

Сексуална експлоатация 26 

Насилствена проституция и просия 1 

Трудова експлоатация 1 

 

В допълнение, на територията на гр. София от януари 2020 г. функционира 

Кризисен център за деца (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик на хора) 

– държавно делегирана дейност към Столична община. Кризисният център се помещава 

в напълно оборудван и ремонтиран имот, предоставен за ползване от НКБТХ. 

 

След предоставяне на т. нар. „период за възстановяване и размисъл“, почти 

всички обгрижени лица в приютите са съдействали на разследващите за разкриване на 

престъплението. За специалистите, работещи по линия на закрилата и подкрепата на 

потърпевшите, се затвърждава опита, че когато жертвите (формално идентифицирани 

или потенциални такива) имат достъп до това специално тяхно право, този процес 

изключително спомага за мотивирането им да участват в наказателни производства (НП) 

и свидетелстването срещу извършителите на престъплението.  

През отчетният период на две от обгрижените лица в услугите на НКБТХ е 

присъдено обезщетение. 

През 2021 г., 9 от получилите подкрепа са успешно интегрирани на пазара на 

труда. Други 10 лица са получили реинеграционна подкрепа в други направления. 

Реинтеграционната подкрепа по отношение на пострадалите включва комплекс от 

дейности, свързани с тяхното овластяване, продължаване на образованието, 



 
квалификация, завишаване на техните социални компетенции, овладяване на 

практически и комуникативни умения, включване в образователни програми и др. При 

някои от случаите това не е възможно, основно поради две причини: 1. Здравословно и 

психологическо състояние, както и ниво на умствени способности; 2. Твърде кратък 

престой в услугата поради доброволно напускане, като често напускането е свързано с 

това, че жертвата е намерила друг, по-подходящ според нейните нужди вариант във 

връзка с реинтеграцията си.  

 

РАЗДЕЛ V „ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА 

ДАННИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТРАФИКА НА ХОРА” 

СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ  

Според публикуваните данни от Върховна касационна прокуратура (ВКП), 

включително за идентифицирани жертви, разследвания/наказателни преследвания за 

2021 г., има 270 наблюдавани досъдебни производства за трафик на хора, съпоставимо с 

280 за 2020 г. Новообразуваните досъдебни производства са 56, приключени 132 

производства и на 39 са общо наложени наказания. За 2021 г., 27 души са осъдени за 

трафик на хора. Данните, предоставени от ВКП са обобщени от секретариата на 

НКБТХ. 

1. Обобщени данни за наказателните производства за трафик на хора. 
 

 

Показатели 2020 г. 2021 г. 

Наблюдавани ДП 280 270 

Новообразувани ДП 76 56 

Приключени ДП - 132 

Обвинителни актове, внесени в съда 36 14 

Лица по внесените в съда прокурорски актове 69 54 

Осъдени лица, с влязъл в сила съдебен акт 46 27 

Оправдани лица, с влязъл в сила съдебен акт - - 

 



 

 
 

 

2. Структурно разпределение на наказателните производства за трафик на хора, 

съобразно систематиката на НК през периода 01.01 - 31.12.2021 г. 

 

Текстове от 

НК 

Наблюдавани 

ДП 

Новообразувани 

ДП 

Прокурорски 

актове, 

внесени в съда 

Лица по 

внесените в 

съда 

прокурорски 

актове 

Осъдени 

лица с 

влязъл в 

сила съдебен 

акт 

Оправдани 

лица с 

влязъл в 

сила 

съдебен акт 

чл. 159а 118 34 12 30 13 0 

чл. 159б 126 20 6 6 7 0 

чл. 159в 4 1 0 0 0 0 

чл. 159г 17 0 7 40 7 0 

чл. 182б 5 1 0 0 0 0 

 

За 2021 г. общо 468 души са формално идентифицирани от прокуратурата като 

жертви на трафик; през 2020 г. формално идентифицираните жертви на трафик са общо 

458 лица. 
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Следва разбивка на идентифицираните жертви по пол и цел на трафика: 

Пострадали лица 
2020 г. 

2021 г. 

Общ брой пострадали лица 458 468 

Жени, от тях 397 367 

непълнолетни (14-18 години)  23 19 

малолетни (под 14 години) 5 2 

Мъже, от тях 61 101 

непълнолетни (14-18 години) 3 1 

малолетни (под 14 години) 0 2 

Разпределение на пострадалите лица, съобразно целите на трафик 

с цел развратни действия  337 282 

Жени, от тях 334 278 

непълнолетни  20 17 

малолетни  5 1 

Мъже, от тях 3 4 

непълнолетни  0 0 

малолетни  0 0 

с цел принудителен труд  69 107 

Жени 15 17 

Мъже 54 90 

с цел отнемане на телесни органи   5 8 

Жени 3 4 

Мъже 2 4 

458 468
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Пострадали лица от трафик на хора 

Общ брой пострадали лица мъже жени



 
с цел държане в принудително 

подчинение 
8 27 

Жени 6 25 

Мъже 2 2 

спрямо бременна жена, с цел продажба 

на детето ѝ 
0 0 

чл. 182 б НК 1 2 

малолетни момичета 1 1 

малолетни момчета  0 1 

 

Сигнали, подадени в администрацията на НКБТХ  

В качеството си на координатор на НМН, администрацията на НКБТХ приема 

сигнали за случаи на трафик на хора, които могат да бъдат подавани по телефона, по 

електронна поща или чрез интернет страниците и профилите на НКБТХ в социалните 

мрежи.  

 За 2021 г. са подадени общо 76 сигнала, от които 70 касаят случаи на трафик на 

хора. Общият брой лица по всички сигнали за трафик, формално или неформално 

идентифицирани, включително и децата, на жертвите на трафик  е 132.  

 

 
 

Освен упоменатите данни, включително в таблицата по-долу, важно е да се има 

предвид, че независимо че АНКБТХ е координатор на НМН, не всички сигнали и най-

вече лица, нуждаещи се от подкрепа или информация са насочвани към Комисията. В 

някои случаи, дори и насочвани, самите лица отказват да потърсят съдействие. 

 

47

62

5

1

Пострадали лица, според вида експлоатация за 

периода януари - декември 2021 г .

сексуална експлоатация

трудова експлоатация

просия

спрямо бременна жена за 

продажба на бебето й



 

Пострадали лица 
2021 г. 

 

Общ брой пострадали лица 132 

Жени, от тях 86 

непълнолетни (14-18 години)  11 

малолетни (под 14 години) 9 

Мъже, от тях 46 

непълнолетни (14-18 години) 10 

малолетни (под 14 години) 6 

цел сексуална експлоатация  47 

Жени, от тях 45 

непълнолетни  4 

малолетни  0 

Мъже, от тях 2 

непълнолетни  1 

малолетни  0 

цел трудова експлоатация  61 

Жени 23 

Мъже 38 

с цел просия   5 

Жени 4 

Мъже 1 

Деца на жертви на трафик 9 

непълнолетни  0 

малолетни  9 

цел – спрямо бременна жена с цел 

продажба на детето й 
1 

 

ДОКЛАДВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ  

В ролята си на еквивалентен механизъм и национален докладчик, посредством 

своята администрация, НКБТХ координира изпълнението на мерките свързани с 

противодействието на трафика на хора на национално ниво: 

1. Ежегодно, АНКБТХ подготвя годишен Национален доклад за изпълнението на 

Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на 

жертвите за предходната година. Докладът бива публикуван на интернет страницата 

на НКБТХ, след приемането му на първото за съответната година заседание на 

Националната комисия.  

2. Подаване на информация по други свързани въпроси, включително във връзка с 

изпълнението на ангажиментите на страната по отношение на равнопоставеността 

на жените и мъжете, миграцията и други въпроси, свързани с трафика на хора, както 

и подаване на релевантна информация, след запитване от други компетентни органи. 



 
По международна линия, НКБТХ е участник и/или докладчик във връзка с: 

1. Цялостната координация на подготовката на информация за Доклада за трафика 

на хора към Държавния Департамент на САЩ, в това число и консолидиране на 

отговорите на всички институции. България е положила значителни усилия в 

противодействието на трафика на хора, се посочва в Доклада на Държавния 

департамент (ДД) на САЩ за трафика на хора, отчитащ периода март 2019 г. – 

април 2020 г. Страната ни продължава да бъде във Втора група (Tier 2) от 

държави, според която правителствата не отговарят напълно на минималните 

стандарти, но полагат значителни усилия да ги покрият. Държавният департамент 

на САЩ отбелязва като положителен факта, че правителството увеличава 

усилията си по линия на превенция на престъплението, приемайки ежегодната 

Национална програма за противодействие на трафика на хора с фокус върху 

превенцията на рискови групи, идентификация на жертви и подпомагането им, 

както и стартирания  процес по оценка на Националната стратегия за борба с 

трафика на хора, вкл. и изготвянето на проект на нов стратегически документ за 

2022-2027 г.  

Приоритетните препоръки в Доклада за трафика на хора на Държавния 

департамент на САЩ са следните: 

 Да създаде и въведе всеобхватна база данни за събиране и обработка на 

информация за идентифициране и подпомагане на жертви и да предоставя 

сравними данни на годишна основа, които да не включват дублиране от предишни 

години.  

 Да разшири правомощията на инспекторите по труда за идентифициране и 

законово преследване на случаи на трафик с цел трудова експлоатация и да 

осигури обучение на инспекторите за разпознаване на признаци на трафик.  

 Проактивно да идентифицира и насочва към подпомагане потенциални жертви на 

трафик, особено сред уязвимите групи от населението, като търсещи убежище, 

лица, предоставящи платени сексуални услуги, и деца в резидентна грижа, и да 

предоставя обучение на държавните служители по идентифициране на жертви.  

 Да въведе устойчив финансов механизъм за предоставяне услуги на жертвите и 

да задели достатъчно финансиране за програмите за закрила на жертви.  

 Да създаде централизирана база данни с разбивка на данните по категории за 

разследвания, обвинени лица, произнесени и осъдителни присъди и размер на 

наказанията.  

 Да предостави допълнителни специализирани приюти за жертви на трафик.  

 Да предостави квалифицирани правни услуги и защита в съдебна зала на жертви, 

оказващи съдействие в наказателни производства. 

 

2. Координация по извършване на финална обратна връзка по проекта на доклад от 

27-ма среща на Комитета на страните по Конвенцията на СЕ за борба с трафика 

на хора от Експертната група за борба с трафика на хора (ГРЕТА); 

 

3. Докладване на предложения за мерки и приоритети във връзка с разработването 

на нова Европейска стратегия за борба с трафика на хора. 

 



 
 

РАЗДЕЛ VI „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

В качеството си на национален докладчик и координатор на НМН, през отчетния 

период, представители на НКБТХ и секретариата са участвали в редица събития, 

инициативи и обсъждания, във връзка с противодействието на трафика на хора на 

международно ниво, в т. ч.:  

 Срещи на Европейската мрежа на Националните докладчици и 

еквивалентни механизми за трафика на хора – през отчетния период са проведени 

четири виртуални, консултативни срещи за обмен на информация във връзка с напредъка 

на страните членки, по отношение на противодействието на трафика на хора. Основен 

фокус по време на срещите беше поставен върху изготвянето на нова Европейска 

стратегия за борба с трафика на хора 2021 – 2025 г., както и върху стартиралия през 2021 

г. процес на оценка на Директива 2011/36 на ЕС.  

 Участие на секретариата на НКБТХ в две онлайн срещи за обмен на опит 

и практики между представителите на Мрежата на Анти-трафик координаторите от 

Югоизточна Европа.  

 Участие на представители на секретариата на НКБТХ в 28-та и 29-та 

среща на Комитета на страните по Конвенцията на СЕ за борба с трафика на хора – 

по време на 28-та среща на Комитета беше обсъден и доклада от третия оценъчен цикъл 

на Групата експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) към СЕ за изпълнението на 

Конвенцията от страна на България. В изказването си по време на срещата, секретарят 

на НКБТХ отбеляза ключовото значение на проведената официална визита на ГРЕТА за 

напредъка на страната в противодействието на трафика на хора, като очерта и някои от 

основните мерки, предприети във връзка с препоръките, включени в третия кръг на 

оценка.  

 21-ва конференция на високо равнище на Алианса срещу трафика на хора 

към ОССЕ “ Противодействие на търсенето: преодоляване на основната причина за 

трафика на хора” – секретарят на НКБТХ участва като модератор в една от сесиите, 

посветена на намирането на адекватни решения за справяне с търсенето на сексуални 

услуги, като фактор, насърчаващ сексуалната експлоатация. 

 Мониторингова визита на Специалния представител и координатор за 

борбата с трафика на хора на ОССЕ – секретариатът на НКБТХ имаше ангажимент по 

отношение на предварителната подготовка, организацията и провеждането на 

посещението, както и във връзка с цялостната координация на срещите с всички 

заинтересовани страни в България.  

 Участие в 30-та сесия на Комисията за превенция на престъпността и 

наказателното правосъдие на ООН, във връзка с представяне на Доклада за трафика на 

хора за 2020 г. на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН), 

както и в поредица събития, за обмен на опит и повишаване на капацитета на 

професионалисти, работещи по противодействието на трафика на хора, организирани 

през отчетния период от Службата.  

 Двустранна програма за сътрудничество между Министерството на 

труда и социалната политика и Федералното министерство на труда и социалните 

въпроси на Федерална Република Германия 2021 – 2022 г. – представители на 

секретариата на НКБТХ участваха в поредица от виртуални срещи, в рамките на 

Двустранната програма.  



 
В допълнение към обсъжданията, свързани с подобряването на условията на труд 

за бълграските граждани, които търсят възможност за различен вид заетост в Германия, 

секретариатът на НКБТХ и отделът на Федералното министерство, имащ ангажимент 

към противодействието на трафика на хора с цел трудова експлоатация, планираха и 

проведоха съвместни дейности по линия на превенцията на трафика на хора и закрилата 

на пострадалите лица, в т. ч. поредица от работни срещи, с цел подобряване на 

взаимодействието и координацията при идентификацията и насочването на жертви на 

трафик и планирането на изготвяне на Двустранен механизъм за насочване между двете 

държави.  

 План за действие за изпълнение на приетите от Република България 

препоръки в рамките на Третия цикъл на Универсалния периодичен преглед на Съвета 

по правата на човека на ООН – секретариатът на НКБТХ имаше ангажименти във връзка 

със залагането на планирани мерки, касаещи противодействието на трафика на хора.  

 Среща на високо равнище за годишнината на Глобалния план за действие 

на ООН за борба срещу трафика на хора – по време на срещата беше приета 

Политическа декларация за прилагането на Глобалния план за действие на ООН за борба 

с трафика на хора. Секретариатът на НКБТХ имаше ангажимент в подготовката на 

информация, очертаваща актуалните тенденции и проблеми в страната, която да бъде 

представена по време на пленарните срещи. Успоредно с проведената среща на високо 

равнище, бяха проведени редица съпътстващи, международни форуми и дискусии, в 

които секретариатът на НКБТХ взе участие.  

 Среща за обмен на опит с релевантните ведомства на Р Аржентина – по 

инициатива на аржентинската държавна администрация, беше проведена среща за обмен 

на опит и практики, между секретариата на НКБТХ, представители на МВнР и 

Прокуратурата на Р България, представители на посолството на Р Аржентина в България 

и аржентинската служба, отговаряща за противодействието на трафика на хора.  

 През отчетния период, представители на секретариата на НКБТХ взеха 

участие в редица международни конференции, кръгли маси и форуми, посветени на 

проблемите, свързани с противодействието на трафика на хора, сред които: кръгла маса 

на тема „Борбата с улеснявания чрез технологиите трафик на хора в региона на 

Централна Азия и Азиатските партньори за сътрудничество на ОССЕ“; експертен 

семинар на тема „Установяване на международни стандарти за административни 

данни за трафика на хора“, организиран от Международната организация по миграция 

(МОМ) и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН); международна 

конференция "Следвай парите: Финансови аспекти на борбата срещу трафика на 

хора", организирана от Работната група за борба с трафика на хора на Австрия и 

Виенския институт за международен диалог и сътрудничество; международна 

конференция "Трафик на хора и сексуална експлоатация в Дунавския регион, 

организирана от Дунавският офис Улм/ Ной-Улм и партньори;  кръгла маса на тема 

„Събиране на данни за жертви на трафик“, организирана от Румънската национална 

Агенция за борба с трафика на хора и редица други събития.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. ДОКЛАД НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В НКБТХ, В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 2021 г.  
 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Съгласно чл. 74, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ),  Дирекция 

"Социално подпомагане" извършва насочване за ползване на социални услуги от деца, 

родители, семейства и лица, които полагат грижи за деца, в случаите, когато услугите се 

предоставят като мярка за закрила на детето по реда на Закона за закрила на детето и на 

лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие, и жертви на трафик. 

В чл. 77, ал. 3 от ЗСУ e регламентирано, че в случай на необходимост от спешна 

подкрепа на лице в кризисна ситуация, на лице, пострадало от домашно насилие, или на 

лице - жертва на трафик, социалните услуги се предоставят без насочване, като 

доставчикът на услугата незабавно уведомява дирекция "Социално подпомагане" за 

предприемането на необходимите действия по чл. 73 от ЗСУ. 

В чл. 33 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, е определено, 

че спешно настаняване на дете извън семейството се предприема в само в случаите, 

когато има опасност за здравето и живота на детето. 

АСП и териториалните поделения са работили по заложените дейности в по 

Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора 

(НПППТХ) и закрила на жертвите за 2021 г., както следва: 

Раздел II, „Превенция“, Дейност 2.7. Взаимодействие на институциите по 

прилагането на комплекс от мерки за обхващане, включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст 

Индикатор: Брой върнати в образователната система деца и ученици. 

Агенцията за социално подпомагане е институция - партньор в изпълнението на 

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст – Механизма (заглавието му е изм. от 

14.10.2019 г.). 

Целта на Механизма е да се подобри междуинституционалното взаимодействие 

чрез определяне на функциите и задълженията на всички отговорни страни, за постигане 

на по-пълен обхват и включване в системата на образованието на децата и учениците, 

които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от 

училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система. 

Механизмът включва създаване и дейност на екипи за съвместна работа на институциите 

за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват), както и взаимодействие на 

институциите по прилагането на комплекс от мерки за обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система. Съгласно Механизма 

съществува организиране на регулярен обмен на информация между ангажираните 

институции и координиране на техните съвместни действия за налагане на съответни 

санкции по реда на Закона за закрила на детето, Закона за предучилищното и 

училищното образование и Закона за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните на родители, чиито деца в задължителна предучилищна 

и училищна възраст не посещават училище. Екип за обхват се създава към всеки район 



 
на обхват, като екипите, координирано с директорите на съответната образователна 

институция, предприемат мерки за обхващане, реинтеграция и превенция в 

образователната система. 

В АСП се администрира справка за изпълнението на Механизма (от страна на 

териториалните структури), данните по която са следните: 

Към 31.08.2021 г. - от стартирането на учебната 2020/2021 г. (по информация, 

предоставена от регионалните дирекции за социално подпомагане) до края на учебната 

2020/2021 г., на територията на страната са сформирани 1 091 екипа за съвместна работа 

на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст – т.н. екипи за обхват. Броят на 

служители на ДСП, включени в екипите, е 1 183. Броят на случаите на деца, за които са 

констатирани рискове по смисъла на Закона за закрила на детето, в контекста на 

осъществените обходи, е 101 за страната, за които са предприети съответните действия 

и мерки. От общия брой - с натрупване, 44 деца са насочени от ОЗД/ДСП към ползване 

на консултативни социални услуги (напр., Център за обществена подкрепа, Център за 

социална рехабилитация и интеграция и др.). 

 

Раздел IV „Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик 

на хора“, Дейност 4.5. Оказване на помощ и подкрепа на жертвите на трафик, чрез 

насочването им към подходяща социална услуга и/или социална работа с тях в 

общността. 

Индикатор: Брой подпомогнати жертви на трафик; Брой новоразкрити 

социални услуги за жени и деца жертви на трафик. 

Случаите на деца, жертви на трафик, активно се наблюдават от Отделите 

„Закрила на детето“ (ОЗД) към Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) за период 

от една година, с цел оказване на необходимата подкрепа и предотвратяване на ново 

въвличане на децата в трафик, както и предотвратяване на възможността други деца от 

семейството да бъдат въвлечени в този процес. По преценка на социалния работник 

периодът на наблюдение може да се удължи, в зависимост от спецификата на конкретния 

случай. 

Децата, жертви на трафик са деца в риск и спрямо тях се предприема мярка за 

закрила по реда на Закона за закрила на детето, с цел осигуряване правото на детето да 

живее в сигурна и защитена среда, предотвратяване на последиците от трафикирането и 

възможността от повторно въвличане в трафик. За всеки случай на дете, жертва на 

трафик се инициира социално проучване. Важен момент в работата на социалните 

работници е адекватната оценка на потребностите на детето, жертва на трафик или 

непридружено дете, както и оценката на риска и мерките за безопасност, които се 

предприемат спрямо него. 

В АСП се администрират данни за наблюдаваните случаи на деца, жертва на 

трафик, съгласно Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на 

непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Случаите на 

деца, жертви на трафик, активно се наблюдават от ОЗД за период от една година. По 

преценка на социалния работник периодът на наблюдение може да се удължи, в 

зависимост от спецификата на конкретния случай.  

През 2021 г. за наблюдаваните от ОЗД деца, жертви на трафик в АСП е налична 

следната информация: 

 първо тримесечие на 2021 г. – наблюдавани са 8 деца; 

 второ тримесечие на 2021 г. – наблюдавани са 10 деца; 

 трето тримесечие на 2021 г. – наблюдавани са 8 деца; 



 
Кризисните центрове като социална услуга за резидентна грижа се предоставя за 

деца и младежи пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация. В 

Центровете се реализират дейности, насочени в посока оказване на индивидуална 

подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или 

социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез 

мобилни екипи за кризисна интервенция. На територията на страната като делегирани от 

държавата дейности функционират 19 Кризисни центрове за деца, с общ капацитет 196 

като към месец октомври 2021 г. 85 са настанените деца и младежи. В Центровете за 

обществена подкрепа (ЦОП) се предоставя психологическа подкрепа на деца, 

включително на деца, жертви на трафик. На територията на страната функциониращите 

към разглеждания период, социални услуги за подкрепа в общността са 143-ЦОП, с 

капацитет 5 845 места и 6 711 потребители.  

 

Раздел IV „Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик 

на хора“, Дейност 4.6. Подобряване на сигнализирането и взаимодействието при 

прилагането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на 

непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. 

Индикатор: Брой случаи, разпределени по пол и възраст; брой върнати български 

деца от чужбина; брой предложения за налагане на административни мерки по 

чл.76 а, от Закона за българските лични документи. 

За да гарантира закрилата и подкрепата на децата, жертви на трафик, както и за 

защита на техните права и интереси, ангажираните държавни институции работят 

съгласно, Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени 

деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Координационният механизъм 

е актуализиран през 2010 г. и в него е разписана системата за междуинституционално 

рефериране на конкретни случаи, на централно и на местно ниво. 

Съгласно Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на 

непридружени деца и деца, жертва на трафик, завръщащи се от чужбина, Агенция за 

социално подпомагане (АСП) и териториалните поделения – Дирекции „Социално 

подпомагане” (ДСП) имат конкретно разписани ангажименти.  

Децата жертва на трафик са деца в риск и спрямо тях се предприема мярка за 

закрила по реда на Закона за закрила на детето, с цел осигуряване правото на детето да 

живее в сигурна и защитена среда, предотвратяване на последиците от трафикирането и 

възможността от повторно въвличане в трафик. Важен момент в работата на социалните 

работници е извършването на адекватна оценка на потребностите на детето, преценка на 

риска и планиране на дейности и мерки за осигуряване на неговата закрила и 

безопасност. За всеки случай на дете, жертва на трафик се инициира социално проучване. 

Социално-психологическата работа и подкрепа на тази целева група деца, започва още 

при пристигането им в страната – на съответния гранично-пропусквателен пункт. 

В АСП се администрират данни за наблюдаваните случаи на деца, жертва на 

трафик, съгласно Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на 

непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Случаите на 

деца, жертви на трафик, активно се наблюдават от ОЗД за период от една година. По 

преценка на социалния работник периодът на наблюдение може да се удължи, в 

зависимост от спецификата на конкретния случай.  

През 2021 г. за наблюдаваните от ОЗД деца, жертви на трафик в АСП е налична 

следната информация: 

 първо тримесечие на 2021 г. - наблюдавани са 8 деца – 3 момчета и 5 момичета; 



 
 второ тримесечие на 2021 г. – наблюдавани са 10 деца – 3 момчета и 7 

момичета; 

 трето тримесечие на 2021 г. - наблюдавани са 8 деца – 2 момчета и 6 момичета; 

 

Раздел ІV „Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик 

на хора“ 

Стратегическите усилия на АСП са насочени в посока към изграждане на мрежа 

от социални услуги в общността, с което да се гарантира цялостния процес на подкрепа 

и защита правата и интересите на лицата. 

В Кризисните центрове за пълнолетни лица (КЦ) се реализират дейности, 

насочени в посока оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните 

потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се 

налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. 

При необходимост лицата, жертви на трафик могат да бъдат настанени в Центрове за 

временно настаняване (ЦВН) или Приюти. 

Към настоящия момент в страната функционират 8 КЦ за лица, с общ капацитет 

94 места, 13 бр. ЦВН, с общ капацитет 667 места, а Приютът е 1 бр. с капацитет 25 

места. 

Към 30.09.2021 г. териториалните поделения на АСП са работили по 2 случая на 

пълнолетни лица, жертви на трафик с цел трудова експлоатация. 

По отношение, Националната програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора (НПППТХ) и закрила на жертвите за 2022 г., Агенцията за социално 

подпомагане ще продължи изпълнява дейностите и мерките заложени в Програмата като 

следва да отбележим необходимостта от повече обучения, свързани с идентифициране 

на жертвите на трафик и работа по тяхната реинтеграция, след престоя в Кризисните 

центрове и Приютите на НКБТХ на социалните работници от териториалните поделения 

на АСП. 

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО /ДАЗД/ 

Водеща дейност на ДАЗД в тази насока е прилагането на Координационния 

механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и 

деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Агенцията работи активно в 

сътрудничество с компетентните български и международни институции по конкретни 

случаи на деца – български граждани, които пребивават в чужбина без придружител и 

деца – жертви на трафик на територията на редица страни в Европа. 

Координационният механизъм регламентира конкретните задължения за 

взаимодействие на ангажираните субекти, а ефективното му прилагане, което 

представлява добра практика за междуинституционален и интердисциплинарен подход, 

доведе до първоначално рязко увеличение на реферираните случаи. 

От началото на месец януари 2021 г. до месец октомври, експерти от Държавната 

агенция за закрила на детето са координирали предприемането на спешни мерки за 

закрила за 20 деца, български граждани станали жертва на трафик на хора с цел 

сексуална и трудова експлоатация и изоставени от техните родители. Държавите, в които 

са регистрирани случаите са държави членки на ЕС и предприемането на спешни мерки 

за закрила за осигуряване на тяхната сигурност и безопасност са следните: Австрия-3 

деца, Великобритания- 3 деца, Швеция- 5 деца, Германия- 2 деца, Швейцария- 3 деца, 

Белгия -1 дете и Франция -1 дете, Чехия – 1 дете; Полша-1 дете. 



 
Децата се записват в училище и с тях се извършва индивидуална работа със всяко 

дете жертва на трафик, като специалистите се съобразяват с неговите посттравматично 

състояние и индивидуални потребности.  

За десетте месеца на 2021 г. председателят на Държавна агенция за закрила на 

детето е направил 15 становища с предложения на министъра на вътрешните работи за 

налагане на мерки по чл. 76а от Закона за българските лични документи. Налагането на 

мярка за ненапускане на българската държава на децата за срок до две години или до 

пълнолетие на тях, служи като охранителна мярка с цел превенция от повторно 

извеждане на децата за въвличането им в сексуална и трудова експлоатация, 

използването им за просия или неглижирането им, както и въвличане в неблагоприятни 

дейности.  

Осъществено е взаимодействие с българските представителства в чужбина чрез 

Министерството на външните работи при случаи на деца с международен елемент, като 

осъществява обмен на информация със съответните ведомства, институции и 

организации на други държави, отговарящи за закрилата на детето, при спазване на 

условията и реда по Закона за защита на личните данни във взаимодействие с Комисията 

за защита на личните данни. 

Децата жертва на трафик са деца в риск и спрямо тях се предприемат подходящи 

мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето. Случаите се наблюдават от 

социални работници от отделите „Закрила на детето“ към Дирекциите „Социално 

подпомагане“ в едногодишен срок, с цел оказване на необходимата подкрепа и 

предотвратяване на нови случаи на въвличане на децата в повторен трафик, както и 

предотвратяване на възможността други деца от семейството да бъдат въвлечени в този 

процес. 

В Държавната агенция за закрила на детето съществува установена практика за 

получаване на актуална информация на всеки три месеца за всяко дете-жертва на трафик, 

настанено в Кризисен център, с цел проследяване на грижата и развитието на случая. 

Тази практика дава възможност за интензивен мониторинг и предоставяне на адекватна 

методическа подкрепа от страна на експертите на ДАЗД на социалните работници, 

работещи по тези случаи. Качеството на грижите, предоставяни в Кризисния център, 

подлежи на редовен мониторинг и контрол от страна на Държавната агенция за закрила 

на детето и местните общински власти. 

ДАЗД и занапред ще продължи да осъществява мерките, заложени в 

нормативните документи за борба с трафика на хора, които са от нейна компетентност, 

с цел постигане на целите им – елиминиране на проблема с трафика хора и по - специално 

– на малолетни и непълнолетни, спазване на правата им и повишаване качеството им на 

живот. 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

За периода 29.01.2021г. – 18.11.2021г. Кризисния център е предоставил помощ и 

подкрепа на общо 8 малолетни и непълнолетни деца, от които 3 момчета на възраст 9, 15 

и 17 години и 5 момичета на възраст 8, 10, 13, 14 и 15 години. При две от момичетата е 

идентифициран висок риск от въвличане във вътрешен трафик с цел сексуална 

експлоатация. При приключване на работата по случаите, една от девойките е 

реинтегрирана в семейна среда, а другата е настанена в социална услуга – Центъра за 

настаняване от семеен тип, извън територията на гр. София. При други две от момичетата 

– сестри е идентифициран вътрешен трафик с цел просия/трудова експлоатация. 

Работата по случаите продължава.  



 
При три от момчетата не е идентифициран риск от трафик или въвличане в трафик 

на хора. Едното от тях е реинтегрирано в семейна среда и подложено на лечение от 

наркотична зависимост, а при останалите работата по случаите им продължава. 

На територията на Кризисния център (с приоритетно настаняване на деца жертви 

на трафик) с децата и служителите се провеждат регулярно беседи, разговори, дискусии, 

гледат се видеоматериали свързани с темата за трафика на хора, с цел повишаване на 

информираността на самите потребители и умението им за разпознаване на риска. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Раздел II„Превенция”Дейност 2.6 „Кампания в часа на класа, посветена на 

предотвратяването на трафика на хора“.   

По повод Европейския ден за борба с трафика на хора - 18 октомври в редица 

училища от страната са проведени кампании.. „Превенцията на насилието и тероризма“ 

е тема, която е включена за всички класове в Рамковите изисквания за организиране на 

часа на класа (Приложение № 5 към Наредба № 13 за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование).  

Раздел II „Превенция, Дейност 2.7. „Взаимодействие на институциите по 

прилагането на комплекс от мерки за обхващане, включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст“  в партньорство с МОН, МТСП, МВР. 

Създаденият с ПМС № 100/08.06.2018 г. (Обн. ДВ. бр.50 от 15 юни 2018 г., изм. и 

доп. ДВ. бр. 82 от 18 октомври 2019 г.) постоянно действащ Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст (Механизма) се прилага активно в цялата страна по отношение на децата и 

учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от 

отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно 

образователната система. 

На територията на страната работят екипи за обхват, с включени участници от 

различни институции - представители на регионалните управления на образованието, на 

съответните институции в системата на предучилищното и училищното образование от 

района им на обхват, на съответната община, на съответната дирекция „Социално 

подпомагане“ и на съответната областна дирекция/районно управление на 

Министерството на вътрешните работи (чл. 3, ал. 7 от ПМС №100/Механизма). Според 

спецификата на дейността и изпълняваните дейности в екипите за обхват се включват и 

служители на дирекции "Бюро по труда" или филиали в съответното населено място, на 

детска педагогическа стая, представители на местните комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на регионалните 

здравни инспекции, кметове и кметски наместници на малки селища и представители на 

други институции, медиатори и др. По предложение на ангажираните институции в 

екипите за обхват се включват и други лица, които работят с институциите по въпросите 

на обхващането, включването и превенцията на отпадането от образователната система 

на децата и учениците.  

Във всички области са създадени Областни координационни центрове за 

координация на дейностите по Постановлението с представителство на всички 

заинтересовани страни и се отчита добро междуинституционално сътрудничество.  

 



 
Върнатите и приобщени деца и ученици в образователната система в резултат на 

действията на екипите за обхват до началото на втория учебен срок на учебната 

2020/2021 година (последният отчет пред Координационното звено за изпълнението на 

дейностите по Механизма, следващият отчетен период пред Координационното звено за 

изпълнението на Механизма е към 30 ноември 2021 г.) са 9 630, от които: 

• 6069 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и 796 

на възраст 17- и 18-годишни са върнати, след като са били отпаднали; 

• 3 561 деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, 29 - 

17-годишни и 31 - 18-годишни са новообхванати - никога преди не са били записвани в 

предучилищно или училищно образование и са записани в образователна институция в 

резултат на действията на екипите за обхват. 

 

Раздел ІІІ, „Обучение и квалификации на кадри“ 

 

Обучение на педагогически специалисти по темата „Превенция на трафика на хора“ 

- Увеличаване на информираността и на капацитета на педагогическите специалисти  за 

справяне с проблема, като 56 броя са обучените специалисти по темата за превенция на 

трафика на хора. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Раздел II „Превенция“ 

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е основна 

структура на МВР, която осъществява дейност по Оперативния план за действие за 2021 

г. на Европейската мултидисциплинарна платформа срещу заплахите от престъпността 

(EMPACT), касаеща превенция на престъплението „трафик на хора“. В тази връзка, 

нейни служители оказват експертна помощ и съдействие на други държавни органи при 

разработването и реализирането на информационни кампании и обучение по темите от 

Плана.  

През 2021 г. е планирана и изпълнена най-новата европейска кампания за 

превенция  #BlindBetting, с фокус върху сексуалната експлоатация, като идеята, 

творческите решения и реализацията ѝ са дело на български екип, а дейностите са 

осъществени едновременно на територията на 26 европейски държави. В България 

мащабното събитие протича на два етапа в сътрудничество с Националната комисия за 

борба с трафика на хора (НКБТХ) и с финансовата подкрепа на EMPACT. 

Първият етап от кампанията под надслов „Не залагай съдбата си на карта!“ е 

с цел  насочване вниманието на обществото и рисковите групи към методите за 

въвличане в престъпните мрежи по трафик на хора, а вторият – „Не си играй със съдбата 

им!“, освен към всички граждани, е с конкретна насоченост към потребителите на 

сексуални услуги, като основната му цел е разпознаване и подпомагане на пострадали от 

трафик жени, особено в страните, в които тази дейност е легализирана.  

Инициативата е подкрепена от правителствени и неправителствени 

организации, както и от представители на частния сектор, чрез включването им в редица 

мероприятия – разпространение на два видеоклипа, раздаване на тематични брошури в 

рамките на семинари и обучения, провеждане на беседи с рискови групи, поставяне на 

информационни плакати на ключови места в страната, изработване и разпространяване 

на защитни маски за лице, които рекламират основната идея на „Blind Betting” 

(мероприятието е свързано и с епидемията от COVID-19).  



 
По линия на EMPACT е взето участие в 3 международни операции с 

наименование „Съвместни дни за действие“, проведени с цел противодействие на 

трудовата експлоатация и трафика на деца.  

През тази година от служители на МВР, съвместно с Изпълнителна агенция 

„Главна инспекция по труда“ (ИАГИТ), Национална агенция за приходите (НАП) и 

НКБТХ, са осъществени следните мероприятия: 

- през юни и септември на територията на гр. София по метода „анализ на риска“ 

със служители на ИАГИТ и НАП са извършени проверки на търговски дружества, като 

са констатирани нарушения и са предприети последващи действия; 

- през юни на територията на ГКПП-Кулата на трасе „изход“ са проверени 105 

моторни превозни средства, в които са установени 138 деца – български граждани. 

Проверени са документите за самоличност на придружаващите ги лица, както и други 

документи, съобразно процедурите за извеждане на деца в чужбина; 

- периодично са предоставяни информационни материали и са провеждани 

превантивни срещи с настанени чужденци в специализираните домове за временно 

настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“ на МВР – кв. Бусманци, 

гр. София и гр. Любимец, с цел предотвратяване трафик на хора и запознаването им с 

дейностите в подкрепа на жертвите на трафик. 

През 2021 г. е оказано съдействие на 50 потенциални жертви на трафик да се 

завърнат в страната, след което им е предоставена специализирана помощ съобразно 

конкретните им нужди. Част от тях са конституирани като пострадали съгласно НПК и 

са разпитани в качеството им на свидетели в рамките на образувани досъдебни 

производства за трафик на хора. 

Раздел ІІІ „Обучение и квалификация на кадри”  
В условия на пандемия от COVID-19 са проведени следните семинари, онлайн 

обучения и видеоконференции: 

- семинар в гр. Благоевград на тема „Практически насоки за идентификация и 

противодействие на престъплението трафик на хора“, организиран от Местната комисия 

за борба с трафика на хора (МКБТХ) - Благоевград, НКБТХ и Община Благоевград. 

Обучени са 30 служители на Гранична полиция (ГДГП, РДГП Аерогари, Кюстендил и 

Смолян), с цел повишаване на професионалната подготовка и познанията им по 

отношение спецификите на престъплението, ранната идентификация на жертвите и 

механизма за взаимодействие между институциите, ангажирани в борбата с този вид 

престъпна дейност;  

- семинар в гр. Велинград на тема „Противодействие на трафика на хора“ по 

проект на ГДБОП, реализиран в рамките на Норвежки финансов механизъм 2014-2021. 

В обучението са участвали 32 представители на ГДБОП и Специализираната 

прокуратура; 

- онлайн обучение на тема „Организирана престъпност, нелегална миграция, 

киберпрестъпност, пране на пари и тероризъм“, организирано от Британското посолство 

в България и експерти от Европол; 

- видеоконференция „Глобална среща на експертите в областта „Трафик на 

хора“, организирана от Интерпол; 

- видеоконференция на тема „Начини за борба с трафика на хора и сексуалната 

експлоатация в Дунавския регион“, организирана от Дунавския офис в Улм, Германия; 

-  видеоконференция, организирана от Австрийското посолство, по повод 18 

октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора; 



 
- видеоконференция на тема „Съвместни екипи за разследване“ (СЕР), 

организирана от Конвенция за полицейско сътрудничество за Югоизточна Европа. 

- дискусионен семинар чрез онлайн платформа Zoom на тема „Практики в 

разследването и преследването на престъплението трафик на хора“, с участието на 6 

служители от Гранична полиция (ГДГП и РДГП Кюстендил и Смолян). Организатори на 

семинара са НКБТХ и МКБТХ-Благоевград, в партньорство с фондация „Ханс Зандел“ – 

България. 

Раздел VI „Международно сътрудничество“ 

През периода са изпълнени три европейски заповеди за разследване, издадени 

от компетентните органи на Германия, Великобритания и Франция по отношение на 

лица, част от организирани престъпни групи, занимаващи се трафик на хора с цел 

трудова експлоатация, данъчни престъпления и изпиране на пари. Извършени са 

действия по разследването на множество адреси в страната, разпитани са свидетели и са 

проведени беседи с лица. Иззети са вещи и документи, съотносими към разследванията 

на чуждестранните ни партньори. 

През март 2021 г. е приключила работата в съвместен екип за разследване с 

Франция, като са повдигнати обвинения на група лица, извършващи трафик на хора с 

цел трудова експлоатация от България към Франция.  

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД 

Върховният касационен съд (ВКС) участва като отговорна институция по 

Националната програма за 2021 г. по дейност 5.4. (Създаване на електронен регистър 

на делата за трафик на хора, разгледани от Върховния касационен съд, в който да 

бъдат включени постановените касационни решения заедно с копия от проверените 

въззивни актове и копия от присъдите на първата инстанция) и дейност 5.5. 

(Периодичен анализ на данните, включени в електронния регистър) от раздел V 

„Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора“. 

Съобразно заложената дейност 5.4., по предложение на Галина Захарова - 

заместник-председател на ВКС и ръководител на наказателна колегия, представител на 

ВКС в Националната комисия за борба с трафика на хора, със заповед № 933 от 

23.09.2021 г. на председателя на Върховния касационен съд е наредено създаването на 

електронен регистър на делата за трафик на хора, разгледани от ВКС. В него се включват: 

- считано от датата на постановяване на настоящата заповед - постановените 

касационни решения, заедно с копия от проверените въззивни актове и копия от 

присъдите на първата инстанция, при спазване на изискванията за защита на личните 

данни; 

 - считано от датата на постановяване на решението на Министерския съвет до 

датата на постановяване на настоящата заповед – постановените касационни решения, 

при спазване на изискванията за защита на личните данни. 

Съгласно т. 2 от горепосочената заповед, ежемесечно в секция „Дела за трафик на 

хора“ в интернет страницата на ВКС следва да се публикува списък на предстоящите за 

разглеждане дела за трафик на хора, в това число и дела за организирана престъпност, 

свързана с трафик на хора. 

Съгласно т. 3 от заповедта, незабавно след постановяването им в секция „Дела за 

трафик на хора“ в интернет страницата на ВКС следва се публикуват решенията, 

постановени по дела за трафик на хора, включително и дела за организирана 

престъпност, свързана с трафик на хора, заедно с копия от проверените въззивни актове 



 
и копия от присъдите на първата инстанция, при спазване на изискванията за защита на 

личните данни. 

В интернет-страницата на ВКС регистърът на делата за трафик на хора е поместен 

в секция „Съдебна практика“ (http://www.vks.bg/registar-trafik-hora.html). 

Към настоящия момент в него няма публикувани дела, свързани с трафик на хора, 

поради което и не могат да се предоставят данни по дейност 5.5. Направен е преглед на 

постановените решения на ВКС през 2021 г. по дела, свързани с трафик на хора и с писмо 

на ВКС до Апелативния специализиран наказателен съд  са изискани постановените 

въззивна присъда по ВНОХД № 640/2016 г. по описа на този съд, както и присъдата по 

НОХД № 1744/2015 г. на Специализирания наказателен съд.  

 

Извън заложените дейности от Националната програма за 2021 г. за периода м. 

януари – м. ноември 2021 г наказателната колегия на ВКС участва със становища в 

случаите, когато същата е била сезирана от НКБТХ – за включване на информацията в 

раздел V „Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика 

на хора“ или в друг раздел от Националната програма за 2021 г.,: 

 - Предоставяне на информация по въпросник от Държавния департамент на САЩ 

във връзка с изготвяне на годишния Доклад за трафика на хора на Държавния 

департамент на САЩ  

 - Становище относно продължаване дейността на междуинституционалния 

координационен екип за работа по случаи на трафик на хора и определяне на 

представители за членове на екипа от ангажираните институции ; 

 - Предоставена информация, по компетентност, по въпросник на Службата на 

ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) по влиянието на Ковид-19 върху 

трафика на хора; 

 - Предоставена информация, по компетентност, по въпросник за използването на 

информационни технологии при престъплението трафик на хора, изпратено от Групата 

от експерти за борба с трафика на хора към Конвенцията на Съвета на Европа /ГРЕТА/ ; 

 - Участие на съдия Блага Иванова в среща на Специалния представител и 

координатор по борбата с трафика на хора към ОССЕ с представители на ВКС 

(23.06.2021 г.). 

 

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА 

По раздел ІІІ „Обучение и квалификация на кадри“, Дейност 3.1. Тематично 

обучение за повишаване на капацитета на прокурорите и останалите разследващи 

органи, с фокус върху различните способи и добри практики при разследване на трафика 

на хора, вкл. разследване на финансови престъпления, използването на информационно-

комуникационни технологии и отворени данни.  

По тази дейност през 2021 г. са проведени 4 обучителни мероприятия с участието 

на 2 прокурори и 9 следователи на следените теми: 

- „Достъп до ефективни средства за защита на жертвите на трафик на хора в 

Югоизточна Европа“; 

- „Модерно робство, трафик на хора и нелегална миграция“; 

- „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – предизвикателства при 

идентификацията, разследването и превенцията“; 

- „Разследване и действия на прокурора при дела с предмет: Трафик на хора в ЕС“. 

http://www.vks.bg/registar-trafik-hora.html


 
През м. ноември 2021 г. предстои обучение и по темата „Трафик на хора: практики 

в разследването и преследването. Съдебен процес и правна защита. Закрила и подкрепа 

на жертвите“ с участието на 5 прокурори и 10 следователи. 

• Дейност 3.2. Мултидисциплинарни обучителни сесии за разследващи, 

прокурори и съдии, с цел надграждане на капацитета при разследване на престъплението 

трафик на хора.  

По посочената дейност през 2021 г. са проведени 3 сесии с участието на трима 

прокурори и един следовател на следните теми: 

- Кръгла маса на тема "Борбата с улеснявания чрез технологиите трафик на хора 

в региона на Централна Азия и Азиатските партньори за сътрудничество на ОССЕ“; 

- Виртуална регионална експертна среща на тема: „Предотвратяване на трафика 

на хора с цел сексуална експлоатация чрез международно сътрудничество“; 

- Регионална експертна среща на тема „Предотвратяване на трафика на деца, с 

фокус принудителното им въвличане в престъпни дейности в Югоизточна Европа". 

По раздел V „Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във 

връзка с трафика на хора, Дейност 5.1.Събиране на данни и анализ на тенденциите в 

областта на престъплението трафик на хора, въз основа на данните за жертвите и 

извършителите на престъплението.  

Във връзка с тази дейност, съгласно утвърдената организация на 

информационната дейност в Прокуратурата се събират обобщени статистически данни 

по основни показатели относно досъдебните производства за трафик на хора, както и за 

броя на пострадалите лица по тези дела. Информацията се събира и обобщава на 

тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и на годишна база. Ежегодно от главния 

прокурор се изготвя Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и на 

разследващите органи, в който се отбелязват посочените статистически данни, 

съпоставени и с данните за предходните две години. 

В допълнение отбелязваме, че със заповед на главния прокурор е създадена 

работна група, която да изготви указание за подобряване на работата по преписките и 

досъдебните производства за трафик на хора, която се очаква да приключи работа до 

края на 2021 г. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

По Раздел VI „Международно сътрудничество”, дейност 6.3. „Мониторингова 

визита в България на Специалния представител и координатор на ОССЕ по борбата с 

трафика на хора“ – представители на Министерството на правосъдието (заместник-

министър, заместник-председател на Експертната комисия към Националния съвет за 

подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления, заместник-председател на 

Националното бюро за правна помощ и експерти от дирекция „Международно правно 

сътрудничество и европейски въпроси“) проведоха среща със Специалния представител 

и координатор на ОССЕ по борбата с трафика на хора в рамките на мониторинговата му 

визита в България, проведена в периода 22 - 24 юни 2021 г. По време на горепосочената 

среща бяха предоставени изчерпателни отговори на всички поставени от Специалния 

представител въпроси, включително относно: пълното въвеждане на изискванията на 

Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата 

и защитата на жертвите на престъпления в българското законодателство; предложения 

за промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалия от 

престъпления; настоящата уредба на престъплението „трафик на хора“ в Наказателния 



 
кодекс и съотнасянето му към други престъпления; актуална информация относно 

системата за предоставяне на правна помощ, както и за механизма за подпомогне и 

финансова компенсация на пострадалите от този вид престъпление. 

 

НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА 

В  Раздел I са предвидени „Институционални и организационни мерки” . При 

реализирането  на дейност 1.2. е взел участие членът на комисията и заместник-директор  

на НСлС, като, независимо от ограниченията и противопандемичните мерки, бяха 

проведени пълноценно планираните мероприятия и, по наше мнение – беше постигнат 

позитивен ефект. Същата констатация е относима и към дейности  1.4. и 1.5. и към 

участието на колегите в он-лайн срещите на Постоянната работна група. На 29.09.2021 

г.  следовател Младен Петров  е присъствал на дискусия с екипа към Института по 

философия и социология при БАН, оценяващ  изпълнението на Националната стратегия 

за борба с трафика на хора 2017-2021г., проведена в НКБТХ. 

 

 По Раздел III, „Обучение и квалификация на кадри“, при изпълнение на 

дейности 3.1. и 3.2.  следователи от НСлС са участвали / предимно в „он лайн“ среда/ в 

провежданите събития и на базата на своя професионален опит и капацитет са вземали 

отношение към поставените проблеми. По – конкретно, те са взели участие в следните 

събития : 

 - Онлайн регионалната експертна среща в платформата Zoom на тема „Достъп до 

ефективна защита за жертвите на трафик в Югоизточна Европа“ на 03-04 март 2021г.  

  -  Онлайн кръгла маса в платформата ZOOM на тема „Трафик с цел трудова 

експлоатация – предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията“ 

на 02.04.2021 г. 

  - тридневна видеоконференция " Подходи за освобождаване от трафик и 

сексуална експлоатация в Дунавския регион“ от 19 до 22.10.2021г.; 

 Настоящето изброяване няма претенции за пълна изчерпателност, тъй като  са 

провеждани и други обучения, чиято тематика тангира с борбата за трафика на хора / 

например изпиране на пари и други активи, придобити от трафик на хора, трафикът на 

хора и противодействието на тероризма, престъпления, чието осъществяване се улеснява 

чрез виртуална комуникация  и др./. Поради заболявания беше осуетена възможността за 

участие в заключителната онлайн конференция по проект „Интеграцията на жени –

жертви на трафик“ на 05.10.2021г. и онлайн среща на тема „Интеграцията на жени – 

мигрантки и жертви на трафик с цел сексуална експлоатация и на други форми на 

насилие, основано на пола“ на 05.11.2021г. 

 

             Раздел V „ Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във 

връзка с трафика на хора“  

 Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал.1 от Наредбата за единната информационна 

система за противодействие на престъпността,приета с Постановление на МС № 262 от 

05.11.2009 г., „ Прокуратурата чрез Националната следствена служба изгражда, 

поддържа и развива ядрото на ЕИСПП“. Позоваването и цитирането на тази разпоредба 

са относими към дейност  5.1. , за да се акцентира, че в НСлС  се поддържа Единната 

информационна система за противодействие на престъпността, в която се генерират 

данни за статистическата отчетност, свързана с този вид престъпления. Набираните, 

систематизирани и анализирани факти и информация се предоставят на всички субекти, 

имащи отношение към проблема и оторизирани за достъп до съответните бази данни. 



 
 

 По Раздел IV „Международно сътрудничество”, дейност. 6.1. Представяне на 

националната институционална рамка за борба с трафика на хора, актуални механизми и 

обмяна на опит и добри практики за противодействие на трафика на хора в рамките на 

партньорски мрежи сред държавите - членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, 

ООН, в ОССЕ, трети страни и др. : 

 - участие в онлайн конференция, организирана от Кралската прокурорска служба 

/ CPS / и Британското посолство в България  „Модерно робство, трафик на хора и 

нелегална миграция“, проведена на 29-31 март 2021 година ; 

 - участие също в онлайн формат в работата на Кръгла маса по въпросите на 

противодействие на технологично улеснявания трафик на хора в Централна Азия, 

виртуален домакин на която беше Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа /ОССЕ/;  

- заместник-директорът на НСлС и  двама следователи участваха в подготовката 

и провеждането на срещата в рамките на мониторинговата визита на специалния 

представител и координатор по борбата с трафика на хора към ОССЕ впериода 22-24 

юни 2021 година. 

 И през 2021 година бяха положени усилия за предоставяне на чуждестранните 

партньори на  изчерпателна и коректна информация, относно правната регламентация за 

провеждане на разследвания с предмет престъпления, свързани с трафик на хора. В тази 

връзка е необходимо да бъде обърнато внимание, че нашето разбиране относно 

компетентността на НСлС по отношение на този вид престъпления беше възприето и 

отразено и в Доклада на държавния департамент на Съединените американски  щати. По-

точно, в него изрично е отразено, че „НСлС, където работят добре обучени и опитни 

юристи, запази ресурсите си за специализация, но нейната юрисдикция в случаите на 

трафик бе ограничена.“ Посочено е също така , че чрез изрични указания на главния 

прокурор Службата би могла да бъде ангажирана с повече казуси, респективно – по такъв  

начин да бъде гарантирана необходимата специализация в тази материя.   

 

MИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

По линия на реализиране на дейности от Националната програма за 2021 г., 

Дипломатическият институт към министъра на външните работи, съгласно чл. 82, 

т.1 от Закона за дипломатическата служба организира и провежда стаж и обучение на 

стажант-аташета. Като част от програмата тази година в подготвителния курс беше 

включен модул с разглеждани теми:  

 Основни задачи и дейности на Консулските служби на задграничните 

представителства на Република България. Проблеми на българските 

граждани в чужбина и възможности за консулска защита, с лектори - 

дипломатически служители от дирекция „Консулски отношения” на 

МВнР; 

 Дипломатическа и консулска защита и консулско съдействие на български 

граждани и на непредставени граждани на ЕС, лектор – консулът на 

България в Белград; 

 Трафик на хора – лектори от Главна дирекция „Борба с организираната 

престъпност“, МВР. 



 
В изпълнение на чл. 2, т.2 от Наредба № 3 на МВнР за условията и реда за 

организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра 

на външните работи през отчетния период се проведе специализиран курс „Консулска 

дипломация“. Едни от основните теми в курса бяха свързани с противодействие на 

трафика на хора и закрила на жертвите, като бяха разпределени в няколко модулни 

обучения: 

 Консулски функции. Консулско съдействие. Консулска защита. 

Дипломатическо съдействие; 

 Взаимодействие на отдел „Двустранни консулски отношения и консулска 

защита” и ДП/КП на Република България;  

 Консулска закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави. 

„Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 година относно 

мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската 

закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави и за отмяна 

на Решение 95/553/ЕО4 (ОВ, бр. L 106 от 24.4.2015 г.); 

  Предизвикателствата на миграционната криза. Оказване на съдействие на 

жертви на трафик; 

 Компетенции на Националната комисия за борба с трафика на хора. 

Взаимодействие с МВнР и ДП/КП; 

 Закрила на детето. Непридружени деца и деца - жертви на трафик. 

Международни отвличания на деца. Законодателство на ЕС и РБ. 

Задължения на Министерство на правосъдието в областта на 

международната правна закрила на детето. Регламент № 2201/2003 г. Хагска 

конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца 

от 1980 г.; 

 Взаимодействие между дирекция ”Международно оперативно 

сътрудничество” – МВР, дирекция „Консулски отношения” и ДП/КП на 

Република България за противодействие на трансграничната организирана 

престъпност; 

 Взаимодействие на МВР и МВнР за противодействие на организираната 

престъпност в сферата на трафика на хора; 

 Провеждане на практически упражнения по теми и разглеждане на казуси 

от практиката. 

Лектори в отделните модули бяха дипломатически служители от дирекция 

„Консулски отношения” на МВнР, експерти от ГДБОП МВР, НКБТХ и експерти от 

ДАЗД. 

През отчетния период Дирекция „Права на човека“ активно се включи в много 

инициативи, посветени на борбата с трафика на хора: 

Дирекцията подготви участието на заместник министър-председателя и министър 

на външните работи на Република България във виртуална кръгла маса, организирана на  

28 април 2021 г. от министрите на външните работи на Австралия и Испания, посветена 

на последиците от Ковид-19 върху жените и момичетата. В своето изказване министърът 

изтъкна, че пандемията от Ковид-19 е допринесла за задълбочаването на разделителните 

линии в света и за увеличаване на насилието и обърна внимание на необходимостта 

институциите да полагат повече грижи за жертвите на насилие и на трафик на хора, които 

в настоящите условия изпитват затруднения да потърсят подкрепа. Министърът очерта 



 
напредъка на България в постигането на равенство на половете и призова за промяна на 

начина на мислене, която да позволи на жените да участват пълноценно в управлението 

и във всички сфери на обществено-икономическия живот. Изрази готовността на 

България да работи в сътрудничество с международната общност в процеса по 

изграждането на свят, освободен от насилие. 

Участниците в срещата изтъкнаха, че през последната една година 70% от 

жертвите на трафик на хора са жени и момичета, а пандемията от Ковид-19 е 

„перфектната буря“ за трафикантите. В условията на ограничителните мерки за 

намаляване на разпространението на вируса започва да набира сила и онлайн сексуалната 

експлоатация на жени, момичета и деца. Регионите, засегнати най-много от трафика на 

хора като места на произход, са Африка, Югоизточна Азия и Латинска Америка. От 

Африка жертвите произлизат основно от бежанските лагери в страните с военни 

конфликти, а основната дестинация на жертвите на трафик на хора от Латинска Америка 

е Испания, а от Югоизточна Азия – Австралия.  

В периода 22 – 24 юни 2021 г. Специалният представител и координатор за 

борбата с трафика на хора към ОССЕ Валиант Ричи беше на посещение в България по 

покана на Националната комисия за борба с трафика на хора и в сътрудничество с 

българските власти. На 22 юни той проведе среща с Генералния директор на дирекция 

„Глобални въпроси“ г-жа Уляна Богданска. Дирекция „Права на човека“ подготви 

участието на генералния директор, като основната цел на визитата беше да бъде обсъден 

отговорът на България по отношение на трафика на хора, да се предоставят препоръки и 

да се обменят добри практики. 

По време на срещата с г-н Ричи, г-жа Богданска обърна внимание, че българската 

държава поставя като основен фокус превенцията на трафика и оказване на съдействие 

на жертвите на трафик. Посочи, че работата  по противодействие на трафика на хора и 

закрила на жертвите на трафика в Дипломатическите представителства на Република 

България включва различни разяснителни, информационни и логистични дейности, с цел 

защита правата на българските граждани и предотвратяване на измами и злоупотреби. Г-

жа Богданска посочи, че в преобладаващата част от случаите, исканията за съдействие 

от страна на местните  компетентни власти към Консулските  служби се ограничават до 

прием за издаване на временни паспорти за завръщане в България. Посолствата 

осъществяват контакт с местната полиция и социални служби, за разрешаване на 

възникнали случаи, превенция на бъдещи такива и подобряване на сътрудничеството 

между компетентните органи на двете страни. 

Подчерта също така, че МВнР е изградило механизъм за действие на консулските 

служби в случаи на идентифициране и подпомагане на евентуални жертви на трафик на 

хора, както и че консулските служители са обучени да оказват съдействие на жертвите и 

са запознати с процедурата за насочване на пострадалите. 

Генералният директор изтъкна, че България разчита на тясното двустранно 

сътрудничество, както и на сътрудничеството с международните организациии. 

Дирекция „Права на човека“ активно се включи в инициативата за медийно 

партньорство, на 28 юни 2021 г., организирана от Главна дирекция за борба с 

организираната престъпност и от Националната комисия за борба с трафика на хора, 

фокусирана върху информационна кампания, насочена към превенция на трафика на 

хора с цел сексуална експлоатация, под надслов „Не залагай съдбата си на карта“. 

Основната цел на кампанията беше да се насочи вниманието на обществото и рисковите 

групи към методите за въвличане в престъпните мрежи по трафик, както и към 



 
разпознаването и подпомагането на жертвите на сексуална експлоатация. На 

официалната интернет страница на МВнР беше публикувана информация за кампанията, 

а за още по-голямо медийно покритие - бяха дадени указания до дипломатическите и 

консулски представителства на Република България да публикуват на своите интернет 

страници информационните материали, създадени в рамките на кампанията. Също така, 

беше изпратена до всички ДП и КП на Република България окръжна грама, с която чрез 

Фейсбук акаунтите посолствата във Фейсбук ще споделят поста на акаунта на МВнР 

https://www.facebook.com/114389605256910/posts/4600326603329832/, както и видео от 

Фейсбук акаунта на Центъра за превенция на трафика на хора: 

https://www.facebook.com/watch/?v=335570514674617.  

По време на 47-та сесия на СПЧ, на 28 юни 2021 г. българската делегация направи 

изказване в рамките на интерактивния диалог със Специалния докладчик по трафика на 

хора, по-специално на жени и деца, г-н Сиобхан Муллали (Siobhan Mullally). Изказването 

бе подготвено от дирекция “Права на човека” и в него бе отправен въпрос към 

Специалния докладчик за възможния му принос за активизиране на международните 

усилия за борба с трафика на хора в условията на пандемията от коронавирус. 

Изказването бе направено в СПЧ непосредствено след посещението на Специалния 

представител и координатор на борбата с трафика на хора на ОССЕ г-н В. Ричи в София. 

За поредна година България се присъедини към глобалната инициатива „Синьо 

сърце“, с която бе отбелязан Международният ден за борба с трафика на хора - 30 

юли. Дирекция „Права на човека“ помести на официалната                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

интернет страница на МВнР съобщение, посветено на Международния ден за борба с 

трафика на хора, както и за Европейския ден за борба с трафика на хора - 18 

октомври. 

По случай Международния ден за борба с трафика на хора временно 

управляващият посолството на Испания у нас г-н Емилио Рамос Хара проведе среща с г-

жа Христиана Грозданова, и.д. директор на дирекция, „Права на човека“. Испанският 

дипломат ни информира, че на 30 юли 2021 г. в Испания стартира кампания, посветена 

на борбата срещу трафикa на жени и момичета и предостави нон-пейпър с фокус борбата 

срещу трафика на хора, в частност тази на жени и момичета. Той изтъкна, че 

противодействието с трафика на хора е основен приоритет на тяхната външна политика 

и заяви, че кампанията има за цел да повиши осведомеността на обществото по 

отношение на този проблем, особено в настоящата пандемична обстановка, в която 

жертвите са още по-уязвими.  

Съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора в изпълнение на 

Националната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация 

дирекция „Права на човека“ в края на м. юни 2021 г. изпрати брошури с дипломатическа 

поща до консулските служби в посолствата ни в Азербайджан, Туркменистан, Беларус, 

Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Узбекистан и Украйна. 

Дирекция „Права на човека”, съвместно с Националната комисия за борба с 

трафика на хора, подготви изказване за Срещата на високо равнище по повод 

годишнината на Глобалния план за действие на ООН за борба срещу трафика на хора в 

Ню Йорк (22-23 ноември 2021 г.), на която България беше представена на ниво 

Постоянен представител. 

https://www.facebook.com/114389605256910/posts/4600326603329832/
https://www.facebook.com/watch/?v=335570514674617


 
Дирекция „Права на човека“ оказа съдействие във връзка с дебата относно 

разглеждането на проекторезолюции, посветени на Трафика на хора в Трети комитет 

през 76-та сесия на Общото събрание на ООН през ноември 2021 г. 

През отчетния период Дирекция „Права на човека“ се включи активно в 

инициативите и кръглите маси, организирани от Националната комисия за борба с 

трафика на хора и от неправителствени организации, сред които „Трафик на хора с цел 

трудова експлоатация – предизвикателства при идентификацията, разследването и 

превенцията“; „Изготвяне на мониторинг и оценка на изпълнението на Националната 

стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 г. и подготовката на нова стратегическа 

рамка 2022-2026 г.“; „Проблемите на интеграцията на жени, мигрантки, жертви на 

трафик с цел сексуална експлоатация и на други форми на насилие, основано на пола“ и 

др. 

 

IV. ОТЧЕТ НА МЕСТНИТЕ АНТИ-ТРАФИК КООРДИНАТОРИ В СТРАНАТА – 

МЕСТНИ КОМИСИИ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА (МКБТХ) ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА И МЕСТНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И 

ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2021 Г. 

 

За 2021 г. Местните комисии за борба с трафика на хора са провели: 

 13 редовни заседания на Местните комисии; 

 Обучени са над 700 специалисти (полицейски служители, социални работници, 

педагози, медиатори, членове на МКБТХ и други) в 20 специализирани 

обучения; 

 Над 60 превенционни дейности и проекта за работа с уязвими лица, деца, 

доброволци и др.; достигнати са над 90 хиляди души; 

 Представители на МКБТХ са участвали в 5 направили 5 проучвания и анализи в 

областта на трафика на хора на местно ниво;  

 Сигналите, координирани от секретарите на МКБТХ, съгласно Националния 

механизъм за насочване касаят 13 лица. 

*Пълните отчети на Местните комисии за борба с трафика на хора са поместени 

на официалните им подстраници на сайта на Националната комисия за борба с 

трафика на хора – www.antitraffic.government.bg. 

 

МКБТХ – ГР. БЛАГОЕВГРАД 

I. Анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на местно ниво  

Във връзка с раздел V. „Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във 

връзка с трафика на хора” от Националната и Местна програми за предотвратяване и 

противодействие на трафика на хора за 2022 г. и съгласно чл.8 т.4 от Закона за борба с 

трафика на хора в Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Благоевград беше 

получена и анализирана следната статистическа информация: 

По данни на РДСП, Дирекциите „Социално подпомагане“ от област Благоевград не са 

работили по случаи на деца, жертви на престъплението. 

http://www.antitraffic.government.bg/


 
По данни на Дирекция „Социално подпомагане“- Благоевград няма регистрирани 

сигнали и отворени случаи на деца ЖТХ за посочения период. 

 

В Окръжен съд - Благоевград има образувано едно въззивно наказателно дело по чл.159а 

НК, което е приключило с решение №220/25.11.2021 г. В Районен съд-Благоевград не са 

образувани и свършени дела. 

      По данни на Районна прокуратура-Благоевград и прилежащите към нея териториални 

отделения. 

- Жертви на трафик – 8 /осем/ жени с цел развратни действия; 

- Извършители – 2 /двама/ с цел развратни действия; 

- Наблюдавани досъдебни производства – 8 /осем/ броя с цел развратни действия; 

- Внесени актове в съда – 2 /два/ броя писмени споразумения; 

- Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт – 1 /едно/ лице; 

- Новообразувани досъдебни производства – 2 /два/ броя. 

       На територията на Регионална дирекция „Гранична полиция“- Смолян е създадена 

организация за своевременно идентифициране на лица от рисковите профили, жертви на 

трафик на хора, при преминаване на ГКПП с Р. Гърция. В РДГП-Смолян регулярно се 

изготвят „Анализ на риска“ и „Риск регистър“, в които са изведени и определени 

рисковите категории лица. Като такива са определени млади жени, използвани за 

сексуална и трудова експлоатация и мъже в трудоспособна възраст, използвани за 

трудова експлоатация. Анализът на постъпващите данни сочи, че във всички случаи, 

преминаванията през ДГ на жертвите на престъплението „Трафик на хора“ са законни и 

през ГКПП. 

      Жертвите са лица от вътрешността на страната, български граждани. Ежедневно на 

ГКПП от зоната на РДГП в т.ч. и тези на територията на област Благоевград се извършват 

задълбочени проверки и беседи с горепосочената категория лица, като при наличието на 

данни се провеждат активни мероприятия за документиране и пресичане на този вид 

престъпна дейност. 

      На територията на РД„ГП“ -Кюстендил не са установени случаи, свързани с трафика 

на хора. РД“ГП“ -Кюстендил, като структура на ГД„ГП“ – МВР отговаря за охраната на 

държавната граница и противодействие на престъпността през същата с Република 

Северна Македония не са установени случаи. След приемането на РБ през 2007 г. в ЕС, 

РС Македония става непривлекателна държава на крайна дестинация, поради значително 

по-високото заплащане в страните от ЕС. В РД“ГП“ - Кюстендил са изготвени „Анализ 

на риска“ и „Риск регистър“ с категории рискови лица. Също така се провеждат 

ежедневни задълбочени проверки и беседи с рискови лица, като при наличие на данни и 

оперативна информация се провеждат активни мероприятия за документиране и 

пресичане на престъпната дейност, като имат готовност да потърсят съдействие от 

МКБТХ-Благоевград. Провеждат се и мероприятия за недопускането на извеждане през 

ДГ на непълнолетни и малолетни лица за въвличането им в престъпна дейност в страните 

от ЕС /просия и джебчийство/. 

      Според наблюдаваните тенденции в престъпността, свързани с трафика на хора на 

територията на Област Благоевград от ОДМВР-Благоевград, както и според практиката 

в работата на полицията през последните години срещу този вид престъпност, трафикът 

на хора с цел сексуална и трудова експлоатация може да бъде разглеждан в две насоки – 

извършван в пределите на страната и трансграничен. Запазва се тенденцията 

проституиращите жени от Благоевградска област сами, без принуда да извършват таи 

дейност, както на територията на страната, така и в съседна Гърция, без сводници, като 

следва да се отбележи, че това основно са лица от ромски произход. С цел подобряване 



 
на ефективността от противодействието на този вид престъпна дейност в ОДМВР-

Благоевград и през 2021 г. се изпълняват необходими действия и мероприятия. 

       През 2021 г. има 4 бр. регистрирани престъпления за случаи на сводничество и 

отвличане за разврат – чл.155 -156 от НК, от които 3 бр. са разкрити, спрямо 5 бр. 

регистрирани и 2 бр. разкрити случаи за същия период на 2020 г. анализът на данни сочи 

намаляване на регистрираните престъпления. През посочения период разкриваемостта е 

75 % спрямо 40 % разкриваемост за предишния сравнителен период на 2020 г. 

       При трафика на хора – престъпления по чл. 159а-159в през отчетния период на 2021 

г. не са регистрирани престъпления, поради което няма и процент на ракриваемост. 

Спрямо 2 бр. регистрирани престъпления, от които 1 бр. разкрито с процент на 

ракриваемост 50% за предишен период на 2020 г. 

       Като цяло може да се направи извода, че се наблюдава намаляване на регистрираните 

престъпления, свързани със сводничество и отвличане за разврат по чл.155 – 156 от НК. 

Наблюдава се и намаляване на престъпленията, свързани с трафик на хора по чл. 159а – 

159в от НК. 

 

1. Сводничество и отвличане за 

разврат 

(чл. 155 – 156 НК) 

01.01.2021 г. 

31.12.2021 г. 

 

01.01.2020 г. 

31.12.2020 г. 

 

Увеличение 

/намаление 

 Брой заведени ЗМ 

 

4 7 намаление 

 Брой регистрирани престъпления 

 

4 5 намаление 

 Брой разкрити престъпления 

 

3 2 увеличение 

 Процент на разкриваемост 

 

75% 40% увеличение 

2. Трафик на хора (чл. 159а-159в) 

 

   

 Брой заведени ЗМ 

 

0 3 намаляване 

 Брой регистрирани престъпления 

 

0 2 намаляване 

 Брой разкрити престъпления 

 

0 1 намаляване 

 Процент на разкриваемост 

 

0,00 % 50%  

 

 

II. Институционални и организационни мерки 
1. Проведено 1 заседание на МКБТХ – Благоевград, 04.03.2021 г. 

2. Актуализиране на състава на членовете на МКБТХ-Благоевград със заповед 

№ 514 – ЧР/05.10.2021 г., издадена от кмета на Община Благоевград, г-н Илко 

Стоянов. 

 

III. Превенция 

 



 
В рамките на отчетния период, МКБТХ Благоевград проведе поредица 

информационно-превантивни дейности, включващи информационни сесии с уязвими 

групи и ученици, разпространение на информация, чрез различни комуникационни 

канали, в т.ч. медийни участия и др.. Достигнати са повече от 110 ученика, раздадени са 

над 340 печатни материали. 

1. Провеждане на информационно превантивен цикъл за противодействие на 

трафика на деца с цел запознаване с престъплението, видовете експлоатация, 

методите на въвличане и методите на предпазване чрез игрови методи и групова 

дискусия.  

2. Провеждане на информационен час на класа в училище с цел базово запознаване с 

престъплението и методите на въвличане и предпазване.  

3. Организиране на Академия за доброволци 2021 г.  

 

IV. Обучение и квалификация на кадри 

1. Организиране на регионален уебинар на тема "Трафик на хора с цел трудова 

експлоатация – превенция и идентификация в условията на криза и нарастваща 

безработица". Цели: Поставяне на акцент върху необходимостта от засилване на 

действията и мерките за противодействие на трафика на хора с цел трудова 

експлоатация в условията на криза и нарастваща загуба на работни места. Целева 

група: 22 участници представители на ДБТ и негови филиали от област 

Благоевград, ДРСЗ – Благоевград, Инспекция по труда – Благоевград, ЕURES 

съветници към ДРСЗ – Благоевград.  

2. Организиране на специализирано обучение на тема „Практически насоки за 

идентификация и противодействие на престъплението трафик на хора“, Целева 

група: 30 служители от Регионална дирекция „Гранична полиция“ Регионална 

дирекция „Гранична полиция“ – Аерогари, ГПУ- София (Аерогара София)  Цели: 

Усъвършенстване на уменията за разпознаване и точното квалифициране на 

трафика на хора, прецизно разграничение от други видове престъпна дейност и 

умения за събиране на доказателствен материал.  

3. Организиране на първото издание на инициативата Работилница „Гражданско 

общество“. Целева група: 20 участници – обществени посредници 

4. Оказване на съдействие на Фондация „П.У.Л.С.“ за реализиране на среща с 

представители на ромска общност в ромската махала на гр. Благоевград. Цели: 

Оказване на ефективна подкрепа на потенциални жертви на трафик в условия на 

задълбочаваща се криза, вследствие на COVID-19. Целева група: 10 жени от 

ромски произход.  

5. Участие в работна онлайн-среща по проект „Повишаване осведомеността на 

местните общности в областите със значително присъствие на ромско население 

по въпросите, свързани с убежище и миграция". Цели: Запознаване с планираните 

дейности и екипа, който ще работи по проекта. Целева група: Здравни медиатори, 

БЧК, НМЗМ и др. 

6. Участие в кръгла маса „Трафик на хора с цел трудова експлоатация – 

предизвикателства при идентификацията, разследването и превенцията“. Цели: 

Запознаване с тенденциите и проблемите, свързани с ТНХ с цел трудова 

експлоатация, представени от експерти, участващи във форума. Целева група: 

Експерти, работещи по линията. 

7. Участие в експертна работна среща със секретарите на Местните комисии за 

борба с трафика на хора и АНКБТХ.  



 
8. Участие на председателя и секретаря на МКБТХ в дискусионен семинар 

„Практики в разследването и преследването на престъплението трафик на хора“. 

Цели: Участие взеха 17 експерти, представители на правораздавателните органи.  

9. Участие в експертна онлайн среща „Проблемите на интеграцията на жени, 

мигрантки, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация и на други форми на 

насилие, основано на пола.“  

10. Участие в обучителен семинар за социални работници и професионалисти, 

работещи с мигранти, бежанци и търсещи закрила.  

11. Участие на секретаря на МКБТХ в международна конференция „Exit strategies 

from Human Trafficking and Sexual Exploitation in the Danube Region".Цел: Обмяна 

на добри практики и стимулиране на международната мултидисциплинарна 

работа за противодействие на престъплението и грижата за жертвите.  

12. Участие на секретаря на МКБТХ в онлайн конференция по повод Европейската 

седмица за действие за сезонната работа и сезонните работници. Обмяна на добри 

практики в сътрудничеството между организациите на сезонните работници и 

синдикатите от Австрия, България и Германия, Италия, Румъния и Испания! 

 

V. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора 

1. Координиране на предполагаем случай за жертва на трафик с цел сексуална 

експлоатация на лице от женски пол. В периода от 2018 до 2020 г. лицето е 

изтърпяло присъда  „лишаване от свобода“ за извършена кражба под въздействие 

на наркотици, и до 2020 г. в затвора в град Сливен. 

2. Координиране на предполагаем случай за две жертви на трафик с цел трудова 

експлоатация, изпратен до МКБТХ-Благоевград от МКБТХ-Бургас. Лицата са от 

мъжки пол, работещи във ферма за отглеждане на животни около гр. Якоруда, 

Област Благоевград. 

 

МКБТХ – ГР. БУРГАС 

I. Анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на местно ниво  

Статистическите данни за 2021 г. за гр. Бургас потвърждават устойчивите 

тенденции от последните няколко години относно най-често срещаните форми на трафик 

на хора в региона. Това са трафика с цел сексуална експлоатация и трафика на бременни 

жени с цел продажба на новородено. През последните пет години значителен превес в 

броя на следствените дела, досъдебните производства и делата в съда взема трафикът на 

бременни жени – около половината от всички случаи.  

Тенденциите по отношение размера на престъплението ТХ в гр. Бургас, измерено 

в броя пострадали лица са относително устойчиви, пострадалите лица по всички 

наблюдавани дела за периода са 37. Отново броя на пострадалите от трафик на бременни 

жени са половината от всички случаи /21 лица/. Продължава тенденцията за намаляване 

на броя новообразувани досъдебни производства. Ако през 2018 г те са 12, през 2019 – 

3, през настоящата са 2 броя.  Броя на внесените прокурорски актове в съда през 

последните две години е съответно 2 бр. за 2019 и 1 бр. 2020 г. и 1 бр. 2021 г.. В сравнение 

с предидущите години /от 4 до 8 дела ежегодно/, броят е по-малък. По-малък е броя на 

осъдените лица – 2 –ма, като единия от тях е с условна присъда, а един – с ефективна. За 

сравнение  - през 2018 г. броя на осъдените е бил 7. Наблюдава се тенденция за 

намаляване броя на осъдените лица с влязла в сила ефективна присъда /отнемане на 



 
свободата/ – ако през 2012 те са 10, 2014 – 6, 2015 – 8, 2016 – 2019 г. – по 3 лица, през 

2020 г- 1 лице и през 2021  г. 1 лице.  

ІI. Институционални и организационни мерки 

1. Заседания на МКБТХ Бургас 

В заседанията на МКБТХ Бургас се включват представители на 8 институции: 

Община Бургас, ОД МВР, Сектор БОП, РД Гранична полиция , РУО, МКБППМН, 

Районна прокуратура, Приют за ЖТХ.  Проведени заседания – 2 бр. 

 

2. Отразяване на дейностите на МКБТХ гр. Бургас в регионалните медии: 

Публикувани са общо 19 материали в централните и местни електронни и печатни 

медии. Поддържа се страница на Местната комисия във фейсбук. Поддържа се 

подстраница на МКБТХ Бургас в актуализирания сайт на НКБТХ. 

 

ІII. Превенция 

В рамките на отчетния период МКБТХ Бургас реализира и участва в шест 

информационни кампании, които достигнаха до над 900 души (вт.ч и ученици), бяха 

раздадени над 500 печатни материали, 16 000 гледания в  Youtube, 42 241 достигнати 

лица в Instagram. 

 Информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова 

експлоатация, март-май 2021 година.  Цел: Да повиши осведомеността и 

чувствителността на обществото и рисковите групи по отношение на механизмите за 

въвличане в престъплението и относно признаците за идентифициране на жертви на 

трафик с цел трудова експлоатация.  

 Информационна кампания за превенция на трафика на бременни жени с цел 

продажба на новородени. Кампанията се провежда под наслов „Трафикът на 

бременни жени с цел продажба на новородените им деца е престъпление!“ и се 

реализира по инициатива и проект на Местната комисия за борба с трафика на хора 

в гр. Бургас, Сдружение „Равновесие” и Община Бургас. Разпространява се 

специално създадена за кампанията анимация.  Видео: https://youtu.be/r5u36idpMHQ   

 Участие в Национална кампания за превенция на трафик на хора с фокус върху 

сексуалната експлоатация – «Не залагай съдбата си на карта». МКБТХ Бургас 

активно разпространява създаденото за целите на кампанията видео чрез местните 

информационни канали и социални мрежи.  

 Лятна информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел 

сексуална експлоатация, гр. Бургас, част от националната кампания за превенция 

на трафик на хора с фокус върху сексуалната експлоатация – “Blind Betting”. 

Създаден е видеоклип „Трафикът на хора съществува: https://youtu.be/U6js8Fjlsvo и 

https://www.instagram.com/p/CR6sDbvsFTh/?utm_medium=copy_link се насочва 

вниманието на обществото и рисковите групи към методите за въвличане в трафик, 

разпознаване и подпомагане на жертвите на сексуална експлоатация.  

  Информационна кампания по повод 18 октомври, Европейски ден за борба с 

трафика на хора. 

 Обучение на доброволци от град Бургас на тема: „Младежи срещу трафика на 

хора”, 31.10.-01.11.2021г., гр. Поморие. 

https://youtu.be/r5u36idpMHQ
https://youtu.be/U6js8Fjlsvo
https://www.instagram.com/p/CR6sDbvsFTh/?utm_medium=copy_link


 
IV.Обучение и квалификация на кадри 

1.   Специализирано обучение за педагогически специалисти и социални работници 

от гр. Бургас и областта на тема:  „Психосоциални предпоставки за въвличане на 

подрастващите в престъплението трафик на хора. Идентифициране и подкрепа в 

училищна среда и социалните услуги”, онлайн формат.  Участници 42 души – 

училищни психолози, представители на НПО и социални работници от социалните 

услуги в гр. Бургас и Велико Търново. В обучението участваха и секретарите на 

Местните комисии за борба с трафика на хора в гр. Сливен, Велико Търново, Пазарджик, 

Монтана и Варна.  

2.  Дискусионен семинар на тема «Трафик на хора:Практики в разследването и 

преследването на престъплението» - 25.11.2021, предназначен за специалисти в 

областта на разледването. Участници -17 професионалисти от полиция и 

прокуратура от регион Бургас. 

V. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора 

1. Устойчиво функциониране на Приют за временно настаняване на жертви на 

трафик на хора, гр. Бургас и Приют за последваща реинтеграция на жертви на 

трафик на хора, гр. Бургас. 

За изтеклия период в МКБТХ гр. Бургас са постъпили 3 сигнала:  трудова 

експлоатация - 2 пострадали мъже, селско стопанство; сексуална експлоатация – 3 жени, 

вътрешен трафик. 

 

МКБТХ – ГР. ВАРНА 

 

I. Анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на местно ниво  

 

 В МКБТХ Варна са постъпили 2 сигнала за трафик на хора – сексуална 

експлоатация. Сигналите са изпратени по компетентност. 

Запазват се тенденциите, свързани с трафика на хора на територията на Варна и областта. 

Основните способи за въвличане в трафик си остава въвеждането в заблуда за охолен 

живот, както и налагане на нрави и обичаи сред ромските семейства, като се наблюдава 

тенденция за въвличане на жертвите с меки подходи (сприятеляване, „Lover boy“) за 

сметка на отправяне на заплахи и оказване на психически тормоз над жертвата и нейните 

роднини, (главата на семейството да налага поведението на членовете на рода). 

Трудността, която се среща при работа и доказване на трафик е, че потърпевшите 

проституират доброволно, извършват развратни действия и са доволни от изработените 

финансови средства, т.е. липсва принуда и не се идентифицират като жертви.  

 По отношение на организираната улична и клубна проституция на територията на 

Варненска област, през последните години се наблюдава тенденция да се прилагат 

сексуални услуги чрез обяви в различни интернет сайтове и платформи. В голяма част 

от тези случаи жените публикуват обявите си самостоятелно, като заплащат такса за 

обявата на съответната платформа. Сексуалните услуги се извършват или в жилището на 

компаньонката, или на адрес посочен от клиента. Няма данни парите, спечелени от 

проституция да се отчитат към организационно ядро на ОПГ. 

При трафика на жени с цел сексуална експлоатация в чужбина, също има ясна тенденция 

за пренасочване на дейността към интернет сайтове и платформи в различни европейски 



 
страни. По този начин се избягва заплащането на такса за нощувка в т.нар.ПУФ – 

(заведения, в които се предлагат сексуални услуги), а също и конфликти, които често 

възникват между проституиращи и сутеньори на улици и пътни артерии. 

 По отношение на трафика на хора с цел трудова експлоатация, се запазва 

тенденцията жертвите да са предимно от селските райони, с основно или средно 

образование, които съзнателно поемат риска да бъдат измамени и в последствие отказват 

да участват в наказателното производство. Проявяват висока търпимост към злоупотреба 

с правата им. Най – честите сфери на трудова експлоатация са в областта  на земеделието, 

строителството, домакинските услуги, хотелиерството, развлекателната индустрия. 

 Относно трафика на хора с цел отнемане на телесни органи, в региона е 

установена динамика по отношение на продаването на кръв. Тази дейност функционира 

от дълъг период на време, а действията на участниците до голяма степен вече са явни 

поради редица фактори, обусловени най-вече от народопсихологията. Действията по 

продажба на кръв до такава степен е вкоренено, че е прието от голяма част от обществото 

и медицинските служители като норма на поведение.  

 По данни на Районна прокуратура – Варна за периода 01.01.2021 г. – 10.11.2021 г. 

и в сравнение със статистическите данни от 2020 г. се отчита намаление на жертвите на 

трафик, които съответно за 2020 г. са били 15 лица, а през 2021 г. са 12 лица. Всички са 

лица от женски пол, като се отчита, че за 2021 г.  жертва на трафик е 1 непълнолетно 

лице, а за 2020 г. са 4 лица. Прекратените дела през 2020 г. са 4 бр., а през 2021 г. са 2 бр. 

Наблюдава се намаление и на спрените през 2021 г. дела – 1 бр. а през 2020 г. – 3 бр. През 

2020 г. и 2021 г. няма внесени в РС гр. Варна дела. Новообразуваните производства за 

2021 г. 1 бр. а за 2020 г. са 3 бр. Приключилите производства през 2021 г. са 3 бр., , а през 

2020 г. са 8 бр. Неприключени производства от минал и настоящ период са 7 бр. 

 

II. Институционални и организационни мерки: 

     През отчетния период МКБТХ Варна проведе 3 редовни заседания.  

 

III. Превенция: 

 

  Обучения по програма за превенция на трафика на хора сред ученици 8-12 

клас.Обучение преминаха 20 доброволци от варненските училища с разкрити Училищни 

превантивни клубове, 9 и 10 клас. 

 

Кампании: 

  Кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Закъде 

пътуваш?” Кампанията достигна до 2490 ученици.   

  Информационна кампания по повод 30 юли – международен ден за борба с 

трафика на хора „Синьо сърце“.  

В кампанията се включиха 30 доброволци, ученици от Градския превантивен клуб, 

подпомагащи дейността на МКБТХ Варна. На площада пред арките на Морската градина 

и обособените щандове около 100 деца, танцьори от танцова формация „Creators dance 

center” представиха специално подготвен флашмоб с посланията на кампанията. Чрез 

реализиране на планираните дейности, отразяването на кампанията в медиите и 

разпространението и в социалните мрежи, достигнахме до 2500 млади хора. 

  Двудневна академия за доброволци от УПК към дирекция „Превенции“, Община 

Варна, на тема: "Трафик на хора. Рисковете в интернет пространството" Участие взеха 

23 ученици от общо 7 варненски гимназии, доброволци към дирекция „Превенции“, 

община Варна.  



 
В 10 варненски училища, с разкрити УПК към дирекция "Превенции", Община Варна, 

доброволци, работещи по връстников подход, проведоха информационни сесии сред 

учениците в клас и кампании, насочени към информиране на училищната общност. 

 

Обучения и квалификация на кадри: 

  Проведено обучение за педагогически специалисти (училищни психолози и 

педагогически съветници) от 42 средни училища и гимназии от Варна и областа на тема: 

„Психосоциални предпоставки за въвличане на подрастващите в престъплението трафик 

на хора. Идентифициране и подкрепа в училищна среда и социалните услуги” – онлайн 

формат“. В обучението се включиха 64 педагогически съветници, училищни психолози 

и учители.    

  Дискусионен форум, с участието на прокурори, следователи, оперативни 

работници от МВР и членове на МКБТХ Варна на тема: "Повишаване на капацитета на 

разследване на престъплението „Трафик на хора“. Онлайн престъпления. Способи за 

събиране на доказателства. Идентификация и насочване на жертви на трафик на хора“ .В 

събитието участваха 26 представители на прокуратура, следствие, МВР и членове на 

МКБТХ Варна. 

  Обучение за професионалисти (членове на МКБППМН, Инспектори ДПС, 

обществени възпитатели), на тема: "Предпоставки за въвличане на подрастващите в 

престъплението „Трафик на хора“. Идентификация и подкрепа в училищна среда" В 

обучението участваха 27 професионалисти от посочените институции. 

 

Защита, възстановяване и реинтеграция на жертви на трафик на хора:  Справка за 

работата по случаи на трафик на хора в услуги, управлявани от Фондация „SOS-

семейства в риск” - януари : ноември  2021 

 

1.Общ брой  на случаи за периода :18 лица (17 от тях са жертви на сексуална 

експлоатация, 1 лице е станало жертва на трафик на хора с цел просия.) Разпределението 

външен/вътрешен трафик е 10 случая на външен трафик и 8 външен. 15 от обгрижените 

жертви в Приютите са свидетели в НП. 

 

 

МКБТХ – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

I. Анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на местно ниво  

(Изготвя се на основата на данните от РП, ГД „БОП“, Д„СП“ и др., както и във връзка 

цялостната работа секретаря на МКБТХ, включително работа с уязвими групи). 

Всички данни, които МКБТХ събира от институции на местно ниво, имащи 

отношение към престъплението трафик на хора се изпращат до АНКБТХ в началото на 

календарната година и се отнасят за изминалата предходна такава.  

       През изминалата 2021 г. МКБТХ – Велико Търново е координирала и работила по 

четири сигнала, касаещи евентуална ситуация на трафик на хора, са всеки един от тях 

НКБТХ е информирана с Докладна записка и/или имейл.  

      На територията на Община В. Търново от Секретарят на МКБТХ не са установени 

нови механизми за набиране на лица – жертви на ТХ.   

      На фона на установените тенденции, сравнени с тези от предходни години, може да 

се заключи, че не се очаква значително повишаване на ръста на тези престъпления. 

Горепосочената информация не е показателна за параметрите на престъплението трафик 



 
на хора  в региона на Велико Търново. Официалните данни, както и в други региони не 

могат да отразят реално ситуацията, тъй като трафикът на хора се характеризира с голяма 

латентност. Освен това темата все още е табу, макар че доверието в институциите 

непрекъснато расте и все повече хора търсят МКБТХ за информация по темата. 

       Превантивната дейност на МКБТХ е от съществено значение за повишаване на 

информираността по темата и доверието в институциите, което е основна предпоставка 

за ефективната защита и закрила на жертвите. Особено важна е целенасочената 

превенция и работа с уязвими групи. Това става все по-трудно, особено през последните 

две години в условията на Ковид-пандемията и социалната изолация. Реалният контакт 

„лице в лице“ с уязвимите групи - ученици, студенти, продължително безработни и др. е 

силно ограничен, което силно затруднява превантивната дейност. Налага се тя почти 

изцяло да премине в онлайн пространството, което от една страна намалява нейната 

ефективност, но пък от друга спомага за това, Интернет да се използва и като механизъм 

за детекция на престъплението. 

II. Институционални и организационни мерки - включва дейности, целящи 

утвърждаване на работещите механизми за институционална подкрепа и развиване на 

административните структури на регионално ниво и осигуряване на тяхното ефективно 

функциониране. Приоритет в раздела са (1) укрепване дейността на Местната комисия 

за борба с трафика на хора с цел по-ефективно взаимодействие между членовете и 

институциите, които те представляват; (2) координацията между ведомствата и 

организациите, от идентификация и насочване към реинтеграция и ефективно 

разследване и правоприлагане. 

III. Превенция - Работейки по линия превенция, МКБТХ се опитва все повече да 

съсредоточава усилията си към една по-целенасочена превенция, фокусираща се към 

конкретни казуси и предизвикателства. В тази връзка са проведени 3 превантивно-

информационни кампании и още други информационно-превантивни дейности, като 

достигнатите лица са 745 (ученици и студенти), а раздадените информационни 

материали надхвърлят над 1700 бр. 

 

1.Ученическа превантивно-информационна кампания за безопасен интернет  

2. Превантивно-информационна кампания за борба с трафика на хора с цел трудова 

експлоатация.  

3. Мини онлайн академия за доброволци  

4. Превантивна дейност с деца от Центровете за работа с деца и младежи в малките 

населени места на общ. В. Търново (беседи, прожекции, презентации и др.): 

6. Отбелязване на 30 юли – Световен ден в подкрепа жертвите на трафик „Синьо сърце“ 

7. Превантивна дейност с ученици и студенти. 

8. Превантивно-информационна кампания във връзка с 18 октомври – Европейски ден за 

борба с трафика на хора. 

10.Отбелязване на Международния ден срещу насилието над деца – в две ЦНСТ в гр. В. 

Търново 

 

 

IV. Обучение и квалификация на кадри - За отчетния период са проведени общо 9 

обучения за повишаване на капацитета на специалистите и представители на институции 

и организации в региона, обучени лица над 130 специалисти,  част от тях са:  

1. Проведено въвеждащо обучение по темата „Трафик на хора“ – същност на 

престъплението, видове, механизми за въвличане и начини за предпазване, 



 
рискови и уязвими групи, идентификация на жертви на ТХ, НМН, НКБТХ и 

МКБТХ – законодателство – гр. Велинград, по покана на МКБППМН  

2. Проведен уоркшоп „Предизвикателства и актуални тенденции в 

директната работа по случаи на деца и лица в ситуация на пандемия, 

предизвикана от Covid – 19, в контекста на социална изолация и повишен 

риск от въвличане в ситуация на трафик на хора“ - насочено към екипите, 

работещи в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна 

грижа в регионите на В. Търново, Монтана, Пазарджик и Пловдив – обхванати 24 

специалисти от 4-те региона. 

3. Проведено обучение „Трафик на хора и рискови ситуации за деца в интернет 

пространството. Идентификация и подкрепа в социалната  услуга ЦРДМ“  

4. Проведено онлайн обучение „Психосоциални предпоставки за въвличане на 

подрастващите в престъплението трафик на хора. Идентифициране и 

подкрепа в училищна среда и социалните услуги”, насочено към психолози, 

педагогически съветници и социални работници от регионите В. Търново, 

Монтана и Плевен – съвместно с МКБТХ Монтана и Плевен, участвали 60 души. 

5. Проведено обучение на тема „Трафик на хора“, насочено към образователните 

медиатори към ЦМЕДТ „Амалипе“ от цялата страна – предоставени презентации 

и видеоматериали по темата на всички участници, обхванати общо 30 души 

 

V. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора - 
включва дейности и мерки, които целят оказване на помощ и защита на ЖТХ и 

надграждане на ключови партньорства и работа в мрежа с институции и организации за 

обгрижване и социално включване на жертвите на трафик, с цел намаляване на риска от 

повторно въвличане в престъплението. 

       На територията на Община В. Търново функционира Кризисен център за деца, 

жертви на ТХ и насилие, който се намира в село Балван. Услугите, които предоставя са 

финансирани чрез държавно делегиран бюджет, като капацитетът на Кризисния център 

е общо 15 деца – момичета до 18-годишна възраст.  

      От месец май, 2020 г. в гр. Велико Търново функционира услуга Кризисен център за 

лица – жертви на насилие /в това число и жертви на трафик на хора/. Центърът е с 

капацитет 30 места в две къщи – блок 1 и блок 2. Могат да бъдат настанявани жени и 

мъже, майки с деца, както и лица, пострадали при бедствени положения. 

       И в двата Кризисни центъра се провеждат консултации и превантивни дейности със 

Секретаря на МКБТХ. 

      През 2021 г. МКБТХ – В. Търново е координирала четири сигнала за трафик на хора 

–един, касаещ евентуален трафик на хора с цел трудова експлоатация за лице от гр. 

Габрово,  два сигнала, касаещи евентуален трафик на хора с цел сексуална експлоатация 

за лица от гр. Стражица и с. Царевец, обл. В. Търново и един сигнал за проституция в 

Хасково и Велико Търново. 

 

 

МКБТХ – ГР. МОНТАНА 

 

   I.Анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на местно ниво. 

За периода 01.01.2021г.- до 31.12.2021г., в Районна прокуратура гр. Монтана са 

наблюдавани 9 досъдебни производства за престъпления, свързани с незаконен трафик 

на хора. 



 
1. Жертви на трафик на хора- 11 пълнолетни лица, от които две са от мъжки пол с цел 

принудителен труд и девет лица от женски пол за сексуална експлоатация; 

2. Няма привлечени лица; 

3. Наблюдаваните досъдебни производства са: 

• Две досъдебни производства  по чл.159а, ал.1 от НК- от които едно е спряно до 

установяване на извършителя, а другото е прекратено поради липса на престъпление; 

• Три досъдебни производства по чл.159б, ал.1 от НК- от които две са изпратени по 

компетентност на Специализирана прокуратура София и едно прекратено поради липса 

на престъпление; 

• Четири досъдебни производства по чл.159б, ал.2 във вр.с чл.159а, ал.2 от НК-от които 

две изпратени по компетентност на Специализирана прокуратура София , едно спряно 

до установяване на важен свидетел, който да бъде разпитан с оглед разкриване на 

обективна истина и едно е прекратено поради липса на престъпление. 

4. За посочения период няма образувани съдебни производства в Районен съд Монтана, 

съответно няма осъдени лица за престъпления, свързани с незаконен трафик на хора. 

II. Институционални и организационни мерки 

2.1. Проведено едно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора гр. 

Монтана. 

 

III. Превенция 

 

През 2021 г. МКБТХ Монтана проведе поредица информационно-превантивни 

дейности, включващи информационни сесии с ученици, разпространение на 

информационни материали. Достигнати са около 40 ученика, раздадени са 800 печатни 

материали. 

 

 Онлайн обучение на ученици от 10- те класове на тема: „ Трафик на хора и 

безопасен интернет”. 

 Проведено онлайн обучение с лектор Антоанета Василева на тема: „ Трафик на 

хора и рисковете в интернет за децата и младите хора”, за новопостъпили 

доброволци към МКБТХ.  

 Превантивно – информационна кампания за трафик на хора с цел трудова 

експлоатация 

 Секретаря на МКБТХ участва в организиран от Дирекция „ Бюро по труда”, гр. 

Монтана информационен ден. 

 Превантивно-информационна кампания по повод 18 октомври- Европейски ден 

за борба с трафика на хора. 

 

 

IV. Обучение и квалификация на кадри 

 

 Проведено специализирано онлайн обучение на тема: „Интернет пространството 

като механизъм за въвличане в трафик на хора при условия за социална изолация 

и дистанционно обучение”, предназначено за секретарите от МКБППМН от 

област Монтана. 

 Проведен Уоркшоп в партньорство с Местните комисии в градовете: Монтата, 

Велико Търново, Пазарджик  и Пловдив. 



 
 Проведен уъркшоп на тема: „Предизвикателства и актуални тенденции в 

директната работа по случаи на деца и лица в ситуация на пандемия, предизвикана 

от COVID – 19, в контекста на социална изолация и повишен риск от въвличане в 

трафик на хора“. 

 Проведено специализирано обучение на тема: „ Психосоциални предпоставки за 

въвличане на подрастващите в престъплението „ трафик на хора”, предназначено 

за училищни психолози, педагогически съветници и психолози работещи в 

социалните услуги в градовете Монтана, Велико Търново и Плевен. 

 Проведено мултидисциплинарно обучение на тема: „ Трафик на хора: практики в 

разследването и преследването на престъплението трафик на хора”  за 

представителите на правоохранителните органи. 

 

V. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора 

 

През отчетния период в офиса на МКБТХ е подаден един сигнал за предполагаема 

жертва на трафик на хора с цел сексуална експлоатация. 

През 2021г., в Кризисен център към КСУ- гр. Монтана, няма настанявани деца жертви 

на трафик на хора. 

 

 

МКБТХ – ГР. ПАЗАРДЖИК 

 

I. Анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на местно ниво  

Анализът на статистическите данни показва устойчива тенденция на намаляване на 

досъдебните производства, респективно новообразувани дела за трафик на хора.  

 

 По данни на РС – Пазарджик за календарната 2021 г. не са образувани и разглеждани 

дела за престъпления по чл. от 159 „а” – „г” от НК. 

По данни на ОП – Пазарджик, в Пазарджишки съдебен район има 2 (две) новообразувани 

досъдебни производства, от които 1 (едно) по чл. 159 „а”, ал.2 от НК и 1 (едно) по чл. 

159 „б”, ал.1 от НК. За същия период има 1 (едно) прекратено дело, водено за 

престъпление по чл.159 „а”, ал.1 от НК. През периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. в ОП – 

Пазарджик, РП – Пазарджик и териториалните отделения към нея, няма внесени в съд 

обвинителни актове, постановени осъдителни и оправдателни присъди по чл. 159 „а” – 

„г” от НК. 

По данни на Кризисен център гр. Пещера, в периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. към 

услугата са насочени и настанени 14 потребители, от които 12 деца и 2 лица. По 

отношение на децата, 6 от тях са били с риск от въвличане в трафик на хора, 6 – жертви 

на домашно насилие, и 2 лица, също жертви на домашно насилие. Възрастовата граница 

на децата с риск от въвличане в трафик за отчетния период е била 17 – годишна и 12 – 

годишна, всички са момичета, две от тях – с ромски произход, останалите четири - с 

български произход. На настанените потребители екипът е прилагал кризисна 

интервенция – в индивидуална и групова форма. Във връзка с извънредната епидемична 

обстановка, настаняванията в КЦ са били сведени до минимум. Настанявали са се само 

потребители, за които е била изчерпана възможността за отглеждане в семейна среда, 

настаняване в семейства на близки и роднини и кризисни настанявания. Нови 

потребители са постъпвали с отрицателен антигенен или PCR тест. 

II. Институционални и организационни мерки 



 
 МКБТХ – Пазарджик не е провеждала заседание в рамките на отчетния период. 

 

II. Превенция 

 

 МКБТХ – Пазарджик бе съорганизатор на онлайн Мини Академия за ученици – 

доброволци към МКБТХ Велико Търново, Пазарджик и Пловдив на тема „Трафик на 

хора. Възможности за превенция сред ученици и подрастващи по метода „Връстници 

обучават връстници“ - около 60 ученици бяха обучени. 

 Секретарят на МКБТХ – Пазарджик посети Средношколско общежитие – Пазарджик. 

Около 20 ученици от девети и десети клас имаха възможността да гледат филма 

”Бягай”, посветен на трафика на хора с цел сексуална експлоатация – loverboy – 

проведени информационни сесии сред 60 ученици. 

 

IV. Обучение и квалификация на кадри 

 

 МКБТХ – Пазарджик бе съорганизатор в провеждането на онлайн събитие – 

уоркшоп, насочено към екипите, работещи в социални или интегрирани здравно-

социални услуги за резидентна грижа, в регионите на Велико Търново, Монтана, 

Пазарджик и Пловдив, на тема: „Предизвикателства и актуални тенденции в 

директната работа по случаи на деца и лица в ситуация на пандемия, предизвикана 

от Covid – 19, в контекста на социална изолация и повишен риск от въвличане в 

ситуация на трафик на хора“. В събитието взеха участие 20 участници от четирите 

региона на България – В. Търново, Монтана, Пазарджик и Пловдив.  

 МКБТХ – Пазарджик проведе присъствено обучение за секретарите на МКБППМН и 

инспектори ДПС в област Пазарджик на тема: Интернет пространството като 

механизъм за въвличане в трафик на хора при условия на социална изолация и 

дистанционно обучение. В обучението се включиха 15 участници. 

 Международна онлайн конференция на тема ”Разговорът за сексуалното насилие над 

деца”, 11.05.2021 г., организирана от Фондация ”Право на детство”, в рамките на 

изпълнявания от нея Проект FIRST; 

 Секретарят на МКБТХ – Пазарджик взе участие в присъствено обучение на тема 

”Интегриран и мултидисциплинарен подход към деца, жертви или свидетели на 

домашно насилие, центриран към техните нужди и най – добър интерес” в рамките 

на проект ”БОДРОЗИ” на ИСДП  

V. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора 

За отчетния период не са постъпвали сигнали за потенциални жертви на трафик на хора. 

 

 

МКБТХ – ГР. ПЛЕВЕН 

 

II. Институционални и организационни мерки 

През 2021 година в Районна прокуратура- Плевен са били наблюдавани общо 24  

наказателни производства за престъпления по Глава втора, Раздел IХ от Особената 

част на НК - „Трафик на хора“.  

o Новообразуваните досъдебни производства са 8 бр.  

o Решени досъдебни производства и видове крайни актове по тях - 9 бр.  

o Обвинителни актове – няма 

o Споразумения - 1 бр. 



 
o Предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на 

административно наказание по чл.78а от НК – Няма 

o Прекратени Наказателни производства - 2 бр. 

o Спрени ДП - 5бр. 

o Изпратени по компетентност:  

 По чл.159б, ал.2,вр.чл.159а от НК - 1бр. (държане в принудително 

подчинение - 1бр.) 

 Неприключени/нерешени досъдебни производства - 15бр. 

 Осъдени лица - 2 лица 

 По чл.159б, ал.1,вр.чл.159а от НК: (развратни действия - 2 лица) 

o  Осъдени лица с влязъл в сила съдебен акт: 

 По чл.159б, ал.1,вр.чл.159а от НК - 1 лице (развратни действия – 1 

лице) 

 

o Пострадали лица по наблюдаваните досъдебни производства - 28 лица, 

както следва: 

 По чл.159а, ал.1 от НК - 7 лица (развратни действия – 1 лице от женски пол; 

принудителен труд – 5 лица, 4 от мъжки пол и 1 лице от женски пол; отнемане 

на телесни органи /клетка/ - 1 лице от женски пол. 

 По  чл.159а, ал.2 от НК - 2 лица (развратни действия - 1 жена; принудителен 

труд – 1 мъж 

 По чл.159б, ал.1 от НК - 10 лица (развратни действия - 3 лице от женски пол; 

принудителен труд – 4 лица от мъжки  и 3 лица от женски пол, общо 7 лица 

 По чл.159б, ал.1,вр.чл.159а от НК - 5 лица (развратни действия - 3 лица, 1 

непълнолетно лице от мъжки пол и 2 лица от женски пол, едното от които 

непълнолетно лице; принудителен труд - 2 лица от женски пол 

 По  чл.159б, ал.2,вр.чл.159а от НК - 3 лица (развратни действия - 2 лица от 

женски пол; държане в принудително подчинение - 1 лице от женски пол 

 По чл.159в от НК - 1 лице (принудителен труд - 1 малолетно лице от мъжки 

пол) 

 

За 2021г. са проведени две заседания на МКБТХ Плевен. 

 

III. Превенция 

 

 Информационна кампания срещу трафика на хора с цел трудова експлоатация. 

 Информационна кампания срещу трафика на хора с цел сексуална 

експлоатация. 

Общо раздадени повече от 630 информационни материали 

 

IV. Обучение и квалификация на кадри 

 Еднодневно обучение за всички ромски медиатори и трудови посредници от 

областите Плевен и Ловеч. 

 Обучение за ромски медиатори, в което се включиха 36 души 

 Онлайн обучение за педагогически специалисти  и социални работници от  

Плевен, Велико Търново и Монтана на тема „Психосоциални предпоставки за 

въвличане на подрастващите в престъплението трафик на хора. 

Идентифициране и подкрепа в училищна среда и социалните услуги“ 



 
 Обучение за педагогически специалисти  и социални работници от  

Плевен, Велико Търново и Монтана на тема „Психосоциални предпоставки за 

въвличане на подрастващите в престъплението трафик на хора. 

Идентифициране и подкрепа в училищна среда и социалните услуги“. Чрез 

МКБТХ – Плевен в обучението се включиха 26 човека. 

 

V. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора 

 

През отчетния период в МКБТХ - Плевен са постъпили 2 сигнала за пострадали 

от престъплението трафик на хора. 

1. Случай на боровинкоберачи в Швеция, от региона на гр. Плевен 

2. Случай на непълнолетно лице, във висок риск от въвличане в трафик на хора с 

цел сексуална експлоатация 

 

МКБТХ – ГР. ПЛОВДИВ 

 

I. Анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на местно ниво  

По данни на Районна прокуратура – Пловдив за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 

г. броя на пострадалите (жертви) от престъплението, както и наблюдавани форми 

и тенденции за трафика на местно ниво са общо 51 лица. Приключилите съдебни 

дела през 2021 г. са 3 бр. Новообразуваните досъдебни производства за 2021 г. са 

13 бр. Приключилите производства през 2021 г. са 3 бр. Брой и вид осъдителни 

присъди 3 бр., а броя на осъдените лица под формата на трафик са 8. 

 

II. Институционални и организационни мерки 

  2.1.  Проведено едно заседание на МКБТХ – Пловдив. 

 

III. Превенция 

През 2021 г. МКБТХ Пловдив проведе поредица от информационно-превантивни 

дейности, включващи информационни сесии с ученици и студенти, участие в 

информационна кампания за трудовата експлоатация и разпространение на 

информационни материали. Достигнати са около 295 лица, в т.ч. ученици, младежи, 

доброволци, раздадени са 3500 печатни материали. 

 Проведени поредица от образователни лекции в час на класа от ученици в 

Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив. 

 Проведена Мини Академия за доброволци 2021 за младежи от градовете: 

Пловдив, Пазарджик и Велико Търново  

 Информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова 

експлоатация в периода: м. март – м. юни 2021 г. в партньорство с Български 

Червен кръст, гр. Пловдив  

 Участие в подготовката на концерта на Поли Генова в Античен театър Пловдив. 

 

IV. Обучение и квалификация на кадри 

 Проведено онлайн обучение на тема: „Интернет пространството като механизъм 

за въвличане в трафик на хора при условия на социална изолация и дистанционно 

обучение” за директори и педагогически съветници от пловдивските училища 

съместно с МКБППМН – район „Тракия”, гр. Пловдив 



 
 Проведен Уъркшоп в партньорство с Местните комисии в градовете: Пловдив, 

Пазарджик, Велико Търново и Монтана 

            Брой обхванати специалисти: 22 (общо за всички комисии) 

 Проведено онлайн обучение за здравни и образователни медиатори, съвместно с 

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни – район „Тракия”, гр. Пловдив, Брой обхванати специалисти: 20 

 Проведено мултидициплинарно обучение на 29.11.2021 г. за правоохранителни 

органи от районите на градовете с местни комисии в Пловдив, Пазарджик, 

Монтана и Плевен, брой обучени специалисти: 16 (6 следователи от Окръжен 

следствен отдел при Окръжна прокуратура, гр. Пловдив и 10 разследващи 

полицаи към ОДМВР – Пловдив) 

 

V. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора 

 

В Местната комисия е постъпил един сигнал за потенциални жертви на 

престъплението трафик на хора с цел сексуална експлоатация. 

 

МКБТХ – ГР. РУСЕ 

 

I. Анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на местно ниво  

Жертвите на трафик на хора в региона на град  Русе най-често са лица: 

● от малцинствени групи; 

● с нисък социален статус; 

● лица без родители; 

● лица с родители, които са в чужбина, отглеждани от баби или дядовци, без 

упражняване на родителски контрол и необходимите родителски грижи. 

 

Трафик на хора с цел сексуална експлоатация: 

През настоящата година за територията на област Русе, основни участници в 

трафика на хора продължават да бъдат лица от ромски и турски етнос, които от своя 

страна набират жертви на етническа и родствена основа. Най-предпочитана крайна 

дестинация за трафик на жени с цел сексуална експлоатация, остава  Германия. Това се 

дължи на факта, че в Германия живеят много лица от турски етнос, като по този начин 

се преодолява проблема с незнанието на немски език и езиковата бариера. Също така 

много от тях стопанисват питейни и хранителни заведения. Тези заведения често се 

превръщат в сборища на лица от криминалния контингент и места, където работят някои 

от жертвите на сексуална експлоатация. 

Към настоящия момент не се наблюдават нови тенденции в трафика на жени с 

цел сексуална експлоатация, като се запазват установените вече такива: 

● Все по–рядко се използват системите за бързи парични преводи Western Union и 

Money Gram, а средствата, придобити от престъпната дейност са изпращани по 

лица, пътуващи системно между страните от ЕС и България. 

● Запазва се броя на лицата, занимаващи се със сводничество, както и на 

момичетата, работещи като проститутки, поради ниската заетост на населението 

в региона от една страна и безпрепятствения достъп до страните от ЕС от друга. 

● Запазва се тенденцията да се наемат цели къщи или апартаменти от сводниците, 

които се използват като публични домове (когато дейността е организирана от 

лице, свеждащо жените към проституция). В такива апартаменти обикновено 



 
живеят и работят по няколко проститутки. Самите сводници живеят отделно, като 

наемат квартири в близост до публичния дом. Контролирането и отчитането става 

чрез т.н. “първо момиче”, най-доверената проститутка, като по този начин 

присъствието на сводника не е необходимо и това намалява риска той да бъде 

свързан с престъпния бизнес. Обикновено всички момичета са регистрирани в 

интернет-сайтове, предлагащи сексуални услуги. В тях под снимките на 

момичетата е посочен телефон за връзка и адреса на публичния дом. 

 

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация ще продължи и през 2022г. предвид 

придобиването на значителни финансови средства с минимални усилия от страна на 

извършителите. 

Тенденцията за въвличане в трафик на хора е започнала да се измества от насилствено 

склоняване към проституция към модела „Лавър бой“. Все по често мъже – 

извършители на трафик на хора, използват метода „Лавър бой“ – при него жертвата е 

убеждавана от извършителя, че е обичана и ценена, като нейната работа – извършване на 

секуални услуги, дава възможност за по-добър социален живот, който друга работа не 

би осигурила. Често извършителят и жертвата имат дете или извършителят припознава 

детето на жертвата  /„става официален родител“/, с цел тя да продължи да проституира 

за „семейството“. 

В региона на гр. Русе все по често се наблюдава модела „Лавър бой“, като тенденцията е 

това да продължи, предвид ниския риск жертвата да се оплаче в полицията и на 

извършителя да се търси наказателна отговорност. 

Извършителите все по-често използват социалните мрежи за намиране на жертви на 

трафик, като там показват своето добро финансово положение. Това ще продължи да е 

един от инструментите за набиране на жертви и през 2022г. 

Ковид кризата и въведените мерки, принудиха извършителите и жертвите да търсят 

други места за предлагане на услугите, като част от тях се завърнаха в страната, а други 

започнаха да търсят места в Европа, където може да се предлагат такива услуги 

безпрепятствено. 

През предстоящия летния сезон на 2022г. се очаква голяма част от лицата, въвлечени в 

трафика на хора, с цел сексуална експлоатация, да се преместят в района на морските ни 

курорти, най-вече в района на к.к. Слънчев бряг и района на морските курорти около гр. 

Варна. 

Трафик на хора с цел трудова експлоатация: 

По-редки са случаите на трафик на хора с цел трудова експлоатация, жертви на 

която стават хора от различни възрастови групи с нисък образователен ценз, ниска 

трудова квалификация, с финансови проблеми. Основни жертви на този вид престъпна 

дейност се явяват следните групи лица: бездомници, скитници, лица настанени в приюти 

за временно настаняване, лица с увреждания (психически или физически). При трафика 

на хора, с цел трудова експлоатация, жертвите обикновено са измамени в резултат на 

уязвимата позиция, в която се намират. Запазва се начинът на извършване на 

престъплението, а именно чрез измама и заблуда. 

 

II. Институционални и организационни мерки 

 

През 2021г. МКБТХ – Русе проведе три заседания.  

 

III. Превенция 

 



 
През 2021 г. МКБТХ Русе организира и проведе 32 работни срещи с представители 

на институции и организации, работещи по проблема ТХ, информационни сесии с 

ученици и студенти, участие в информационни кампании и разпространение на 

информационни материали. Достигнати са над 300 лица, в т.ч. ученици, младежи, 

доброволци, раздадени са повече от 3400 печатни материали. 

 

1. Конкурс за рисунка на тема „Безопасно в интернет“,  78 рисунки 

2. Информационно – дискусионна среща с екипа на частна трудова борса Алфа 

Консулт и безработни младежи 

3. Информационни дейности, насочени към популяризиране и информиране на 

уязвими общности и рискови групи относно проблема „трафик на хора”. 

4. Участие в проекти – през 2021г., МКБТХ – Русе взе участие в 7 /седем/ проекта 

5. Провеждане на часове по превенция на трафик на хора от доброволци  

 

IV. Обучение и квалификация на кадри 

 

1. Участие в обучение на тема "Управление на свободна от насилие среда"  

2. Участие в специализирано обучение за професионалисти  „Трафик на хора в 

България. Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на 

трафик“  

3. Участие в семинар „Защита на деца, пострадали от сексуално насилие” - 

организиран от Фондация „Право на детство” и Фондация „Център Надя“ – клон 

Русе.  

4. Участие в семинар „Противодействие на злоупотребите в името на честта в 

социален и правен аспект ”  

5. Участие в дискусионен семинар „Трафик на хора – Практики в разследването и 

преследването на престъплението трафик на хора”  

6. Участие в Международна конференция на тема „Стратегии за излизане от 

трафика на хора и сексуалната експлоатация в Дунавския регион“  

 

V. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора 

 

През 2021г. в МКБТХ – Русе са получени три сигнала. 

1. Сигнал за потенциален случай на трафик на хора с цел продажба на бебета. 

2. Сигнал за потенциален случай на трафик за непълнолетно лице. 

3. Сигнал на трафик на хора с цел продажба на тъкани (кръв) 

 

 

МКБТХ – ГР. СЛИВЕН 

 

I. Анализ на тенденциите в областта на трафика на хора на местно ниво.  

Статистика относно делата за трафик на хора, наблюдавани от РП - Сливен: 

За периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. в РП - Сливен са били на производство 9 

дела, касаещи престъплението „Трафик на хора”. Две от делата са образувани през 2021 

г., а останалите седем дела са образувани през предходни години. Едно от делата се 

наблюдава от териториално отделение на РП - Сливен в гр. Нова Загора, а останалите от 

РП - Сливен. 



 
Жертвите на трафик по посочените по-горе дела са били 47. От тях пострадали от 

трафик с цел трудова експлоатация са 30 мъже и 8 жени. Останалите пострадали са жени 

от трафик с цел сексуална експлоатация. Уличените в извършване на престъпление лица 

10. 

Текстовете, по които са водени горепосочените наказателни производства са, 

както следва: 

 по чл. 159г, вр. чл. 159б, ал.1, вр. чл. 159а, ал. 1 от НК –  международен трафик с 

цел сексуална експлоатация, в условията на опасен рецидив – 1 бр. 

 по чл. 159б, ал. 1 и ал.2, вр. чл. 159а от НК – международен трафик с цел сексуална 

експлоатация – 3 бр.;  

 по чл. 159б, ал.1 от НК - международен трафик с цел принудителен труд – 2 бр. 

 по чл. 159а, ал.1 от НК – вътрешен трафик на хора с цел сексуална експлоатация 

- 3 бр. 

От 9-те наблюдавани производства с предмет „Трафик на хора“ шест са на фаза 

„Досъдебно производство“. От тях четири са спрени за издирване на свидетел и две 

производства са висящи. Едно от делата е изпратено по компетентност в РП - Сливен от 

РП - Стара Загора и е върнато отново за разследване в РП - Стара Загора, след 

постановление на ВКП - гр. София. 

По две от производствата, образувани по обвинителни актове от предходни 

години са постановени присъди, които към момента не са влезли в сила. 

През 2021 г. е осъдено едно лице за деяние по чл. 159г, вр. чл. 159б, ал.1, вр. чл. 

159а, ал. 1 от НК - международен трафик в условията на опасен рецидив. Наложено е 

наказание 3 години „Лишаване от свобода” при първоначален строг режим. По жалба на 

осъденото лице присъдата е отменена от СлОС и делото е върнато за ново разглеждане 

в СлРС. Производството е висящо.  

През 2020 г. е оправдано едно лице по обвинение по чл. 159а, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 

от НК. По протест на прокурора е образувано въззивно производство пред СлОС. 

Оправдателената присъда е отменена и делото е върнато за ново разглеждане пред СлРС. 

Производството е висящо. 

 

Наблюдавани тенденции в престъпността, свързани с трафика на хора: 

Основна проявна форма на трафика на хора в област Сливен е трафикът на хора с 

цел сексуална експлоатация, като основно е застъпен трансграничният трафик на хора за 

страни от Европейския съюз. Градовете, в които се осъществява сексуалната 

експлоатация са: Амстердам, Хага, Грьонинген и Алкмаар - Кралство Нидерландия, 

Брюксел и Антверпен - Кралство Белгия, Дортмунд, Дрезден, Берлин, Брауншвик, 

Франкфурт и Дюселдорф, Федерална република Германия, новите дестинации Цюрих, 

заедно с малките населени места около него - Конфедеративна република Швейцария и 

остров Палма де Майорка - Кралство Испания. 

На територията на Област Сливен са засeчени относително малък брой жени, 

проституиращи в районите на главни пътни артерии и в рамките на гр. Сливен. Почти 

всички от тях в различен период са проституирали в чужбина. Жените са предимно от 

ромски произход. В общия случай един сводник има една проститутка, която му отчита 

част от спечелените от нея пари. 

Продължава да се наблюдава се чувствителен спад на регистрирано насилие от 

сводници над проституиращите жени. Използват се предимно т. нар. „меки методи” 

/lover boy/, което от своя страна води до спад на лицата, които желаят да свидетелстват 

срещу сводниците си. Преобладават и чести случаи сводника да сключва брак с 

проститутката, като по този начин привлича по-малко внимание на полицейските 



 
служби. Като тенденция се забелязва, че много от проституиращите жени извън 

Република България работят там без да имат сводник. Започнали са работа в чужбина, 

тъй като в миналото са работили там или чрез помощта на свои близки и познати, които 

са им помогнали да се установят и да започнат работа. 

 

II.Институционални и организационни мерки 

1. В рамките на отчетния период са проведени две заседания на МКБТХ - Сливен с 

участието на представители на следните институции: Община Сливен, Районна 

Прокуратура - Сливен, Сектор „БОП” – Сливен при ГД „БОП”, ОД на МВР - 

Сливен, Териториална дирекция на ДАНС - Сливен, Отдел „Закрила на детето” 

при дирекция „Социално подпомагане” - Сливен и сдружение „Лекари на света”; 

2. Актуализиране на състава на МКБТХ - Сливен със заповед № РД 15-1889 / 

19.10.2021 г. на кмета на Община Сливен; 

3. Експертна работна среща между АНКБТХ и секретарите на МКБТХ. 

 

III. Превенция 

В рамките на 2021 г. МКБТХ - Сливен проведе поредица информационни 

кампании, включващи целенасочени превантивни дейности с уязвими групи, 

информационни сесии с ученици, разпространение на информация, чрез различни 

комуникационни канали, в т.ч. активно използване на социалните мрежи за 

противодействие на престъплението. Достигнати са повече от 6000 лица (в т.ч. лица със 

специални потребности, ученици, студенти, безработни младежи до 29 години и 

продължително безработни лица, жени лишени от свобода и др.,  разпространени са над 

1800 печатни материали. 

 

1. Информационна кампания за превенция на трафика на хора и 

киберпрестъпността, в контекста на използването на нови технологии от 

трафикантите с цел набиране и експлоатация на жертви; 

2. Провеждане на онлайн дискусионен форум за студенти „Политики за 

противодействие и превенция на престъплението трафик на хора и насърчаване 

на безопасното използване на интернет”; 

3. Поддържане и развитие на доброволческата дейност. 

4. Информационна кампания за превенция и предотвратяване на трафика на хора с 

цел насилствен труд и трудова експлоатация; 

5. Информационна кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална 

експлоатация; 

6. Целенасочени превантивни дейности насочени към жени лишени от свобода за 

противодействие и предотвратяване на трафика на хора с цел сексуална 

експлоатация. Обхващане на жени лишени от свобода в Затвора Сливен, 

включително и от Затворническите общежития от открит тип (ЗООТ) „Сливен” 

и „Рамануша”; 

7. Информационна кампания по повод 18-ти октомври - Ден на Европейския съюз 

за борба с трафика на хора. Провеждане на онлайн дискусионен форум за 

студенти „Противодействие и превенция на трафика на хора с цел сексуална 

експлоатация”. 

 

IV. Обучение и квалификация на кадри 

Обучения организирани за повишаване на капацитета на експерти: 



 
1. Специализиран уебинар „Новите измерения на трафика на хора и рисковте в 

интернет за децата в ситуация на Covid-19, социална изолация и дистанционно 

обучение”. Обучени: 45 експерти от всички общини на територията на област 

Сливен: педагогически съветници, образователни медиатори, учители, 

психолози, инспектори Детска педагогическа стая - разузнавачи в сектор 

„Криминална полиция” и социални работници от отдел „Закрила на детето” при 

дирекция „Социално подпомагане”; 

2. Въвеждащо обучение „Противодействие и превенция на трафика на хора с фокус 

местните специфики при престъплението”. Обучени четири общностни 

мобилизатора и една медицинска сестра от екипа на сдружение„Лекари на света”, 

които работят на терен в кв. „Надежда”, гр. Сливен; 

3. Уебинар „Време е за действие” – Родителско отчуждение, ефективна 

комуникация с родители. Обучени 39 експерти от Област Сливен. 

 

Участия на секретаря и членове на МКБТХ - Сливен в обучения, семинари, 

уебинари и конференции: 

1. Онлайн конференция „Модерно робство, трафик на хора и нелегална миграция”; 

2. Онлайн дискусия за обсъждане на законопроект за защита от домашното насилие; 

3. Международна конференция „Exit Strategies from Human Trafficking and Sexual 

Exploitation in the Danube Region”; 

4. Кръгла маса „Трафик на хора с цел трудова експлоатация - предизвикателства при 

идентификацията, разследването и превенцията”; 

5. Работна онлайн-среща по проект „Повишаване осведомеността на местните 

общности в областите със значително присъствие на ромско население по 

въпросите, свързани с убежище и миграция”; 

6. Експертна онлайн среща „Проблемите на интеграцията на жени, мигранти, 

жертви на трафик с цел сексуална експлоатация и на други форми на насилие, 

основано на пола”; 

7. Дискусионен семинар „Трафик на хора: практики в разследването и 

преследването на престъплението”. Обучени: 8 експерти: следователи от 

Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Сливен, разследващи 

полицаи от ОД на МВР - Сливен и инспектори от сектор „БОП” - Сливен. 

 

V. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора. 

В рамките на отчетния период секретарят на МКБТХ - Сливен проведе беседа с 

непълнолетно лице и родител във врзъзка с рисково поведение на детето онлайн и 

рисково сексуално поведение, както и беседа с жена с когнитивен дефицит във връзка с 

онлайн запознанство и планиране на последваща среща на живо.  

Насочен е и един случай на жена жертва на секстинг към СБОП - Сливен. 

Координиран е един случай на предполагаема жертва на трафик на хора с цел сексуална 

експлоатация с ОД на МВР Сливен и Националната телефонна линия за борба с трафика 

на хора. 

 

 

 

 



 
IV. ДЕЙНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА 

ХОРА И ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ 

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“ 

РАЗДЕЛ ІІІ „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ” 

1. Повишаване на капацитет на професионалисти в приемно-идентификационните 

центрове за идентификация и подкрепа на жертви на трафик и насилие, основано 

на пола. 

 Проучване на потребностите 

 Издадено ръководство за обучители на български език. Ръководството 

предоставя широк обзор на различните аспекти, свързани с трафика на хора и 

подкрепата на жертвите, както и обучителни материали, които могат да бъдат 

използвани за повишаване на компетентността на специалистите, работещи в 

РПЦ, което да им позволи да играят активна и ефективна роля в борбата срещу 

едно от най-сериозните нарушения на човешките права и достойнство. 

Ръководството за обучение ще се използва за провеждане на обучения за 

изграждане на капацитет за подобряване на механизмите за превенция и 

официалните и неформални процедури за идентифицикация. 

 Провеждане на две обучения за социални работници от РПЦ и други 

организации, работещи с хора търсещи и получили международна закрила. В 

обучението взеха участие общо 45 специалиста. 

Партньори КМОР и консорциум от организации от Австрия и  Италия, по проект 

ACTIVATE – enhancing the anti-trafficking identification, prevention and support 

mechanisms 

Предизвикателства и предприети действия за преодоляването им - синхронизиране на 

релевантните дейности с новия Закон за социалните услуги и подзаконовите документи.   

Пандемичната ситуация, която възпрепятства присъствено провеждане на второто 

обучение.  

2. Повишаване на капацитета на адвокати за работа по случаи на трафик на хора, 

вкл. и случаи на мигранти и бежанци: 

 Разработване на „Ръководство за адвокати за работа по случаи на трафик в 

контекста на миграцията“, което предоставя широк обзор на различните аспекти, 

свързани с трафика на хора и подкрепата на жертвите, както и обучителни 

материали, които могат да бъдат използвани за повишаване на компетентността 

адвокати в областта на миграцията и трафика на хора. Ръководството за обучение 

ще се използва за провеждане на обучения за изграждане на капацитет за 

подобряване на механизмите за превенция и официалните и неформални 

процедури за идентифицикация. 

 Проведено обучение с 25 участника, адвокати и правни експерти в областта на 

миграцията и убежището. 



 
Партньори КМОР и консорциум от организации от Австрия и  Италия, по проект 

ACTIVATE – enhancing the anti-trafficking identification, prevention and support 

mechanisms, и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (AMIF) на Европейския 

съюз. 

РАЗДЕЛ IV„ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА 

ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА” 

1.  Предоставяне на подкрепа в Кризисен център за жертви на насилие и трафик на 

хора „Св. Петка”, държавно делегирана дейност през Столична община, вкл. по 

програма „Транзитен център на жертви на трафик на хора“, където е настанена 1 

жена, други 19 са подкрепени дистанционно. 

Предизвикателства и предприети действия за преодоляването им: 

В резултат на пандемията се наблюдават редица затруднения в работата: 

- намален брой идентифицирани лица, жертви на трафик, насочени към Анимус; 

- затруднено трансгранично придвижване на жертвите, които се прибират от 

чужбина;  

- затруднено настаняване поради риск от COVID; необходимост от допълнителен 

ресурс за тестове; 

- затруднена социална работа и връзки с институции и организации за работа по 

случаи.  

2. Програма за овластяване и улесняване на достъпа до пазара на труда за жени 

мигрантки, жертви на трафик или в риск - Социална подкрепа и трудова интеграция 

на жени от трети страни в риск и жертви на трафик  - оценка на възможностите за работа 

и нуждата от образование и квалификация; Осигуряване на езикови и професионални 

курсове; обучение в социални умения; улесняване на достъпа до пазара на труда.  

От програмата през 2021 са се възползвали 21 жени търсещи или получили 

международна закрила в България 

Партньори Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale и консорциум 

от организации от Италия и Испания и проект WIN Trafficked women integration, Фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ (AMIF) на Европейския съюз. 

Предизвикателства и предприети действия за преодоляването им: 

Общи предизвикателства 

България е транзитна страна за повечето мигранти и малко от тях са мотивирани да се 

интегрират в българското общество. За повечето от тях България е временна спирка по 

пътя към Западна Европа, където ги очакват семействата им или се надяват на по-добра 

реализация. 

В мигрантските общности, включително и в РПЦ съществува диспропорция по 

отношение на пола. Жените са едва 1/6 от мигрантите и бежанците в България.  



 
Повечето жени пътуват със семействата си и са силно зависими от тях. Те са подчинени 

на ценности, според които жената не е автономна, включително и финансово.     

В България няма официално идентифицирани жени, жертви на трафик в мигрантските 

общности. Причините за това са свързани както с липсата на проактивни дейности за 

идентифициране от страна на властите, така и със съпротиви от страна на мигрантите да 

бъдат разпознати като жертви на престъпления, тъй като това би възпрепятствало по-

нататъшното им придвижване към страните на желана дестинация. 

Не съществуват начини за докладване на престъпления от страна на мигранти без 

документи, без това да доведе до нежелани мерки, свързани с тяхното пребиваване в 

страната. 

Повечето то жените имат съществени социални проблеми, и се нуждаят предварително 

от интензивна социална работа, за да бъдат те решени, преди да започне работата, 

свързана с трудовата заетост.  

COVID предизвикателства  

Заради предпазни мерки екипът на Анимус имаше затруднен достъп до РПЦ. 

По-голямата част от консултативната работа беше проведена онлайн. Някои от жените 

не разполагаха с достатъчно добри устройства или добра интернет връзка. липсата на 

предварителен жив контакт и предварително изградена връзка на доверие е причина 

някои жени да отпаднат от програмата. 

Заради проблемите, които среща бизнеса и нарасналата безработица трудовата 

интеграция на мигрантите е изключително трудна. 

3. Създаване на онлайн платформа на НМН, която съдържа СОП по НМН, всички 

институции, участници в НМН, информация за превенция на трафика на хора, 

законодателната рамка, интерактивна карта на услугите, библиотека с наръчници, 

изследвания и други полезни материали.   

Партньори КМОР и консорциум от организации от германия и Италия, изпълняващи 

проект ACTIVATE, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (AMIF) на Европейския 

съюз. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА (ЦИД) 

През 2021 г. Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД), в рамките на 

международен проект RE-JUST, финансиран от Европейската комисия, разработи с 

партньорите си по проекта План за действие за усъвършенстване на подхода на 

наказателното  правосъдие към жертвите на престъпления и зачитане на 

човешките им права (дейност 4.8 от Националната програма). Планът е публикуван на 

пет езика – румънски, български, немски, фински и естонски. В България планът беше 

предоставен на 44 представители на заинтересованите страни  



 
ЦИД изготви доклад на тема "Европейски стандарти за идентификация на жертви 

на трафик в работата на трудовите инспектори: Опитът на България", по поръчка 

на представителството на Съвета на Европа в Скопие, Република Северна Македония.  

ЦИД проведе кръгла маса относно предизвикателствата и перспективите пред 

жертвите на престъпления в условията на пандемията от COVID-19 и политическата 

нестабилност в навечерието на предсрочни парламентарни избори (дейност 3.13 от 

Националната програма). Участие взеха представители на правоохранителните органи, 

Прокуратурата, неправителствени организации и академичната общност. Акценти от 

събитието бяха съществуващите нормативни празноти и пречки пред укрепването на 

положението на жертвите, план за действие, засягащ различни аспекти на темата, 

основни законодателни и институционални перспективи пред жертвите на престъпления, 

основни аспекти на насилието над деца в България и др.  

В последвалата дискусия за новите измерения на виктимизация, представители на 

прокуратурата и правоохранителните органи изложиха мненията си относно 

въвеждането на възстановителното правосъдие в българското право, значението на 

превенцията на виктимизацията и на баланса между професионалната подготовка на 

практикуващите и подкрепата им за жертвите. Откроени бяха специфични 

предизвикателства пред наказателните производства след скорошната криминализация 

на проявите на домашно насилие. 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ И СЕКСУАЛНО 

ЗДРАВЕ (БАСП) 

От страна на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП) 

през периода април-май 2021 г. са реализирали нов основен курс за здравни медиатори. 

В рамките на обучението традиционно е заложена и сесия за превенция на трафик на 

хора с цел трудова и сексуална екплоатация, в която лектор е представител на 

Националната комисия. Изготвен е и наръчник за обучението на медиаторите, съдържащ 

темата „Трафик на хора“. Випуск 2021 здравни медиатори се състои от 58 души, успешно 

обучени и сертифицирани.  

През 2021 г. е стартиран и проект на БАСП, съвместно с Националната мрежа на 

здравните медиатори (НМЗМ), Фондация Здравни проблеми на малцинствата (ФЗПМ),  

като част от Консорциум „Повишаване на осведомеността на местните общности в 

областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с 

убежище и миграция“. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм - 

2014-2021 г. през програмата на МВР и Международната организация по миграция 

(МОМ) като предефиниран партньор. Основна цел на проекта е да допринесе за 

повишаване на информираността на ромското население в областта на 

законодателството, регулиращо въпросите на убежището и миграцията, както и за риска 

от злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз (ЕС) и Европейското 

икономическо пространство (ЕИП). Част от дейностите в рамките на проекта са с фокус 

превенция на трафик с цел трудова експлоатация, като през 2021 г. е направено теренно 

проучване и комуникационна стратегия.  Проектът ще продължи до април 2024.    



 
Отвъд това през 2021 г. продължи и дейността на Партньорство за учене и действие, 

чиято цел е нулева толерантност към сексуалната екплоатация на деца и подрастващи. 

Проведени са множество срещи на мрежата, както и обучения за надграждане на 

капацитета на членовете на ПУД, като включително НКБТХ е част от партньорството. 

Предстои и стартиране на превенционна кампания, като НКБТХ участва активно в 

реализирането й.  

ФОНДАЦИЯ „ПУЛС“ 

Трафикът на хора продължава да бъде едно то най-сериозните престъпления над 

личността. Пандемията от COVID-19 постави хиляди хора в уязвимо положение и 

търсене на нови възможности за осигуряване на работа.  

Въпреки че цялостното въздействие на пандемията от Covid - 19 все още не е напълно 

измеримо, все пак е ясно, че кризата засегна непропорционално най-уязвимите жертви 

на трафика на хора, особено жените, децата и хората в несигурно положение, и че тя 

принуди много приюти да затворят или да спрат своите услуги в резултат на докладвани 

инфекции, оставяйки жертвите на трафик на хора без жилище, здравеопазване и правна 

помощ,  се казва в Трети Мониторингов доклад за България на ГРЕТА. 

В този контекст ГРЕТА подчертава, че достъпът до грижи и социални услуги следва да 

бъде гарантиран, като припомня, че първопричините за трафика на хора бяха изострени 

от разпространението на пандемията, което изложи уязвимите групи от населението на 

по-висок риск от трафик, увеличи броя на случаите на сексуална експлоатация онлайн и 

на търсенето на детска порнография. 

 В описаната ситуация Фондация „П.У.Л.С.“ продължава да оказва 24 часова 

грижа и подкрепа на пострадали или в риск от попадане в трафик на хора. 

Основната цел на програмата „Превенция, рехабилитация и интеграция на хора, 

пострадали или в риск от трафик“ към Фондация „П.У.Л.С.“ е работа в посока 

предотвратяване  на трафика на хора; защита, възстановяване и реинтеграция на 

жертвите на трафик, чрез: 

 Мултидисциплинарен подход за работа по всеки един случай; 

 Осигуряване на психологическа, социална, правна и трудотерапевтична подкрепа 

на пострадалите лица, чрез включване в програмата- Център за социална 

рехабилитация и интеграция „Татяна Арсова“; 

 Осигуряване на подслон и конкретни мерки и услуги за подкрепа и 

възстановяване след преживяната травма съобразно установените специфични 

потребности чрез настаняване и включване в програмата- „Кризисен център за 

лица и деца, пострадали от насилие, трафик и/или в риск“.  

 Преодоляване на последствията от преживяното насилие и мобилизиране на 

ресурси за преодоляване на ситуацията на зависимост от извършителя; 

 Обучения на специалисти, работещи по казуси на трафик; 

 Обучения за деца, младежи и възрастни в риск от трафик и/или преживели 

трафик; 



 
 Изграждане на нагласи и умения за равнопоставено общуване ; 

За периода 01.01-30.11.2021 г. 18  лица и деца са подкрепени и включени в Програма 

„Превенция, рехабилитация и интеграция на хора“, пострадали или в риск от трафик:  

 11 жени;  

 4 деца; 

 3 мъже. 

От тях: 5 лица са преминали през Кризисен център за лица и деца, пострадали от 

насилиие и/или трафик: 

 4 жени (идентифициран риск от въвличане в трафик) 

 1 мъж ( жертва на трафик, с цел сексуална експлоатация) 

Според проблематиката: 

 6 случая на трафик с цел сексуална експлоатация ( 5 жени и 1 мъж );  

 3 случая на деца в риск от въвличане в трафик, чрез разпространение на 

порнографски материали (по 2 от случаите ГДБОП са сезирани и се води 

разследване); 

 1 случай на дете в риск от трафик, с цел сексуална експлоатация; 

 9 случая на идентифициран риск от въвличане в трафик (2 мъже и 7 жени) ; 

 2 случая на идентифициран риск от ре-трафик; 

Осъществени дейности по противодействие на трафик на хора и закрила на 

жертвите: 

 Директни 24- часови услуги за подкрепа на пострадали от трафик или хора в риск 

от попадане в трафик – чрез осигуряване на подслон и закрила; 

 24- часова телефонна линия за  пострадали и/или в риск; Също така е създадена и 

телефонна линия на доверието в област Кърджали, където обучени доброволци 

отговарят на сигнали за домашно насилие и трафик; Проведени са над 350 

консултации по телефона; 

 Предоставяне на психологически, юридически консултации, социална работа и 

посредничество, водене на случай – по телефон, вайбър, месинджър. В 

зависимост от възможностите консултациите се провеждат и лице в лице, при 

спазване на всички противоепидемични мерки; 

 Предоставени са хуманитарни пакети на  лица и семейства. За хората в риск 

предоставянето на пакетите с хранителни продукти, дрехи, лекарства и др. е и 

възможност екипът от специлисти да проследява тяхното състояние и да ги 

подкрепя и консултира дългосрочно.  



 
 Екип от специалисти предоставя консултации в обособени мобилни кабинети в 

градовете Брезник и Кърджали.  

 Проведени бяха посещения в малки населени места и общностти в регион 

Благоевград, регион Перник и регион Кърджали. Това са региони, 

идентифицирани като рискови за въвличане на хора в ситуация на трафик. Екипът 

ни работи приротетно с ромска общност в регион Благоевград и Перник. В регион 

Кърджали работихме с българската и турските общности. Бяха проведени редица 

разговори с млади жени и момичета, представители на турската общност и други.  

 Бяха проведени повече от 10 мултидисциплинарни срещи по текущи случаи на 

организацията.  

 Проведоха се срещи в три села в регион Кърджали, с цел за запознаване с местната 

общност, както и подготовка на екипи за готовност за реакция в случаи на трафик 

и/или насилие.  

 Преведени са обучения/сензитивиращи семинара с представители на ромската 

общност, младежи, работещи в предприятия, безработни и други хора от гр. 

Благоевград, които са в потенциален риск от попадане в трафик;  

 Бяха проведени  две кръгли маси със специалисти – в Перник и в Кърджали, на 

които се постави акцент върху трафика на хора, уязвимостта на обществото и 

начини за превенция и интервенция;  

 Изготвен и отпечатан наръчник за професионалисти за  работа по случаи на 

трафик; https://pulsfoundation.org/media/attachments/2021/11/18/traffik-book-18-11-

2021.pdf  

 Преиздадена брошура, насочена към тийнейджъри (момичета), относно 

превенция на попадане в ситуация на трафик ; 

 Изработен е клип, представящ програмите и услугите на организацията, както и 

е засегната темата Трафик на 

хора;https://www.youtube.com/watch?v=M93Sw2z7Ksk  

 Обновена е специализираната секция на сайта на организацията, в частта Трафик 

на хора – описание на предоставяните услуги към програмата за превенция, 

рехабилитация и интеграция на хора пострадали от трафик , информация относно 

видове трафик, механизми за въвличане, предпазване и др.; 

 От месец октомври 2020 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.“ реализира дейности 

по проект "Подкрепа за инициативи на граждански организации за 

подпомагане и защита на хора, пострадали от трафик по време на 

пандемията COVID-9“, финансиран от Съвета на Европа.  

Всички дейности по проекта  представляват един комплексен подход за отговор на 

престъплението трафик на хора от ключови институции. Дейностите предвиждат 

оказване на ефективна подкрепа на жертви в условия на задълбочаващата се криза, 

вследствие на COVID-19, повишаване на осведомеността по темата трафик на хора сред 

различни групи в обществото и подобряване на междуинституцоналните 

взаимоотношения. 

https://pulsfoundation.org/media/attachments/2021/11/18/traffik-book-18-11-2021.pdf
https://pulsfoundation.org/media/attachments/2021/11/18/traffik-book-18-11-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M93Sw2z7Ksk


 
С реализирането на този проект във фокус на общественото и институционално 

внимание беше поставена темата за трафика на хора – подкрепа за жертвите, достъп до 

социални, здравни и правни услуги и др. 

 През месец декември 2021г се предвижда всички дейности заложени в програмата 

да продължат, както и продължаване на консултациите, закрилата и подкрепата 

на хора пострадали от трафик и/или в риск. 

Работни срещи, събития и обучения във връзка с работата по случаи на трафик 

През 2021 година, екипът на организацията проведе и се включи в редица събития, 

мултидисциплинарни срещи, конференции, кампании и други, насочени към 

подобряване работата по случаи на трафик, обмяна на опит, сътрудничество и 

сензитивиране на обществеността. А именно: 

Международен консултативен съвет за оцелелите от трафика- International Survivors of 

Trafficking Advisory Council (ISTAC)  - Събитието се организира от Службата за 

демократични институции и права на човека на OSCE ISTAC и се състои от 21 членове, 

които са лидери, оцелели от трафик. Целта му е да подпомогне участващите държави в 

борбата с трафика на хора.  

Екипът на организацията взе участие в заключителна конференция по проект WIN 

(Trafficked Women INtegration). Организатор - Фондация „Асоциация Анимус“, както и в 

конференция на тема “Стратегии за излизане от трафик на хора и сексуална експлоатация 

в Дунавския регион“, организирана от Улмският алианс срещу трафика на хора и 

принудителната проституция, град Улм, Солводи Баден-Вюртемберг и щаб на 

полицията- Улм.  

Във връзка с изпълнение на мониторингова  оценка за изпълнението на Националната 

стратегия за борба с трафика на хора, екипът на Института по философия и социология 

при БАН проведе фокусирана онлайн дискусия. Участие в експертната среща взе и 

представител на организацията.  

Участие в експертна среща,  организирана от Фондация „Асоциация Анимус“, “Каритас“ 

и Съвета на жените бежанки по проект WIN– Trafficked Women 

INtegration” („Интеграция на жертви на трафик”) с цел подкрепа и интеграция на 

бежанките, които също така са и пострадали от трафик.   

Участие в обучителен семинар на тема „Социална работа с бежанци и мигранти. 

Идентификация и работа с уязвимостите“ за социални работници и специалисти, 

които оказват директна подкрепа на мигранти, бежанци и търсещи закрила, организиран 

и проведен от Фондация „Асоциация Анимус“.  

АСОЦИАЦИЯ НАЯ 

 Дейности на "Асоциация НАЯ" по противодействие на трафика на хора, 

проведени през 2021 г: 

 Кампания във връзка с 18 Октомври - Международен ден за борба с трафика на 

хора с ученици в 3 общини на Област Търговише - Омуртаг, Антоново и Попово. В 

кампанията се включиха 33 ученици - доброволци към „Асоциация НАЯ“ на възраст 16-



 
19 години от 2 училища в градовете Попово и Антоново и 1 група ученици към 

Общински младежки съвет подпомогната от менторите на доброволците, ръководствата 

на училишата и представители на община, в лицето на секретар на МКБППМН. 

Доброволците разпространиха информационни материали сред своите връстници 

предоставени от Национална комисия за борба с трафика на хора (флаери и плакати) с 

цел информация за явлението „трафик на хора" и институциите, към които могат да се 

обърнат пострадалите за помощ и подкрепа:  

- 10 доброволци от СУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Антоново към Асоциация НАЯ - 

проведоха обучение на 50 свои връстници по метода „връстници обучават връстници“. 

Те представиха филм „Кукла" - учебен филм на Асоциация НАЯ за противодейетвие на 

трафика на хора с цел сексуална експлоатация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СПИСЪК С АБРEВИАТУРИ 

 

АЗ Агенция по заетостта 

АНКБТХ Администрация на Националната комисия за борба с трафика на хора  

АСП   Агенция за социално подпомагане 

БАСП Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве 

БПМР  Българска платформа за международно развитие 

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето 

ДБТ Дирекции „Бюро по труда” 

ИА „ГИТ” Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” 

МВнР Министерство на външните работи 

МВР   Министерство на вътрешните работи 

МКБТХ Местна комисия за борба с трафика на хора 

МО Международни организации 

МОН Министерство на образованието и науката 

МП Министерство на правосъдието 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МЦРМП Международен център за развитие на миграционните политики 

НМЗМ Национална мрежа на здравните медиатори 

НСлС Национална следствена служба 

НИП Национален институт на правосъдието 

НКБТХ   Национална комисия за борба с трафика на хора 

НПО Неправителствени организации 

ОССЕ Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 

РУО Регионално управление на образованието  

ЦКБППМН Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 

ФОЗ  Факултет по обществено здраве 

ЦИД  Център за изследване на демокрацията 


