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Разширено резюме 
 

Често наричан „съвременното робство“, трафикът на хора означава набирането, 

транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора чрез заплаха 

или използване на сила, както и чрез други форми на принуда, отвличане, измама, 

заблуда, злоупотреба с власт или с уязвимо положение, чрез даване и получаване на 

плащания или други облаги за получаване на съгласието на лице, което има контрол 

върху друго лице, с цел експлоатация; експлоатацията включва като минимум 

експлоатиране на проституцията на други лица или други форми на сексуална 

експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или дейности, сходни с 

робството, заробване или отнемане на телесни органи (UN TIPP, чл.3, ал.а). Приета с 

решение № 401 на Министерския съвет от 21.07.2017 г., Националната стратегия за 

борба с трафика на хора 2017-2021 г., е основен политически документ, който има за 

цел да формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно 

противодействие – както на самото престъпление, така и на последиците от него.  

Целите и приоритетите, заложени в стратегията 2017-2021 г. са в съответствие 

както с тези, разписани в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора 2012-

2016 г., така и с изведените  приоритети в цялостното европейско законодателство, 

регулиращо и регламентиращо целенасочената работа по проблема. Настоящият 

мониторингов доклад има за цел да оцени до каква степен изпълняваните в периода 

дейности и мерки съответстват на заложените в стратегията цели и приоритети; 

както и какви са основните параметри на изпълнението с оглед на уместността, 

ефикасността, ефектиността, въздействието и устойчивостта. 

Методологията на изследването включва анализ на документи и фокусирани групови 

дискусии с администрацията на НКБТХ, с всички местни комисии, с постоянната 

работна група към НКБТХ, и с група граждански организации, които работят активно в 

полето на противодействие на трафика на хора. 

Наличните статистически данни показват, че в общия случай България не се различава 

от глобалните тенденции и особено тенденциите в Европа, като основният дял на 

жертвите са млади жени и непълнолетни момичета, трафикирани с цел сексуална 

експлоатация. Подобно на общата картина в Европа, и у нас се наблюдава намаляване 

на броя на жертвите в периода 2018-2019 г., но 2020 г. е белязана от огромен скок в броя 

на жените жертви на сексуална експлоатация. 

Като национални предизвикателства пред борбата с трафика на хора, стратегията 

посочва: (1) Идентификация и подкрепа на жертви на трафик на хора, (2) Повишаване 

на ефективността и ефикасността на превенцията; (3) Ефективно, но щадящо за 

жертвите разследване, преследване и наказания; и (4) Миграционната криза. 
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Анализът на годишните национални програми за борба с трафика на хора показва, че 

съществува значимо разминаване между националните предизвикателства, 

националните приоритети, и стратегическите цели от една страна и заложените в 

националните програми мерки и стратегически цели от друга. Макар че програмите 

изглеждат логични и добре подредени, те всъщност не отразяват философията на 

НСБТХ, а предлагат набор от дейности, които в някои случаи изкривяват зададените 

от международните препоръки траектории на развитие. Анализът на времевото 

разгръщане на планираните мерки показва, че над две трети от дейностите се 

повтарят систематично в сходни времеви интервали, което означава, че приетият 

подход на годишни програми и липсата на дългосрочна перспектива е неефективно 

административно решение, което ежегодно блокира част от изпълнението на 

мерките и същевременно ненужно обременява администрацията с бюрократични 

процедури. 

Без да е изрично заложено като критерий за оценка, съществен проблем се оказва 

кохерентността на публините политики: наблюдава се противоречива класификация 

на типовете дейности, която варира през годините; не се спазват единни индекси и 

дефиниции при отчитането на дейноститите; не се спазва е единен формат на 

отчитане от различните институции, което изключително много затруднява 

мониторирането на работата на АНКБТХ, МКБТХ и другите публични институции. 

Националните програми за борба с трафика на хора се отличават с недобро планиране 

на ресурсите. Към нито една от изброените мерки, в нито една от разглежданите 

години няма изведени прогнозни бюджети за дадената дейност. По този начин е 

напълно невъзможно да се оцени икономическата ефикасност от избраните подходи и 

да се оцени доколко би могло да се оптимизира изпълнението. В годишните доклади се 

наблюдават систематичен проблем с отчетността: данните са спорадични; 

планираните дейности не винаги са отчитани; има отчитани непланирани дейности, 

за които не е ясна генералната съвкупност от лица; има твърде много наративни 

описания, вместо конкретика при количествено измерими показатели; има дейности, 

за които са отчетени данни, но те не съответстват на описанието и информацията, 

нужна за отчитането на тази дейност; има дублиране в отчитането на дейности – 

напр. обученията и работните срещи, но различните институции посочват 

противоречиви стойности, в зависимост от информираността на участниците си и 

т.н. По тази причина неможе  да бъде направена адекватна оценка. Въпреки това, 

хронограмата на разгънатите дейности показва, че в периода 2017-2021 г. България е 

била изключително активна в противодействието на трафика на хора (просто 

въздействието и ефективността не могат да бъдат измерени). 

Дискусиите позволяват да обясним и подчертаем един проблем, който се наблюдава в 

работата на МКБТХ, а именно – част от комисиите са изключително активни и видими, 

а друга част от комисиите има много ограничен набор от дейности. Причината за това 
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е структурна. МКБТХ са част от общинските структури и административно са 

фактически подчинени на местната администрация, но едновременно с това се 

намират под методическото ръководство на НКБТХ. В различните общини, подкрепата 

от конкретните административни ръководители е различна. По тази причина някои 

МКБТХ могат да си позволят по-мащабни дейности, съфинансирани от общинктите 

бюджети, а други МКБТХ нямат подобна подкрепа. Поради липсата на достатъно 

национално финансиране и зависимост от общинските бюджети, секретарите на 

МКБТХ фактически не са поставени при равни условия, а АНКБТХ няма финансовия ресурс 

да уеднакви условията на работа, а от там – набора от дейности и методите на 

работа на местно ниво се различават. Ключовият проблем за това е изключително 

ограниченият оперативен бюджет на АНКБТХ, който на практика блокира 

адекватното предоставяне на услуги по закрила и дейностите по превенция. 

Мониторинговите международни доклади на ГРЕТА към Съвета на Европа и Държавния 

департамент на САЩ съдържат системни препоръки, които страната ни не успява да 

адресира в периода 2017-2021 г., поради липса на политическа воля за справяне с 

трафика на хора. Реализираните от страната ни политики в разглеждания период 

изглеждат неустойчиви, недофинансирани и показват липса на експертен капацитет 

по отношение на наказателно-правната превенция на престъпността, особено в 

контекста на глобаните тенденции. Невъзможността трафикантите да получат 

ефективни присъди с продължителен срок и финансова санкция пораждат чувство на 

безнаказаност и подкопават усилията за подкрепа на жертвите да свидетелстват, 

както са и бариера пред пълноценната им реинтеграция за продължителен период от 

време. Националните програми и заложените и след това изпълнените в тях дейности 

не просто не осигуряват устойчивост на публичните политики, а на практика дори не 

адресират дадените проблемни полета. 

Като добри практики от изминалия период са оценени (1) засилващото се участие на 

гражданското общество в противодействието на трафика на хора; (2) обучителните 

програми за хората на първа линия, които осъществяват неформалната 

идентификация: здравни медиатори, социални работници, педагогически съветници; (3) 

систематичното прилагане на Националния механизъм за насочване на жертвите и 

паралелната работа на няколко горещи линии. 

Като проблемни полета, които пораждат своите поуки, се открояват: (1) липсата на 

политическа воля; (2) липсата на ефективни законодателни инициативи; (3) крайно 

недостатъчното финансиране на политиките за борба с трафика на хора – което не 

само води до неустойчивост на политиките, но дори застрашава предлагането на 

услугите по закрила и подкрепа на жертвите. Вторият кръг от проблемни полета е 

свързан с липсата на капацитет и на достатъчен човешки ресурс, включително факта 

че част от институционалните членове на НКБТХ не се припознават като такива и 

участието им е само формално. А последно място, но не и по значение, е липсата на 
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кохерентност в публичните политики, която оставя впечатление за хаотични 

дейности (макар че анализът откроява наличие на систематична повторяемост). 

Усещането за хаотичност се подсилва допълнително от липсата на единна 

интегрирана база данни. 

Докладът съдържа два типа препоръки към бъдещите стратегически документи. 

Разделът с конкретните препоръки за публични политики, поставя акцент върху 

гарантирането на подход, основан на правата и достойнството както при 

разледването и наказателното преследване, така и при закрилата и реинтеграцията, 

като са дадени конкретнипримери за такива мерки. Вторият вид конкретни препоръки 

са свързани с формиране на политики, основани на факти – агрегирана база данни, 

картографиране на уязвими общности, експериментални социални интервенции;  В 

този раздел са включени предложения за подобряване на институционалната среда, 

включително реструктуриране на АНКБТХ и МКБТХ; а на последно място, но с 

изключително значимост са препоръките за резширени мерки за отговорност спрямо 

извършителите и обузкуражаване на търсенето. Вторият тип препоръки са 

технически и имат за цел да гарантират кохерентност, прозрачност и съответно 

възможност за мониториране на публичните политики.  

Съгласно заданието по сключение договор, последният раздел на препоръките предлага 

Базова класификационна структура по приоритети, мерки и дейности на бъдещ 

стратегически документ. Откроени са следните елементи:  

А) Приоритет „Превенция“ с включени мерки по (1) социално развитие; (2) общностна 

превенция; (3) ситуационна превенция; и (4) социална реинтгеграция на извършителите.  

Б) Приоритет „Закрила и реинтеграция на жертвите“ с мерки по (1) неформална 

идентификация; (2) временно настаняване и първоначална подкрепа); (3) реинтеграция 

и възмездяване; и (4) международно партньорство при идентификация и завръщане. 

В) Приоритет „Ефективно наказателно преследване“ с мерки по: (1) формалната 

идентификация; (2) свидетелски показания; (3) бързо производство; (4) конфискация на 

имуществото; (5) международно сътрудничество при наказателни производства 

Г) Приоритет „Информационно осигуряване“ с мерки по: (1) проучвания на общности в 

риск; (2) систематично събиране на данни; (3) текущ мониторинг на мерките по закрила 

и информационните кампании 

Д) Приоритет „Законодателни инициативи“ с мерки в: (1) Наказателно 

законодателство; (2) Социално и здравно законодателство; (3) Мерки в сферите 

култура и образование 
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Въведение: 

0.1. Общ преглед на понятието „трафик на хора“ и политиките в България 
 

За проблема трафик на хора в съвременния свят започва да се говори все по-интензивно, 

след 2000 г., когато Конгресът на САЩ приема Закон за защита на жертвите на трафик. 

Именно в тази законодателна инициатива престъплението за пръв път е приравнено на 

робство (TVPA, чл.102, ал. а). Документът има ключово значение за развитието на 

международното право, като насърчава ООН да приеме допълнителен Протокол за 

предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, особено на жени и 

деца – оперативно по-познат като Протокола от Палером (UN TIPP), който допълва 

Конвенцията за борба с международната организирана престъпност (UN CTOC). Съгласно 

протокола от Палермо „трафик на хора“ означава набирането, транспортирането, 

прехвърлянето, укриването или приемането на хора чрез заплаха или използване на 

сила, както и чрез други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, злоупотреба 

с власт или с уязвимо положение, чрез даване и получаване на плащания или други 

облаги за получаване на съгласието на лице, което има контрол върху друго лице, с 

цел експлоатация; експлоатацията включва като минимум експлоатиране на 

проституцията на други лица или други форми на сексуална експлоатация, принудителен 

труд или услуги, робство или дейности, сходни с робството, заробване или отнемане на 

телесни органи (UN TIPP, чл.3, ал.а). През май 2005 Съветът на Европа приема Конвенция за 

борба с трафика на хора, която потвърждава определението за трафик на хора от протокола 

от Палермо, но въвежда допълнителен ключов принцип: трафик на хора има дори 

тогава, когато дейността не е свързана с организирана престъпност (CETS 197, чл.2). 

Успоредно с развитието на международното законодателство, в българските нормативни 

документи също се въвеждат промени, които да транспонират международните 

дефиниции. През 2002 г. е допълнен Наказателния кодекс, като във Втора глава 

„Престъпления против личността“, е добавен нов раздел IX „Трафик на хора“ (НК, чл.159а-

159г). През 2003 г. е приет Законът за борба с трафика на хора, който има за цел осигуряване 

на взаимодействието и координацията между публичните власти и неправителствените 

организации за предотвратяване и противодействие на трафика на хора; както и 

механизмите за и формиране на националната политика в тази област. Законът урежда 

взаимодействието, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи 

дейност в борбата с трафика на хора; мерките за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора; мерките за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора, както и 

статута на приютите и центровете за предоставяне на закрила и помощ на жертвите на 

трафика на хора (ЗБТХ, чл.1-3). Като по-детайлно разписан инструмент за сътрудничество 

между институциите,неправителствените и международните организации (в периода 

2008–2010 г.) е изработен и Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви 

на трафик на хора (НМН). След няколко допълнения, през юли 2016 г., механизмът е приет 
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като официален документ от българското правителство. Важно е да се подчертае, че НМН 

е съобразен с Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския 

съюз, която установява минималните правила относно определението на престъпленията 

и наказанията в сферата на трафика на хора, както и предвижда общи разпоредби за 

предотвратяване на престъплението и защита на жертвите, като отчита спецификите на 

пола. 

 

0.2. Нужда от мониторинг и цели на оценката  

 

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021, приета с Решение № 401 

на Министерския съвет от 21.07.2017 г., е основен политически документ, който формулира 

приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие - както на 

самото престъпление, така и на последиците от него.  Целите и приоритетите, заложени в 

стратегията 2017-2021 г. са в съответствие както с тези, разписани в Стратегията на ЕС за 

премахване на трафика на хора 2012-2016 г., така и с изведените  приоритети в цялостното 

европейско законодателство, регулиращо и регламентиращо целенасочената работа по 

проблема. 

Настоящият мониторингов доклад има за цел да оцени доколко планираните дейности 

отговарят на идентифицираните нужди и как тези нужди са адресирани в националните 

програми1 плановете за действие, като отговори на три основни изследователски въпроса:  

- Достатъчни ли са планираните ресурси (финанси, време, човешки ресурс) и доколко 

е обосновано тяхното изразходване? 

- Какво от планираните политики е фактически осъществено и следван ли е 
предварителният дизайн или са привнесени промени в хода на изпълнението? 

- Кои политики  са успешни и кои не постигат заложените цели? 

Докладът следва да послужи на всички заинтересовани страни, ангажирани в борбата с 
трафик на хора, като зададе ориентир за необходимостта от промяна или надграждане на 
съществуващите публични политики. 

 

 

  

 
1 За разлика от обичайния стратегическо подход, свързан с приемане на план или планове за действие във 
вразка с даден стратегически документ, НСБТХ не разполага с такъв, а на годишен принцип се приемат 
„национални програми“ – което е продължение на административна практика, предхождаща НСБТХ 
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0.3. Престъплението трафик на хора 

0.3.1. Дефиниции 
 

Дефиниците, с които се работи в настоящия доклад, следват нормативните определения от 
допълнителните разпоредби на Закона за борба с трафик на хора, а именно:  

1. "трафик на хора" е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или 
приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, когато се извършва с цел 
експлоатация; 

2. "експлоатация" е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на телесен 
орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия, за осъществяване на 
принудителен труд, за просия или за държане в принудително подчинение, за поставяне в 
робство или в положение, сходно с робството; 

4. "дете" е всяко физическо лице до навършването на 18 години; 

5. "жертва" е всяко лице, което е било обект на трафика на хора; 

6. "рискова група" е група от лица, които поради възрастта си, пола, социалния статус или 
разположението на района, в който живеят, са потенциални жертви на трафик на хора 

7. "рисков район" е район, в който са съсредоточени рискови групи. 

 
 

0.3.2. Законодателство 

Както бе посочено по-горе, законодателството за противодействие на трафика на хора в 
България в значителна степен е синхронизирано с директивата на Европейския парламент 
относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него 
(2011/36/ЕС). Държавата ни е страна и по редица други международни документи: 
Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора (CETS 197); Протокола за 
предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, особено на жени и 
деца към Конвенцията за борба с международната организирана престъпност (UN TIPP); и 
допълващия протокол и препоръки към Конвенцията за принудителния труд (P029, R203). 
По отношение на борбата с престъплението трафик на хора, в България правно значение 
имат няколко документа. 

  



15 | ИФС-БАН  
 

1) Наказателен кодекс 

Съгласно раздел IX „Трафик на хора“, чл. 159а (ал.1), НК предвижда: „Който набира, 
транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел да бъдат 
използвани за развратни действия, за принудителен труд или за просия, за отнемане 
на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност или за да бъдат държани в 
принудително подчинение независимо от съгласието им, се наказва с лишаване от 
свобода от две до осем години и глоба от три хиляди до дванадесет хиляди лева“. В 
същия член, но ал. 2 и ал. 3. разглеждат хипотезите за две утежняващи обстоятелства, ако 
става дума за дете: („лице, ненавършило осемнадесет години [...] наказанието е 
лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет 
хиляди лева“) и за бременна жена с цел продажба на детето („наказанието е лишаване от 
свобода от три до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди 
лева“). 

Останалите членове на НК, свързани с това престъпление, уреждат наказанията в случаи на 
специфични компоненти на престъплението: превеждане през границата (Чл.159б), 
използване на лице, пострадало от трафик на хора (Чл.159в), както и случаите на рецидив 
или организирана престъпна група (чл.159 г) 

2) Закон за борба с трафика на хора 

 

Съгласно своите общи разпоредби, ЗБТХ урежда взаимодействието, правомощията и 

задачите на държавните органи, осъществяващи дейност в борбата с трафика на хора. В 

това число влизат въпросите за статута и задачите на приютите, центровете и комисиите за 

предоставяне на закрила и помощ на жертвите на трафика на хора; мерките за 

предотвратяване и противодействие на трафика на хора; мерките за закрила и помощ на 

жертвите на трафика на хора, особено на жени и деца; както и предоставянето статут на 

специална закрила на жертвите на трафика на хора, които сътрудничат на разследването. 

Законът урежда създаването на НКБТХ и възможността за създаване на местни комисии на 

общинско ниво (чл. 4 и чл. 5). Урежда статута на приютите за временно настаняване; на 

приютите за последваща реинтеграция; както и на центровете за закрила и помощ на 

жертвите на трафика на хора (чл.9-12). Описва задълженията на държавните органи, 

дипломатическите и консулските представителства на страната по закрила и помощ на 

жертвите на трафик (чл.15-20), както и извежда особената важност на мерките по закрила 

на децата, жертви на трафик на хора  (чл.21-24), както и статутът на специална закрила на 

жертвите, които са решили да свидетелстват за целите на наказателното производство 

(чл.25-31). 
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3) Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора2  

Конвенцията на Съвета на Европа въвежда няколко много важни уточнения по отношение 
на трафика на хора, които впоследствие намират отражение и в българското 
законодателство. На първо място важен е акцентът, че не би трявало да се прави разлика в 
практиките по защита на жертвите или наказателното проиводсво срещу трафикантите, 
защото законовите разпоредби следва да се прилагат за всички форми на трафик на хора, 
независимо дали са национални или международни и дали са свързани или не с 
организираната престъпност (CETS 197, чл.2); на второ място се извежда принципът, че 
съгласието на жертва на "трафик на хора" да бъде подложена на някоя от формите на 
експлоатация, се счита за ирелевантно, когато са използвани заплаха за използване или 
самото използване на сила или други форми на принуда, отвличане, измама, въвеждане в 
заблуждение, злоупотреба с власт или състояние на зависимост или даване или получаване 
на пари или облаги за постигането на съгласието на лицето (CETS 197, чл.4, т. „b“); както и 
рамката по отношение на децата, че набирането, транспортирането, прехвърлянето, 
укриването или приемането на дете с цел експлоатация винаги се разглежда като "трафик 
на хора" (CETS 197, чл.4, т. „с“). Всъщност, Конвенцията на Съвета на Европа включва 
изключително важни определения за това какво е сексуална експлоатация и сексуална 
злоупотреба с деца, което обаче не е транспонирано адекватно в българското 
законодателство и затова изрично ще го представим по-долу: 

▪ Сексуална злоупотреба (CETS 197, чл.18, т.“а“) е участието в сексуални действия с 
дете, което, в зависимост от съответните разпоредби от националното 
законодателство, не е достигнало законната възраст за сексуални действия;  както и   
(CETS 197, чл.18, т.“ б“) сексуални действия с принуда; злоупотреба с доверие, 
злоупотреба с уязвимо  положение; 

▪ Детска проституция (CETS 197, чл.19) 
▪ Детска порнография (CETS 197, чл.20) 
▪ Участието на дете в порнографски представления (CETS 197, чл.21) 
▪ Морално разложение на деца (CETS 197, чл.22) [т.е. когато детето е заставено да 

гледа полов акт между други лица, вкл. видеозапис] 
▪ Съзблазняване на деца за сексуални цели (CETS 197, чл.23) 

 

4) Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора  

НМН представлява детайлно разписана рамка за сътрудничество на националните 
институции и гражданския сектор с цел да се да осигури спазването на човешките права на 
жертвите на трафик и да предостави ефективна грижа и насочване на жертвите към 

 
2 Ратифицирана със закон, приет от 40-то НС на 7.03.2007 г. - ДВ, бр. 24 от 20.03.2007 г. Издадена от 
Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 63 от 3.08.2007 г., в сила за Република България от 
18.06.2007 г 
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съответните услуги по закрила, подкрепа и реинтеграция. Механизмът стъпва на три 
компонента, всеки от който със съответни мерки и действия, както следва: 

▪ Идентификация и насочване: Идентификация; Оценка на риска; Определяне на 
неотложни потребности; Насочване към услуги; 

▪ Закрила и подкрепа: Кризисна интервенция; Подкрепа в периода на размисъл; 
▪ Социално включване: Дългосрочна психологическа подкрепа и овластяване; 

Безопасно завръщане; Участие в наказателното производство; Предоставяне на 
финансова компенсация. 
 

 

0.4. Статистически данни за трафик на хора 
 

0.4.1. Глобални тенденции 
 

Наличните данни за регистрираните жертви на трафик на хора по света показват,  
относително ясен профил на лицата, пострадали от това престъпление. Съгласно 
последните данни на МОТ, реализирани, съвместно с МОМ от приблизително 40 мил. души 
годишно – жертви на принудителен труд или принудителен брак – приблизително 71% са 
от женски пол, а делът на деца е около 25% (ILO 2017). От наличните статистически данни 
за периода 2004-2018 г., показани на графиката по-долу, се вижда тенденция на промяна с 
постепенно увеличаване на дела на мъжете и момчетата. Бюрото на ООН по наркотиците и 
престъпленията обобщава, че броят на жертвите и сред жените, и сред мъжете се 
увеличава. Същевременно изрично се подчертава, че увеличаването на относителният дял 
на жертвите сред мъжете се дължи не просто на по-високия дял на засегнатите мъже, а на 
еволюцията на понятието „трафик на хора“ от „сексуална експлоатация на жени“ към 
повече форми на експлоатация (UNODC 2016: 6). Тази тенденция продължава да се 
наблюдава и в контекста на глобалната паднемия от Ковид-19 (UNODC 2020: 15). 
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Източник: Statista 2021a. 

 

Източник: Statista 2021b. 

През 2017 г. и 2018 г. в страните от Европейския съюз има регистрирани 14 145 жертви 
(COM[2020]661:3), което означава, че се наблюдава намаляване с около 31% от 20 532 души 
през 2015 г. и 2016 г. (COM[2018]777:2). Приблизително две трети от жертвите на трафик на 
хора са лица от женски пол, като жените и момичетата са приблизително 90% от жертвите 
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на трафик с цел сексуална експлоатация към 2018 г. (при 95% през 2016 г.). В периода 2017-
2018 г. абсолютният брой на жертвите с българско гражданство нарежда страната ни на 
пето място по този показател след Румъния, Унгария, Франция и Нидерландия сред 
страните членки, което представялва устойчива тенденция спрямо 2012 и 2016 г. 

Международните доклади върху ефектите от трафика на хора, често обръщат изрично 
внимание върху печалбите и паричните потоци, които се пораждат от този тип престъпна 
дейност. Специалният доклад на ООН обръща внимание на факта, че докато дребните 
трафиканти понякога могат да печелят близко или малко повече от средната заплата за 
дадена страна, то незаконните печалби на големите престъпни организации често пъти са 
значителни и са свързани с експлоатация на десетки и дори стотици жертви в продължение 
на години. В най-известния случай, анализиран от UNODC, престъпна група трафикира 
стотици жени от Югоизточна Азия в Северна Америка за сексуална експлоатация, като 
приходите на престъпната група са десетки милиони щатски долари за пет години дейност. 
Въпреки това,  в масовия случай съдебните дела, се занимават с измами с относително 
ниска печалба, като жените и момичетата са продадени на бъдещия им експлоататор за по-
малко от 5 000 USD, а посредниците получават по-малко от 2 000 USD. Важно е в този случай 
да се подчертае, че пазарната стойност на жертвите е по-висока, когато тя достигне фазата 
на експлоатация (UNDOC 2020). 

 

0.4.2. Национални специфики 

 

Данните за България3 показват, че в общия случай страната ни не се различава от 

глобалните тенденции и особено тенденциите в Европа, като основният дял на жертвите са 

млади жени и непълнолетни момичета, трафикирани с цел сексуална експлоатация. 

Подобно на общата картина в Европа, и в България също се наблюдава намаляване на броя 

на жертвите в периода 2018-2019 г., но 2020 г. е белязана от огромен скок в броя на жените 

жертви на сексуална експлоатация. Ако погледнем формално към наличните данни, може 

да се каже, че делът на децата-жертви в България е няколко пъти по-малък спрямо 

средните стойности за Европейския съюз. Това обаче е относително подвеждаща 

информация, защото България страда от синдрома на т.нар. „недостъпна и ненадеждна“ 

статистика (UNICEF 2007). Казано иначе, липсва кохерентен механизъм за систематично, 

хармонизирано и дезагрегирано събиране и анализ на данни по отношение на всички 

видове експлоатация на деца. Нещо повече, децата – въвлечени в просия и дребни 

криминални дейности от своите семейства – често пъти биват разглеждани като малолетни 

и непълнолетни престъпници, вместо като жертви на експлоатация – и като такива попадат 

в статистиката на ЦКБППМН, вместо в статистиката на НКБТХ. Затова, докато Европейските 

доклади отчитат, че приблизително една четвърт от жертвите са деца (PICCOLI SCHIAVI 

 
3 Посочените в доклада данни са изрично предоставени на екипа на ИФС-БАН от АНКБТХ въз основа на 
данните, които НКБТХ получава от ВКП като годишна справка, за което екипът изказва своята благодарност 
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2019), в България има данни единствено за сексуалната експлоатация и продажбата на 

бебета. 

Важно е да се отбележи също така, че – поради специфики на съдебното производство в 

България – статистическите данни, предоставяни от ВКП на практика касаят случаите, при 

които има конституиране на жертва на трета инстанция (т.е. след апелативните и 

касационните дела). По този начин данните за трафика на хора в България фактически 

отразяват тенденции на реализиране на престъплението няколко години по-рано и така не 

не отразяват актуалното възникване на статута на жертва, а едва окончателното признаване 

на този статут и по тази причина имат кумулативен характер. По тази причина броят на 

актуалните жертви на трафик към дадена година (идентифицирани от социални служби, 

НПО или органите на МВР) се различава от този на прокуратурата. Пример за подобни 

разлики са сигналите и съответно статистиката за неформалната идентификация, 

извършена от АНКБТХ. 
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Разпределение на пострадалите от трафик на хора лица в България, по пол и цел на трафика, в 

периода 2015-2021 г, въз основа на данните на ВКП 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

с цел развратни действия 314 329 323 309 258 366 282 

Жени, от тях 311 318 316 307 255 333 278 

Непълнолетни 24 19 32 48 24 20 17 

Малолетни 2 1 0 1 0 4 1 

Мъже, от тях 3 11 7 2 3 3 4 

Непълнолетни 0 1 0 0 0 0 0 

Малолетни 1 0 0 0 0 0 0 

 цел принудителен труд 26 31 67 59 56 44 68 

Жени 4 8 16 12 7 10 17 

Мъже 22 23 51 47 49 34 90 

с цел отнемане на телесни органи   1 1 1 2 7 8 8 

Жени 0 0 0 0 3 4 4 

Мъже 1 1 1 2 4 4 4 

с цел държане в принудително 

подчинение 
6 5 17 8 14 8 27 

Жени 6 3 14 5 11 6 25 

Мъже 0 2 3 3 3 2 2 

спрямо бременна жена с цел 

продажба на детето и 
59 80 97 64 51 39 0 

пострадали лица по чл. 182б НК - 1 3 1 1 1 2 

* забележка: данните за 2021 са предварителни и касаят периода 01.01. - 30.09.2021 г. 

Източник: ВКП, чрез АНКБТХ 
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Разпределение на пострадалите от трафик на хора лица в България, по пол и цел на трафика, в 

периода 2017-2021 г, съгласно сигналите получени в АНКБТХ 

Пострадали лица 2017 2018 2019 2020 2021 

Общ брой пострадали лица 131 130 94 60 132 

Жени, от тях 69  50 39 86 

непълнолетни (14-18 години)   3 3 11 

малолетни (под 14 години)   6 1 9 

Мъже, от тях 34  44 21 46 

непълнолетни (14-18 години)   3 0 10 

малолетни (под 14 години)   4 0 6 

цел сексуална експлоатация 52  31 27 47 

Жени, от тях 50  31 26 45 

Непълнолетни 10  2 3 4 

Малолетни   2 0 0 

Мъже, от тях 2  0 1 2 

Непълнолетни   0 0 1 

Малолетни   0 0 0 

цел трудова експлоатация 19  45 26 61 

Жени 7  8 8 23 

Мъже 9  29 18 38 

Деца 3  8 0 0 

с цел просия   10 7 5 

Жени   2 3 4 

Мъже 22  8 2 1 

Деца 2  0 2 0 

Бременна жена с цел продажа на 
бебето 

1  1 0 n.a. 

Продажба на новородено     1 

Принудителен/Фиктивен брак 4  1 0 n.a. 

Жени 3  1 0  

от тях, непълнолетни момичета 2  0 0  

Мъже 1     

Принудително подчинение 8  0 0 n.a. 

Жени 8     

Източник: годишни доклади на АНКБТХ 
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0.5. НКБТХ, МКБТХ, приюти за жертви на трафик на хора 
 

Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена на основание на чл. 4 от 
Закона за борба с трафик на хора. Основната роля на НКБТХ е да определя и координира 
прилагането на националните политики по противодействието на трафика на хора и 
изпълнението на стратегическите документи. НКБТХ е орган към Министерския съвет на 
Република България, който организира взаимодействието между отделните публични 
институции и граждански организации по прилагането на закона. Членове на НКБТХ, с ранг 
„заместник-министър“/“заместник-директор“ излъчват следните държавни органи: МВР, 
Министерство на правосъдието, ВКП, МОН, Министерство на здравеопазването, МВнР, 
МТСП, НСлС, ВКС и ДАЗД. За председател на НКБТХ бива определян някой от заместник-
министър председателите.  

Към НКБТХ е създадена Постоянна работна група, чийто състав периоично се актуализира, 
и която към края на 2021 г. включва 40 експерти, с опит в сферата на противодействието на 
трафика на хора,  като освен представители на изброените по-горе институции, тук влизат 
и служители на ГДБОП, ГДГП, АСП и др., МОМ, и различни НПО. НКБТХ има своя 
администрация, ръководена от секретар. Под методическото ръководство на АНКБТХ са 
поставени десет МКБТХ в следните общини (по азбучен ред): Благоевград, Бургас, Варна, 
Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе и Сливен.  

АНКБТХ отговаря и за координацията на настаняването и подкрепата на жертвите на трафик  
в приютите за пълнолетни жертви, в кризисния център за настаняване на деца жертви и в 
консултативните услуги към НКБТХ, делегирани на НПО. Към момента на приключване на 
настоящия доклад, приюти за трафик на пълнолетни жертви на трафик на хора има във 
Варна, Бургас и София; кризисен център за настаняване на деца жертви се помещава в 
помещение на НКБТХ като собствена дейност на Столична община, а в Бургас има и приют 
за последваща ре-интеграция с малък капацитет. Динамиката и структурата на 
предоставяне на тези услуги са обект на изрична оценка по-долу в доклада. 

Местните комисии: (1) организират и координират взаимодействието между отделните 
ведомства и организации в региона по прилагането на закона; (2) осъществяват 
държавната политика и стратегия в областта на борбата с трафика на хора на територията 
на региона и отчитат изпълнението на дейността си пред Националната комисия и кмета на 
шестмесечие и годишно; (3) осъществяват изпълнението на националната и на 
съгласуваната с Националната комисия местна програма за предотвратяване и 
противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му на територията на региона; 
(4) подпомагат организацията за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните 
във връзка с трафика на хора; (6) организират провеждането на информационни, 
разяснителни и образователни кампании за лицата от рисковите групи на трафика на хора 
в региона; (7) реализират програми за обучение на служители за изпълнение на функции 
във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора в региона. 
  



24 | ИФС-БАН  
 

Първа глава: Уместност и приложимост на стратегията  

1.1. Национални предизвикателства 

1.1.1. Идентификация и подкрепа на жертви на трафик на хора 
 

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора 
разграничава два типа идентификация на жертвите на трафик на хора: формална и 
неформална. Неформалната идентификация (или идентификация на първо ниво) включва 
поредица от процедури за установяване на признаци, по които може да се разкрие 
евентуален случай на трафик. Макар че е предвидена и възможност жертвите на трафик на 
хора да могат и сами да се идентифицират като такива, неформалната идентификация се 
извършва обикновено от служители в институции или организации, които първи са 
установили контакт с потърпевшите от трафик на хора. Обикновено това са социални 
работници и психолози (работещи на терен, на гореща телефонна линия или в 
консултативни центрове). Формалната идентификация се осъществява от органите на 
досъдебното производство – прокурори, следователи и разследващи полицаи – и има за 
цел стартиране на разследването (НМН: 31–34). 

Въпреки съществуващата нормативна рамка, синхронизирана с международното 
законодателство, и установените механизми на идентификация и закрила, експертите 
отбелязват факта, че всъщност много малка част от истинския брой жертви в България в 
крайна сметка биват идентифицирани. Този проблем обаче не е специфично български и, 
успоредно с лавинообразно увеличаващият се брой на публикациите по темата, в глобален 
план се наблюдава критика към релевантността на индикаторите и достоверността на 
данните и се търсят различни механизми за формиране на по-адекватни оценки по 
отношение на засегнатото население (Пампоров 2018). Друга причина, откроено от 
екпертите от АНКБТХ в хода на изследването, е фактът, че значителна част от пострадалите 
от трудова експлоатация рядко се самоидентифицират по ред причини (например: срам, 
неудобство, и страх), но и защото не смятат, че реално са жертви, понеже в експлоация 
изкарват повече от това, което могат да печелят на родното си място или, в друг случай – 
предпочитат да ползват друг тип социални услуги в страната на дестинация, вместо тези, 
които им гарантират правата на пострадали от трафик на хора в България. 

По отношение на справяне с проблемите свързани идентификацията, НСБТХ (с.28) 
предвижда: 

▪ Организиране и провеждане на обучения на служители (от всички институции и на 
всички нива, ангажирани с трафик на хора) за разпознаване на престъплението 
трафик на хора и ранна идентификация на жертвите му; 

▪ Създаване на наръчници, методологии и практични указания (и сходни в 
съдържателен план, информационни материали), които да улеснят работата на 
служители по отношение на ранната идентификация и насочване на жертвите на 
трафик на хора; 
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▪ Ясно разписани процедури по отношение на извършващите идентификация 
институции/организации; 

▪ Осигуряване на ранна правна консултация на жертвите на трафик на хора, случваща 
се непосредствено след извършената първична идентификация (формална или 
неформална) в сътрудничество с НБПП и НПО. 

▪ Създаване на ясни и синхронизирани процедури, описващи действията на 
конкретни служби /институции/ и организации по отношение на медицинската, 
социалната и правна помощ и подкрепа, която жертвите на трафик на хора биха 
могли да получат или получават; 

▪ Реално практическо прилагане и усъвършенстване на всички съществуващи 
законови мерки, свързани с оказването на защита и закрила на жертвите на трафик 
на хора; 

▪ Създаване на единна информационна система, която да бъде захранвана с данни, 
подадени от всички ангажирани с работа по трафик на хора, институции/  
организации; 

▪ Разкриване на допълнителни социални услуги (включително и в общността), които 
да откликнат на потребностите на жертвите на трафик на хора, в това число и такива, 
насочени към жертви на трафик мъже и момчета, като в предоставянето на услугите 
се включат и обучени доброволци и/или представители на общността. 

  

Списъкът с мерките може да бъде оценен като уместен. Той включва всички възможни 

аспекти: повишаване на експертния капацитет на институциите, стиковане на действията на 

различните заинтересовани страни, осигуряване на психологическа, правна и социална 

защита на жертвите (дори само при неформална идентификация), както и отчетност и 

проследимост на случаите през информационна система. Списъкът с мерки изглежда и 

приложим, защото изисква провеждане на обучения, изготвяне на наръчници, стиковане 

на базите данни и разкриване на социални услуги за подкрепа в общността – дейности, 

които при наличие на политическа воля, експертност и достатъчен бюджет не би трябвало 

да срещнат публична съпротива и не съдържат непреодолими социални, икономически 

или политически бариери. 

 

1.1.2. Повишаване на ефективността и ефикасността на превенцията 
 

В социалната практика и свързаната с това социологическа и психологическа литература се 

различават три вида превенция на престъпната дейност, които са систематизирани и 

обобщени в Наръчника за превенция на престъпленията (UNODC 2010:12-18 ) като:  

1) Първична (Универсална) превенция – Насочена към онези, които никога не са 

участвали в системата на наказателното правосъдие. Касае мерки и места, свързани с 

цялото общество: образователни програми в училищата срещу домашното насилие или 
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тормоза в класната стая; полицейско присъствие и нощно осветление на публични 

места и др. Като цяло се свързва с редуциране на риска от извършване на престъпения 

чрез засилване на ролята на социалните структури и институции;  

2) Вторична (Целева) превенция – Насочена е към деца, младежи, и лица от уязвими 

групи, които са идентифицирани от социалните услуги, образователните или 

правосъдните системи като застрашени от участие в престъпления. Тя има за цел да 

идентифицира хората и групите в повишен риск и да изработи целеви мерки за работа 

с тях: краткосрочни младежки и общностни програми, квартали с концентрация на 

инциденти и повишен риск (напр. бедност, ниско образование, безработица). 

Вторичната превенция може да включва (а) Повишено социално развитие; (б) 

предотвратяване на престъпление на местно ниво; (в) предотвратяване на  ситуационна 

престъпност; (г) програми за ресоциализация 

3) Третична (Специфична) превенция – т.е. програми за тези, които са в правосъдната 

система по време на или след наказателно производство и/или им предстои връщане в 

общността, след изтъпрпяване на наказанието, с цел предотвратяване повторно 

престъпление. Основната цел на този тип превенция е да приложи наказателното 

законодателство по отношение на извършителите (с цел превенция на рецидивите) и 

социалното законодателство по отношение на жертвите на по-тежки случаи (с цел 

закрила, психологическа подкрепа, реинтеграция). 

 

НКБТХ (с.29) работи с понятията: а) Обща превенция – насочена към обществото и 

потенциалните уязвими групи като цели обща информираност по проблема; б) Селективна 

превенция – насочена към уязвими групи и лица, които имат конкретно рисково поведение. 

То може да бъде наблюдавано и оценено като такова въз основа на набор от значими 

показатели (напр. трудови мигранти, проституиращи и т.н); и Индикативна превенция – 

насочена към групи и лица, оценени като високорискови, предвид техния минал опит по 

отношение на въвличане в конкретно престъпление (в тази група са и жертвите на трафик, 

като превенцията има за цел да се избегне тяхното повторно виктимизиране). Въпреки 

разликата в понятията и частичното разминаване в дефинициите, в общи линии става дума 

за същия тристепенен подход на превенция и от тази гледна точка може да се приеме, че 

избраният подход е уместен. 

Предвидени са следните мерки: 

▪ Организиране на проучване и изготвяне на анализ във връзка с възможностите за 
нови форми и начини за разработване и реализиране на превенционни кампании, 
като се вземат под внимание както новите реалности, свързани с престъплението 
трафик на хора, така и новите начини и средства за постигане на въздействие върху 
конкретна уязвима общност (интерактивни методи); 
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▪ Повишаване на качеството на превенционните кампании, чрез реализиране на 
дейности, адресиращи специфичният профил, уязвимости и потребности на 
различните целеви групи (в това число и провеждане на теренна работа); 

▪ Синхронизиране на превенционните кампании на партньорските 
институции/организации и тези на НКБТХ и МКБТХ, с цел постигане на по-добър и 
дългосрочен ефект, както и избягване на дублиращи се дейности с други 
институции;  

▪ Създаване на мултидисциплинарни екипи, които да организират и реализират 
съвместни последователни превенционни кампании, с цел постигане на 
непрекъснат, целогодишен процес на превенция;  

▪ Обучение на доброволци, които активно да участват в организирането и 
реализирането на превенционни кампании;  

▪ Обучение на млади лидери и медиатори (в конкретната културна или субкултурна 
група или общност);  

▪ Разработване на инструменти за оценка на риска и система за ранна идентификация 
за потенциално въвличане в трафик при конкретно лице или уязвима група и тяхното 
използване в практиката;  

▪ Развитие на консултативната дейност и информационните услуги, насочени към 
запознаване на лицата с трафика на хора (горещи линии и т.н);  

▪ Привличане на допълнителни партньори (медии, работодатели, бизнесмени, 
представители на туристическия бизнес и т.н), с цел предотвратяването на търсенето 
на услугите на жертви на трафик;  

▪ Организиране и реализиране на превенционни кампании, изключително насочени 
към бременни жени и момичета, при които е идентифициран риск от изоставяне на 
новороденото;  

▪ Въвличане на учебните заведения и техните специалисти (директори, учители, 
педагогически съветници) в дейности, насочени към превенция и противодействие 
на трафика на деца;  

▪ Въвличане на общински и районни представители, както и на активни граждански 
групи в дейности, насочени към превенция и противодействие на трафика на хора, 
при които жертвите са деца;  

▪ Засилване ролята на родители и родителските сдружения и организации. 
 

Повишаването на ефикасността на превенцията чрез организиране на проучване и 

изготвяне на анализ във връзка с възможностите за нови форми и начини за разработване 

и реализиране на превенционни кампании; чрез създаване на мултидисциплинарни екипи, 

които да организират и реализират с целогодишен процес на превенция; обучаването на 

добровалци; както и синхронизирането на превенционните кампании на МКБТХ са 

несъмнено уместен и приложим подход, който при добра координация действително 

може да оптмизира разходите на време, финанси и човешки ресурси. 

Повечето от предвидените мерки за превенция адресират най-вече общата превенция, при 

това по един по-скоро абстрактен начин: засилване ролята на родителските сдружния, 
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въвличане на учебните заведения, въвличане на общински представители. Разбира се, 

подобен подход е приложим, но е неуместен по отношение на дефинираната цел: 

повишаване на ефективността и ефикасността, защото оценката на ефективността и 

ефикасността винаги зависи от конкретни количествени показатели и ясно дефинирани 

целеви показатели. Вторичната превенция е частично адресирана с обученията на млади 

лидери и медиатори, с разработването на инструмент за оценка на риска и система за 

ранна идентификация, както и с превенционните кампании, насочени към бременни жени 

и момичета. В този случай може да се каже, че има приложимост и уместност на мерките. 

За съжаление, въпреки присъствието ѝ в списъка с типове превенции, НСБТХ по никакъв 

начин не адресира третичната превенция, т.е. има абсолютна неуместност и 

неприложимост. Този проблем бива коментиран от експертите на АНКБТХ като дължащ се 

на две основни причини: 

▪ Липса на достатъчно човешки и финансов ресурс, който да отговори на нуждите от 

третичната превенция 

▪ Липсата на предвидени предварителни критерии (бенчмарк) по отношение на 

оценяването на ефективността и ефикасността на дейностите по превенция, 

включително свързани с липсата на предварителна план-сметка за необходимите 

финансови средства. 
 

1.1.3. Ефективно, но щадящо жертвите разследване, преследване, и наказание 
 

Като страна по Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, България е 

обект на периодичен мониторинг от Експертната група за действия срещу трафика на хора 

(ГРЕТА). Преди разработването на НСБТХ, с оглед на ефективното, но щадящо жертвите 

разследване, страната ни получава следните препоръки (GRETA 2015:41): 

➢ Трябва да се гарантира ненаказуемостта на жертвите на трафик на хора, дори в 

случаите, когато доброволно са въвлечени в него. Особено внимание се обръща 

върху чл. 329, ал.1 от НК, който позволява жертвите на сексуална експлоатация 

фактически да бъдат осъдени на лишаване от свобода до две години, заради 

получаването на „нетрудови доходи по непозволен или неморален начин“. 

Препоръката за това е да бъде разработена изрична инструкция, която да бъде 

сведена за изпълнение до разследващите полицаи, следователите и прокурорите. 

➢ Значителен брой наказателни дела за трафик на хора в България биват 

преустановени, а повечето от присъдите са под 3 години, като много дела завършват 

със споразумение между обвинението и извършителя. Неуспехът да бъдат осъдени 

трафикантите и липсата на ефективни присъди пораждат чувство на безнаказаност 

и подкопават усилията за подкрепа на жертвите да свидетелстват. 

➢ Множество жертви, завърнали се в България, отказват да свидетелстват или дори да 

съобщят на властите за своя случай, защото не вярват в правосъдната система. 
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Участието в съдебния процес е травматично за жертвата, която бива разпитвана 

многократно по отношение на едни и същи показания, понякога в продължение на 

8 часа или биват организирани „очни ставки“ между трафиканта и жертвата. Тези 

практики трябва да бъдат заменени със щадящо разследване – направо пред съдия 

и без възможност за контакт между жертвата и извършителя. 

➢ Съдебните дела за трафик на хора се завеждат на първа инстанция. Често тези 

съдилища с малки, с няколко съдии и прокурори, които се занимават с всички 

видове престъпления и не са обучени да работят със случаи на трафик на хора. 

Случайното разпределение на делата (което иначе е добра антикорупционна мярка) 

допълнително задълбочава проблема. Поради факта, че престъплението трафик на 

хора е изключително комплексно се препоръчва специализация на прокурорите и 

съдиите, които се занимават с такива казуси и по възможност преместване на делата 

в специализирания съд.  

В края на мониторинговия период на НСБТХ, България е преминала третия кръг от 

експертни оценки и прави впечатление, че част от препоръките остават или са надградени 

с допълнитена конкретика и детайли, т.е. не се наблюдава същностна промяна в качеството 

на изпълняваните публични политики (GRETA 2021:68-69): 

➢ Съдебните дела в случай на трафик на хора не трябва да се проточват, каквито са 

и препоръките на ЕСЧП във връзка с Европейската конвенция за правата на 

човека (ECHR, чл.6, ал.1) и съответните стандарти на EK за ефикасност на 

правосъдието 

➢ Развиване на чувствителност у прокурорите и съдиите към жертвите на трафик на 

хора и насърчаване на специализация им по отношение на този тип 

престъпления 

➢ Осигуряване на ненаказуемост на жертвите и изготвяне на инструкция за 

органите на МВР и прокуратурата, с оглед неприлагането на чл. 329 от НК 

➢ Особена защита на жертвите и свидетелите чрез систематична употреба на „синя 

стая“ не само за деца, но и за други уязвими жертви на трафик на хора, като тези 

показания бъдат признати в съда и се избегне повтарянето на разпитите на 

жертвите. Разпитите следва да се провеждат от спациално обучени следователи 

в присъствието на специално обучени психолози. 

Паралелно с мониторинга от страна на Съвета на Европа, България присъства в ежегодните 

глобални мониторингови доклади на правителството на САЩ. В доклада от 2017 г. (касаещ 

2016 г.), съвпадащ по време с изработването на НСБТХ към страната ни са направени 

следните препоръки във връзка с ефективното наказателно преследване на 

извършителите, щадящо жертвите на трафик (TIPR 2017): 

➢ Засилване на усилията за разследване, наказателно преследване и осъждане на 

трафиканти, особено за трафик на работници, и ефективно лишаване от свобода 

на осъдените трафиканти  
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➢ Увеличаване на капацитета на държавата за оказване на помощ за жени, жертви 

на трафик и предоставяне на специализирана помощ на деца жертви;  

➢ Проактивно разследване, преследване и ефективно осъждане на лишаване от 

свобода на държавни служители и длъжностни лица, които са съучастници в 

трафик на хора 

➢ Увеличаване на финансирането за дейности за борба с трафика; 

➢ Осигуряване на обучение за повишаване на чувствителност на прокурори и 

съдии, работещи с жертви на сексуален трафик; включително предоставяне на 

компетентен правен съвет и допълнителна защита в съдебната зала за жертви, 

подпомагащи наказателното преследване; 

➢ Освен присъдите лишаване от свобода, увеличаване на броя на трафикантите, 

подложени на глоби, и съответно увеличаване на броя на жертвите, които 

получават обещетение като дял от тези глоби 

През следващите четири години обаче, по отношение на тези препоръки е оценено, че не 

се наблюдава прогрес и затова в докладите в периода 2018-2021 препоръките се повтарят, 

като дори се задълбочава тонът изискващ: продължителни ефективни присъди с лишаване 

от свобода; затвор за държавни служители и политици, които са съучастници в 

престъплението трафик на хора; проактивна идентификация на жертвите – особено сред 

експлоатираните в комерсиалните сексуални услуги жени; обучения и сензибилитиране на 

прокурори и съдии, рационализиране и систематизиране на обезщетяването на 

жертвите,създаване на единна база данни за идентифицираните, разследваните и 

случаите, завършили с наказателна присъда, диференцирана по вид на трафика (TIPR 2018, 

TIPR 2019, TIPR 2020, TIPR 2021). 

НСБТХ адресира голяма част от тези препоръки и от тази гледна точка изглежда уместна и 

приложима (с.30-32) 

▪ Периодичен анализ на данни относно жертвите и извършителите на 

престъплението, както и резултатите в наказателното производство на национално 

и регионално ниво, с цел разработване на целенасочени политики по превенция и 

противодействие на трафика на хора; 

▪ Утвърждаване на система за комуникация и обмен на информация между всички 

работещи по конкретен случай на трафик на хора институции/организации със 

засилване координаторската функция на НКБТХ; 

▪ Повишаване на капацитета на органите на съдебната система за разпознаване на 

престъплението трафик на хора и налагане на строги наказания за извършителите;  

▪ Организиране и провеждане на обучения на служители (от всички институции и на 

всички нива, работещи по проблема) с цел разпознаване на престъплението 

трафика на хора и правата на жертвите;  

▪ Повишаване на броя и ефективно използване на съвместни екипи за разследване на 

случаи на трафик на хора;  
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▪ Провеждане на паралелни финансови разследвания (разследвания на парични 

потоци и свързани лица, на незаконно придобито имущество);  

▪ Разследване, преследване и наказание на длъжностни лица, замесени или 

съучаствали в схеми за трафик на хора;  

▪ Разширяване на мрежата и създаване на регионална “карта” на адвокати и юристи, 

специализирали в работата по дела за трафик на хора;  

▪ Ефективно прилагане на закона и процедурите за отнемане (конфискуване) на 

незаконно придобито имуществои проучване на възможността за създаване на 

фонд, в полза на пострадалите от престъплението трафик на хора;  

▪ Разписване на процедури и мерки, гарантиращи спазването на правата на децата, 

жертви на трафик на хора, както и на тези със специфични потребности (физически 

и психически нарушения/увреждания, мигранти, бежанци);  

▪ Прилагане на щадящи и облекчени процедури по отношение на деца, жертви на 

трафик, както в процеса на тяхната идентификация, насочване и закрила, така и по 

време на участието им в досъдебното и съдебно производство;  

▪ Създаване на допълнителни сини стаи и защитени пространства и максимално 

оползотворяване на вече съществуващите;  

▪ Създаване на мрежа от специалисти (юристи, социални работници, психолози, 

лекари и учители) на национално и регионално ниво, обучени да работят със 

специфичните случаи на деца, жертви на трафик;  

▪ Утвърждаване на ролята на Националната комисия за борба с трафик на хора като 

национален координатор;  

▪ Утвърждаване на ролята на Местните комисии за борба с трафика на хора като 

регионален координатор;  

▪ Утвърждаване и повишаване на сътрудничеството и обмена на информация на ниво 

ЕС (в рамките на създадентие структури) и на международно ниво;  

▪ Синхронизиране на системите за запазване на конфиденциалност на информацията;  

▪ Създаване на мултидисциплинарни мобилни екипи, които да съдействат за по-

добрата и цялостна работа на институциите/организациите при случаи на трафик;  

▪ Повишаване на сътрудничеството между държавните структури и НПО. 

 

1.1.4. Миграционна криза 
 

В периода 2013-2016 г. България и Европа са изправени пред безпрецедентна след Втората 

Световна война вълна от лица, търсещи международна закрила – основно от Близкия 

Изток. Доколкото глобалните изследвания показват, че това са територии с милиони хора, 

намиращи се в състояние на трудова и сексуална експлоатация (UNDOC 2020), то 

предвиждането на мерки, които да адресират нуждите на тези хора са уместни и 

приложими. Нещо повече, миграционния контекст бива вплетен в цялостната политика по 

формиране на приоритетите на ниво ЕС и например новата анти-трафик стратегия на ЕС 
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вече е в контекста на темата за сигурността, вътрешния ред и миграцията. В това отношение 

изрично се подчертава, че трафикът на жертви се извършва „в смесени миграционни 

потоци към ЕС по всички маршрути. Контрабандата на мигранти често е свързана с други 

форми на организирана престъпност, например с трафик на хора. Настоящата глобална и 

регионална миграционна ситуация повишава рисковете от трафик, като трафикантите 

злоупотребяват с процедурите за предоставяне на убежище, включително чрез 

узаконяване на собствения си статут и статута на своите жертви . Планът за действие на ЕС 

срещу контрабандата на мигранти съгласно новия Пакт за миграцията и убежището  ще 

допринесе за разбиване на бизнеса на трафикантите при прехвърляне на жертви за 

експлоатация в Европа и за борбата с контрабандните мрежи“ (COM/2021:21). 

Цитираният план обръща особено внимание на три аспекта от трафика на хора и връзката 

му с каналджийството и контрабандата на мигранти. От една страна, по миграционните 

маршрути възникват много големи рискове за жените и момичета да станат жертви на 

трафик с цел сексуална експлоатация или други форми на основано на пола насилие и 

съответно има нужда от чувствителни към спецификите на пола мерки. От друга страна,  

мрежите за трафик на хора злоупотребяват с процедурите за предоставяне на убежище и 

фактически използват някои центрове за прием мигранти като място за набелязване на 

потенциални жертви на трафик. В този случай ранната идентификация на потенциални 

жертви от страни извън ЕС следва да бъде специален обект на целенасочен подход. И на 

последно място, но не и по значение, междуведомственото сътрудничество следва да бъде 

насочено към преодоляването на предизвикателствата в областта на финансовите 

разследвания, възстановяването на активи и документните измами, както и във връзка с 

нови явления, като например използването на цифрови и комуникационни технологии за 

улесняване на трафика – включително реклама, организиране, събиране на плащания и др. 

(COM(2020)609). 

 

1.2. Национални приоритети, цели и мeрки в стратегията 
 

НСБТХ съдържа пет национални приоритета, чрез които да отговори на националните 

предизвикателства, разгледани по-горе. За съжаление, приоритетите са представени само 

като списък без никакви допълнителни разяснения към тях – защо са приоритет, какво се 

предвижда в рамките на всеки приоритет и т.н. 

▪ Активна превенция с фокус уязвимите групи 

▪ Повишена идентификация, закрила и помощ, без значение от разликите в 

идентичността 

▪ Ефективно преследване и наказание 

▪ Засилена международна и междуведомствена координация 

▪ Незабавна специализирана реакция при деца, жертви на трафик на хора  
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Това не би било проблем, ако имаше припокриване между предизвикателства и 

приоритети, т.е. ако разрешаването на всяко предизвикателство беше дефинирано като 

приоритет и изведено по този начин в мерките. В няколко от случаите това е възможно: 

активната превенция с фокус уязвимите групи, повишената идентификация и от части 

ефективното преследване и наказание. От части, защото в предизвикателствата фокусът е 

върху правата на жертвите, а не върху самия наказателен процес, както изглежда от 

дефиницията на приоритета. В приоритетите обаче присъстват засилена международна и 

междуведомствена координация, както и незабавната реакция при деца, жертви на тафик 

на хора – което не присъства изрично в предизвикателствата и мерките към тях; а в 

предизвикателствата е включена миграционната криза, която обаче отсъства от 

приоритетите. В едно от експертните интервюта в рамките на това изследване, беше 

подчертано, че децата са своеобразен „напречен срез“ във всички останали политики и 

затова отсъстват от предизвикателствата. Това решение обаче изглежда неуместно, макар 

и приложимо, защото НСБТХ следва да е инструмент за междуинституционална 

координация. Доколкото правата на децата следва да са координирани от ДАЗД (и от ДАБ 

в случаи на деца от трети страни), а не от АНКБТХ, е редно в една подобна стратегия да има 

изрично планиран раздел – за който съответната публична институция да знае, че има пряк 

ангажимент. 

Във връзка с националните приоритети са формулирани 8 стратегически цели: 

1. Формулиране на ефективни механизми за противодействие на трафика на хора, 

които стъпват на анализ на актуални емпирични данни за престъплението;  

2. Превенция на трафика на хора, както на ниво отделни личности, така и на ниво 

семейство, група и общество;  

3. Изграждане на доверие у гражданите и обществото към институциите и 

организациите (в това число и НПО), работещи по проблема трафик на хора и 

стимулиране на гражданската активност по отношение на противодействието на 

трафика на хора;  

4. Утвърждаване на правни и институционални механизми за ефективно и резултатно 

наказателно преследване и за осъждане на организаторите, извършителите и 

съучастниците в трафик на хора;  

5. Ефективно преследване и наказание на трафика на хора чрез използване на 

механизмите и структурите на ЕС за международно сътрудничество между 

съдебните и правоприлагащи органи;  

6. Осигуряване на своевременна и съобразена с индивидуалните потребности на 

жертвите на трафик на хора, подкрепа и закрила;  

7. Осигуряване на възможност за последваща реинтеграция и пълноценно социално 

функциониране на жертвите на трафик на хора;  

8. Създаване на система от процедури, гарантиращи идентификация, оказване на 

помощ и подкрепа и съблюдаване на правата на жертвите на трафик - деца.  
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1.3. Национални програми 2017-2021 

1.3.1. Анализ на правдоподобността и съответствието спрямо стратегията 

 

Изпълнението на всяка стратегия обикновено е свързано с план за действие, който следва 

да адресира заложените в дадената стратегия цели и мерки, чрез съответни дейности. По 

отношение на НСБТХ обаче не е приета методология, основана на един дългосрочен и 

устойчив план, а е подходено през приемането на годишни национални програми. Това от 

една страна дава огромното предимство да се осигури гъвкавост и възможност да се 

реагира бързо при възникването на нови прецеденти и форми на трафик; от друга страна 

обаче ненужно ангажира административен капацитет на национално и регионално ниво и 

се отразява негативно върху ефективността на изпълнението на стратегията, чрез 

увеличаване на обема от косвени бюрократични дейности, които не касаят пряко борбата 

с трафика на хора. 

Структурният анализ на националните програми показва сериозно разминаване между 

националните предизвикателства, националните приоритети, и стратегическите цели от 

една страна и заложените в националните програми мерки и стратегически цели. 

Проблемът вероятно произтича от факта, че националните програми 2017-2021 са взети 

наготово от Националната програма 2016 г., която е използвана като шаблон, и изобщо не 

са съобразени с основния стратегически документ, който следва да съпътстват. Макар че 

програмите изглеждат логични и добре подредени, те всъщност не отразяват философията 

на НСБТХ, а предлагат „административен шум“ от дейности, които обаче изкривяват 

зададените от международните препоръки и стратегията траектории. За да обосновем така 

направената оценка, ще посочим няколко примера на привидно съответствие, които 

фактически няма как да постигнат желания резултат: 

1) Превенция 

НСБТХ счита за предизвикателство необходимостта да се повишат ефективността и 

ефикасността на превенцията. По тази причина залага като приоритет превенцията с фокус 

на уязвимите групи (т.е. млади момичета и жени на възраст 16-29, жители на сегрегирани 

квартали и т.н.). В целите обаче фокусът се размива с твърде общото „личности, семейства, 

групи и общество“ – т.е. всичко (което означава липса на приоритет!). И така мярката 

превенция в крайна сметка има за цел „повишаване на осведомеността на обществото и 

уязвимите групи“. От гледна точка на Наръчника за превенция на престъпленията (UNODC 

2010) обаче информационните кампании не могат да се разглеждат като ефективен и 

ефикасен инструмент за превенция, доколкото им липсва устойчивост във времето. Тоест 

голяма част от заложените в Националните програми дейности не са уместни и не са 

правдоподобни по отношение на предизвикателствата и приоритетите на НСБТХ. 

  



35 | ИФС-БАН  
 

2) Щадящо жертвите разследване 

Проблемът с щадящото жертвите разследване е посочен като предизвикателство в НСБТХ.  

Като приоритет обаче вече е трансформирано в ефективно наказателно преследване (т.е. 

отпада акцентът върху правата на жертвите). Като релевантна цел се наблюдават два 

елемента – ефективно наказателно преследване и съблюдаване правата на децата-жертви 

(а защо не съблюдаване на правата и на възрастните – жертви?!). В националните програми 

обаче подобен раздел изобщо отсъства – т.е. националните програми са неправдоподобни 

по отношение на политическата воля да се подобри щадящото жертвите разследване, с цел 

повишаване на неговата ефективност (поради очаквано повишаване на сътрудничеството 

на жертвите). От тази гледна точка не е изненада, че и в докладите на ЕК и в годишните 

докладите на САЩ тези препоръки са запазват и засилват през целия мониторингов 

период. 

3) Международно сътрудничество 

НСБТХ не идентифицира като предизвикателство проблеми с международното 

сътрудничество. В приоритетите обаче и изведена необходимостта от подобряване на 

координацията. В целите е изведен ясен фокус – подобряване на международното 

сътрудничество между съдебните и правоприлагащите органи, с цел повишаване на 

ефективността на правосъдието. В националните програми обаче международното 

сътрудничество е сведено до „омбен на добри практики“ – което, ако са проследят 

дейностите през 2017 г., например, е сведено до представяне на Националната 

институционална рамка на единични форуми, сътрудничество в рамките на Българо-

швейцарската програма и сътрудничество случаи на нарушаване на трудово 

законодателство, съгласно Директива 2014/97/ЕС. Може да се каже, че и в този случай няма 

правдоподобност на националните програми по отношение на приоритетите и целите 

предвидени в НСБТХ. Коментар на експерт от АНКБТХ, свързан с констатациите по този 

приоритет посочва, че институциите, които членуват в НКБТХ никога не залагат дейности, 

свързани с оперативното сътрудничество между правоприлагащите органи, по линия на 

преследването и др., а реално, те са част от противодействието. По този причина, 

например, се наблюдават разлики в съдържателен план в отчетите по изпълнение на НП и 

анализите на Държавния департамент на САЩ.   

 

4) Миграционната криза 

Във връзка с повишеният брой постъпващи молби за международна закрила, по отношение 

на това предизвикателство, НСБТХ предвижда три мерки:  а) Организиране и реализиране 

на превенционни кампании, изключително насочени към граждани на трети страни; б) 

разработване на система от индикатори за ранна идентификация на потенциалния риск от 

въвличане в трафик или установяване на лица-мигранти, вече преживели или 

преживяващи експлоатация; в) Развиване и адаптиране на социалните услуги за жертви на 



36 | ИФС-БАН  
 

трафик, с цел отговаряне на потребностите на жертвите на трафик, граждани на трети 

страни. Националната програма за 2017 г. обаче предвижда провеждане на международно 

събитие, целящо обмен на опит и добри практики, свързани с противодействието на 

трафика на хора в контекста на новите миграционни предизвикателства. Разбира се, 

подобно събитие е много полезно за повишаване на капацитета на АНКБТХ, но като такова 

само частично адресира откроеното предизвикателство. Проблемът отсъства в следващите 

Национални програми, макар че е ключов в новата Европейска стратегия. Казано иначе, в 

този свой аспект националните програми са неправдоподобни и не съответстват на НСБТХ. 

Коментар на експерт от АНКБТХ във връзка горната констатация откроява изключително 

важен структурен проблем в това отношение. ДАБ не е член на НКБТХ, и съответно няма 

ангажимент да координира дейностите си по превенция на миграцията от трети страни с 

АНКБТХ. Сътрудничеството в това отношение разчита само на добрата воля на 

институциите, което при смяна на политическите ръководства и при промяна на експертния 

състав фактически поставя под въпрос наличието на всякакво сътрудничество. 

Разминаването между, предизвикателства, приоритети и цели предвидени в НСБТХ от една 

страна и заложените мерки и цели в националните програми от друга страна е 

илюстрирано и посредством анализ на съответствията в таблицата по-долу. 
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Структурен анализ на съответствията 

# НСБТХ Национални програми 

 Предизвикателства Приоритети Цели Мерки Цели 

1 Идентификация и 
подкрепа на жертвите 

Превенция с фокус 
уязвими групи 

Анализ на актуални данни Институционални мерки 
Развиване на 

административни структури 

2 
Ефективност и ефикасност 

на превенцията 

Повишена 
идентификация и 

закрила 

Превенция на личности, 
семейство, група и 

общество 
Превенция 

Повишаване на 
осведомеността на 

обществото и уязвимите 
групи 

3 
Щадящо жертвите 

разследване 
Ефективно наказателно 

преследване 
Изграждане на доверие у 

гражданите 
Обучение и 

квалификация на кадри 

Развиване и надграждане 
на експертността на 

специалисти 

4 
Миграционна криза 

Международна и 
междуведомствена 

координация 

Ефективно наказателно 
преследване 

Защита и реинтеграция 
на жертвите 

Реинтеграция на жертвите 

5 

 
Незабавна реакция при 

деца 

Международно 
сътрудничество между 

съдебни и 
правоприлагащи органи 

Анализ и статистическа 
отчетност 

Проследяване на 
тенденциите в 

престъплението 

6 
  

Подкрепа и закрила на 
жертвите 

Международно 
сътрудничество 

Обмен на добри практики 
по превенция и 

противодействие 

7 
  

Последваща 
реинтеграция на жертвите 

Законодателни мерки 
Надграждане на 

законодателната рамка 
8 

  
Съблюдаване на правата 

на жертвите - деца 
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  1.3.2. Анализ на времевото разгръщане на дейности/мерки  
 

Анализът на планираните дейности, по видове мерки, показва, че в работата по изпълнение 

на НСБТХ, над две трети от дейностите се повтарят систематично в рамките на петте години, 

при това в приблизително сходни времеви интервали за всяка от тези дейности. Това 

означава, че възприетият към момента подход за приемане на годишна програма е 

неефективен, защото ежегодно обременява работата на АНКБТХ с двумесечна подготовка 

на програмата за следващата година (ноември и декември) и същевременно блокира 

работата по част от мерките – поради необходимостта програмата да бъде приета с 

решение на НКБТХ. Второто ясно личи от факта, че повечето дейности, свързани с работата 

на АНКБТХ са с фактическо начало месец март. Тоест, ежегодното приемане и 

утвърждаване на нова програма обременява АНКБТХ с 4 месеца ненужна бюрократична 

дейност и следователно намалява ефективността на работата и възможното въздействие. 

Останалата една трета от дейностите е генерирана ad-hoc по проекти на НПО и по 

международни партньорски договори на публични институции. В това отношение обаче 

също се наблюдава типологичен модел от дейности и заинтересовани страни, т.е. има 

систематичност, макар и диверсификация в източниците на финансиране и частично 

изместване в периодите на изпълнение. Казано иначе, и този тип дейности могат да бъдат 

заложени в по-дългосрочен план за действие, макар и само с индикативни показатели. 

Наблюдава се проблем с типологичната класификация на дейностите по мерки. В някои 

случаи дадени дейности в първата им година на изпълнение са класифицирани като един 

тип мярка, в следващия период са класифицирани като друг тип мярка. Нашата оценка е, 

че повторната класификация обикновено е по-уместна от първата. В работните програми 

обаче нерядко понятието „превенция“ се употребява по спорен начин, което води до 

систематично погрешна класификация на множество дейности. В общия случай етикетът 

„превеция“ бива прикачен към всякакъв вид информационни дейности от псевдо-масов 

характер: напр. „информационна кампания за международния ден на трафик“. Това е 

дейност по хипотетично повишаване на информираността, че подобно престъпление 

съществува, но в никакъв случай не може да бъде класифицирано като превенция на 

престъпна дейност, по смисъла на Наръчника за превенция на престъпността (UNODC 2010). 

Същевременно типични примери за вторична превенция с дейности в общността като 

„Обучение на здравни медиатори“ и „Изработването на наръчник за подкрепа на жени-

мигранки с фокус върху интеграцията им на пазара на труда“ са категоризирани като 

„обучение и квалификация“. На хронограмата по-долу разпределението на дейностите във 

времето е разгледано през планирането на дейността по тримесечия в рамките на дадена 

календарна година, а разпределнието им по мерки следва оригиналната класификация, 

като е използвана следната цветова схема: 
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 Институционални и организациионни мерки 

 Превенция 

 Обучение и квалификация на кадри 

 Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора 

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

 Международно сътрудничество 

 Законодателни мерки 

 

Хронограма на планираните дейности и мерки в Националните програми за борба с 

трафика на хора в периода 2017-2021 г. 

                               Година,Тримесечие 
Дейност 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Приемане на НСБТХ-2021                     

Повишаване капацитета на МКБТХ                     

Внедряване на механизъм за 
проследяване на жертвите след 
напускане на приюта 

     
 

               

Международно събите в контекста 
на миграционните реалности 

                        

Прилагане на НМН                     

Разкриване на МКБТХ-Плевен                     

Ранна идентификация сред уязвими 
общности 

                    

Информационна кампания – 
международен ден (30.07) 

                    

Информационна кампания – 
европейски ден (18.10) 

                    

Информационни дейности сред 
мигранти и лица, търсещи закрила 

* 
                   

Академия за доброволци сред 
МКБТХ 

                    

Картографиране и преидентифи-
кация на уязвими общности 

                    

Информационна кампания за 
превенция на трудова експлоатация 

                    

Обучение на дипломати и 
полицейски аташета 

                    

Обучение на съдии, магистрати и 
разследващи полицаи 

                    

Обучение на служители на МВР и 
инспектори на ГИТ за взаимодей-
ствие при принудителен труд 

                    

Обучение на ромски медиатори в БТ                     

Обучение на служители на БТ, ГИТ и 
ДСП 

                    

Обучение на магистрати, юристи и 
ГДБОП служители 

                    

Обучение на МКБТХ за НМН                     
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Обучение на социални работници от 
ДСП за идентификация на жертви и 
реинтеграция след приют 

                    

Обучение на педагогически 
персонал за ранна идентификация 

                    

Обучение на персонала на 
новооткритите ПВНЦЗПЖТХ и 
СКЦЖТХ 

                    

Международно обучение за 
членовете на НКБТХ за редуциране 
на търсенето на сексуални услуги 

                    

Международно обучение за члено-
вете на НКБТХ за оказване на помощ 
на жертвите 

                    

Повишаване на квалификацията на 
служителите на АНКБТХ 

                    

Закрила и подкрепа в ПВНЦЗПЖТХ 
във Варна и Бургас 

                    

Синхронизиране на действията за 
специализирана подкрепа на мъже 
с НПО, МОМ и МТСП 

                    

Откриване на ПВНЦЗПЖТХ с 
капацитет 10 лица в София 

                    

Откриване на СКЦЖТХ за деца с 
капацитет 10 лица в София 

                    

Разширяване на мрежата от 
адвокати, специализирани в защита 
на жертви на трафик 

                    

Анализ на тенденциите въз основа 
на данните в ЕИСПП 

                    

Провеждане на предварителни 
оценки, изследвания и анализи с 
цел подобряване механизмите за 
идентификация и закрила 

                    

Представяне на националната 
институционална рамка за борба с 
трафика на хора на чуждестранни 
партньори 

                    

Обмен на опит между България и 
Швейцария 

                    

Взаимодействие на ГИТ по 
Директива 96/71/ЕО 

                    

Промени и допълнения в ЗБТХ                     

Подобряване на взаимодействието 
при прилагането на координа-
ционния механизъм за деца 

                    

Приемане и утвърждаване на 
координационен механизъм за 
непридружените деца-чужденци 

                    

Становища по законодателни 
промени, касаещи трафик на хора 
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Национална работна среща с МКБТХ                     

10 информационни сесии, с фокус 
върху сезонната заетост в чужбина 

                    

Фокус-групи в ромски общости 
върху трудовата експлоатация 

                    

Лятна кампания за превенция на 
сексуална експлоатация 

                    

Консултативна среща на ICMPD със 
заинтересовани страни в България 

                    

Участие на членове на НКБТХ и 
АНКБТХ в обучения на Академия по 
евопейско право 

                    

Обучение на БАСП за младежи по 
трафик, свързани със здравето 

                    

Обучение на БАСП за здравни 
медиатори 

                    

Обучение на БАСП за учители, НПО, 
преподаватели и студенти 

                    

Обучение на Анимус за достъп до 
компенсации 

                    

Обучения на Анимус за трудова 
експлоатация 

                    

2 семинара на Анимус по проект 
“Support Victims of Crime” 

                    

Закрила на жертвите в ПВНЦЗПЖТХ                     

Закрила на деца в СКЦЖТХ - София                     

Включване на жертви в програми за 
обучение и заетост към АЗ 

                    

Старт на проект на ДАЗД за център 
за непридружени деца-чужденци 

                    

Подкрепа на жертви, чрез 
транзитния център на Анимус 

                    

Завръщане на жертви, 
идентифицирани в чужбина, с 
подкрепата на МОМ 

                    

Реинтеграция на жертви по 
програми на МОМ 

                    

Изготвяне на Стратегия за правна 
помощ на жертви на трафик в 
трансгранични случаи 

                    

Изготвяне на обща рамка за 
насочване на жертви на 
трансгранични престъпления 

                    

Създаване на информационни 
материали за правата на жертвите 
на престъпления 

                    

Оценка на нуждите при насочване 

на жертвите по проект „Justice at 

Last на Анимус 
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Събиране на данни за оценка на 
компенсациите на жертвите по 

проект „Justice at Last на Анимус 

                    

Обмен на добри практики между 
антитрафик координаторите в 
Югоизточна Европа 

                    

Обмен на добри практики между 
България и Чехия 

                    

Action week в Швейцария                     

Заключителна среща по българо-
швейцарската програма 

                    

Изготвяне на Българо-швейцарски 
насоки за идентификация, закрила и 
насочване на жертви на трафик 

                    

Създаване на международна и 
национална платформа за ранна 
идентификация и защита 

                    

Създаване на онлайн платформа за 
подкрепа на жертвите на 
престъпления 

                    

Управление и мониторинг на 
ПВНЦЗПЖТХ, СКЦЖТХ и МКБТХ 

                    

Механизъм на МОН за обхват и 
превенция на ранно отпадане 

                    

Ангажиране на родителите в 
процеса на обхващане и 
повишаване възпитателния 
потенциал на семейството 

                    

Кампания в часа на класа „Трафикът 
на хора – заедно да се защитим от 
съвременното робство!“ 

                    

Разпространение на информа-
ционни материали сред български 
граждани, зад граница 

            
+ + + + 

    

Столична Академия по здравно и 
сексуално образование (БАСП) 

                    

Здравно образование с модул 
„трафик“ в София, Монтана и Ямбол 

                    

Публикуване на информационен 
материал за възможността да се 
получи обезщетение от жертви 

                    

Повишаване капацитета на 
прокуратурата: трафик и интернет 

                    

Обучение на охранителна полиция                     

Обучение на специалисти за ранна 
идентификация сред мигранти 

                    

Превенция на сексуална 
експлоатация по проект на БАСП 
„Партньорство и Учене в Дейсвие“  

                    

Обучение на магистрати, адвокати и 
правни експерти (Анимус) 
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Обучение на социални работници и 
други специалисти от услуги за 
жертви на трафик на хора (Анимус) 

                    

2 семинара за надграждане на 
междуинституционално 
сътрудничество (Анимус) 

                    

Разработване на минимални 
стандарти за предоставяне на общи 
услуги за подкрепа на жертви на 
престъпления (Директива 
2012/29/ЕС) 

                    

2 обучения на МОМ за 2 превенция 
и идентификация на жертви на 
насилие основано на пола, 

                    

Наръчник за овластяване при 
насилие, основано на пола (Анимус) 

                    

Наръчник за разследване и чеклист 
при трудова експлоатация (ЦИД) 

                    

Ремонт на помещения за 

ПВНЦЗПЖТХ и СКЦЖТХ 

                    

Подобряване на осведомеността на 
гражданите за „гореща телефонна 
линия“ към МВнР 

                    

Насочване на жертви към социални 
услуги и парични помощи (АСП) 

                    

Събиране и докладване на данни: 
Директива 2011/36/ЕС (ГРЕТА). 

                    

Проучване „Връзките между 
трафика на хора и отделни 
икономически сектори (ЦИД) 

                    

Изготвяне на набор от инструменти 
за рискови икономически сектори и 
конференция (ЦИД) 

                    

Инструментариум за рискови групи 
във връзка с финансови 
престъпления (ЦИД) 

        
* 

           

Инструмент за оценка на риска и 
трудова експлоатация (ЦИД) 

                    

Събиране на статистическа 
информация и анализ през интернет 
платформа (МОМ) 

                    

Изготвяне на Годишна национална 
програма за противодействие на 
трафика на хора  

                    

Провеждане на заседания на НКБТХ                     

Повишаване на осведомеността 
относно консулското съдействие 

                    

Обучение за работа с ИБД на 
работещи в ПВНЦЗПЖТХ и на 
АНКБТХ 
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Наръчник за подкрепа на жени 
мигранти и трудовата им 
интеграция (Анимус) 

                    

Разработване на електронна 
платформа за работа по случаи на 
жени мигрантки (Анимус) 

                    

Възстановяване на услугите в 
ПВНЦЗПЖТХ-София 

                    

Възстановяване на услугите в 

СКЦЖТХ с доставчик ПУЛС 

                    

Програма за овластяване и трудова 
интеграция на жени-мигрантки 
(Анимус) 

                    

Дългосрочна интензивна 
подкрепа за 10 жени мигрантки 
(Анимус) 

                    

Създаване на ИБД                     

Оценка за изпълнението на НСБТХ                     

Участие на АНКБТХ в 
междуведомствени работни групи 

                    

Кампания за превенция на трафик 
на бременни с цел продажба на 
бебета 

                    

Съвместни инициативи с 
ЦКБППМН 

                    

Провеждане на обучение в училище 
в София (ГДБОП) 

                    

Обучителни семинари съвместно с 
ЦКБППМН 

                    

Обучения за служители в РПЦ                     

Обучение за адвокати за работа с 
мигранти и бежанци (Анимус) 

                    

Кръгла маса за зачитане правата на 
жертвите в наказателното 
правосъдие (ЦИД) 

                    

Утвърждаване на междуинституцио-
нален екип за работа по сигнали 

                    

Изготвяне на план за действие с 
фокус зачитане на човешките права 
на жертвите при наказателното 
правосъдие (ЦИД) 

                    

Предоставяне на подкрепа в 
кризисен център „Св.Петка“ 
(Анимус) 

                    

Създаване на онлайн платформа на 
НМН и катографиране на услугите 

                   
# 

Създаване на електронен регистър 
на делата за трафик на хора, 
разгледани от ВКС 

                    

Анализ на данните от регистъра на 
ВКС 

                    



45 | ИФС-БАН  
 

Мониторингова визита на ОССЕ в 
България 

                    

Трансгранично ефективно 
полицейско разследване за защита 
на жените, жертви на трафик 

                    

Експертна среща по линия на 
Европол 

                    

ЛЕГЕНДА 

* Посоченият срок за  изпълнение е в предходна година 

+ Посоченият срок е „след отмяна на ограничителните мерки във връзка с COVID-19” 

# Посоченият срок е в следваща година 
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1.4. Местни планове за действие 
 

Местните комисии за борба с трафика на хора са 10: Благоевград, Бургас, Варна, Велико 

Търново, Монтана, Параджик, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен. И десетте МКБТХ имат 

разнообразна дейност и участват активно в борбата с трафика на хора, както в рамките на 

областта, така и в сътрудничество с другите МКБТХ и НКБТХ. Мониторирани са годишните 

планове на МКБТХ и Националния отчет на дейността на НКБТХ за периода 2017-2021 

година. 

 

1.4.1. Анализ на правдоподобността и съответствието спрямо националните програми 

Анализираните в мониторинга планове (местни програми) на 10-те МКБТХ за периода 2017-

2021 г. са в съответствие с националните планове за борба с трафика на хора (НПБТХ), но се 

наблюдават регионални специфики и разлики по години. Прави впечатление например, че 

в планирането на дейностите от страна на МКБТХ Благоевград през 2018 г. и през 2020 г. 

настъпва промяна в начина на оформяне на местния план, като се посочват раздели и 

съответстващите им дейности, без стратегически и оперативни цели (Благоевград, 2018, 

2020). Планирането през 2019 г. отново включва подробното разписване на стратегически 

и оперативни цели (Благоевград 2019), но с промени във формулировките, например:  

„Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите 

групи (жени, деца, представители на етническите малцинства, безработни и социално 

слаби) (2018 г.) по проблемите на трафика на хора“ (Благоевград, 2018 г.); 

„Повишаване на капацитета на служителите, на структурите и членовете на НКБТХ.“  

Развиване и надграждане на капацитета на специалисти в областта на противодействие на 

трафика на хора и закрила на жертвите. (Благоевград, 2019 г.) 

Планирането на раздели, стратегически и оперативни цели се променя и в други МКБТХ: 

Монтана, В. Търново, Бургас и др., но прави впечатление, че стратегическите и оперативни 

цели са включени в местните планове през 2017 и през 2019 година. В местните програми 

на някои МКБТХ изцяло липсват стратегическата цел и оперативните  цели по различните 

приоритети. За пример могат да се посочат МКБТХ Пазарджик (2018-2021), Плевен (2021), 

Русе (2018-2021) и Сливен (2018-2021). 

Тенденцията при структурната подредба на местните програми от 2017 към 2021 година е 

при планиране дейностите да се подреждат по раздели със следните атрибути: отговорна 

институция/ организация, партньори, предвидени финансови средства, срок, очаквани 

резултати, индикатори за изпълнение.  

Сравнителният анализ между различните МКБТХ, но и в рамките на дейността на една 

МКБТХ допълнително се усложнява поради промяна в същността, съдържанието и 

номерацията на дейности по и между раздели. Например промените са илюстрирани в 
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таблица 1.4.1.1. Тази вариативност и ежегодна подготовка на планове затруднява както 

мониторирането, така и сравнителния анализ най-малко на две нива: 1) в рамките на една 

МКБТХ по години, 2) в рамките на всички 10 МКБТХ по години спрямо НКБТХ, националния 

план и отчет. Наблюдаваните вариации – както в съдържанието на приоритети, цели и 

дейности, така в номерацията, сроковете или индикаторите не може да бъде преодоляно 

при сравнителното изследване и мониторинга, още повече, че не се намира обосновка, 

планиране или стратегическа цел на правените промени - кое обстоятелство налага 

промяна във формулировка, съдържание или изпълнение на дадена дейност; кое налага 

преместване на дадена дейност от един в друг раздел и т.н.  

В таблица 1.4.1.2. е представен илюстративен пример за съответствие на планираното като 

дейности от МКБТХ и националната програма. Още един пример за промяна на 

планираните дейности е планът за 2020 г. и за 2021 г. за МКБТХ Варна, който обхваща 

раздели I-V от НПБТХ. 

В националните годишни отчети са посочени обобщени данни за дейностите от МКБТХ в 

описателен стил, от които не може да се направи релевантен сравнителен анализ на 

извършените дейности по раздели по МКБТХ. Заради общата структура на националните 

отчети, за всяка МКБТХ е посочен кратък и синтезиран текст, от който не става ясно как са 

изпълнени всички дейности, предвидени от годишните планове. Например: „Броят 

докладваните проекти, релевантни на целевата работа, в които МКБТХ участват за 

изминалата 2017 г. е общо 7. “ (Отчет за изпълнение на Национална програма за борба с 

трафика на хора и закрила на жертвите за 2017 г.).  

В перо Финансиране/Предвидени финансови средства Местните програми се наблюдават 

3 /три/ посочвания – „не е необходимо“; конкретен източник (например „от бюджета на 

НКБТХ“) и дефинирана сума (което е най-редкия случай.) Последното се среща в приоритет 

II. Превенция и III. Обучение и квалификация на кадри. В Годишните отчети по изпълнение 

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

закрила на жертвите обаче,  не се отчитат финансови средства, което не позволява да се 

направи оценка на разходваните средства. 
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Таблица 1.4.1.1. Добавяне/промяна на дейности с една и съща номерация по години за МКБТХ Благоевград, Бургас, 
Варна и Велико Търново в раздел IV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА 
ХОРА” 

МКБТХ Дейност Наименование Година 

Благоевград 4.1. 
Подобрена координацията при работа по случаи и сигнали за 

жертви на трафик на хора. 
2017 

Благоевград 4.1. 
Прилагане на Национален и Транснационален механизъм за 

рефериране на жертвите на трафик на хора. 
2018 

Благоевград 4.1. 

Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по 
случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите 

и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване и 
подпомагане на жертвите на трафик на хора (НМН). 

2020, 2021 

Бургас 1.4. 

Популяризиране дейността на МКБТХ-Бургас чрез медийното и 
отразяване на дейностите и в печатните и електронни регионални 

издания 
2017, 2018 

Бургас 1.3. 

Популяризиране дейността на МКБТХ-Бургас чрез медийното и 
отразяване на дейностите и в печатните и електронни регионални 

издания 
2019 

Бургас 4.2. 

Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по 
случаи на жертви на трафик на хора, чрез прилагане на процедурите 
и мерките, залегнали в Национален механизъм за насочване (НМН) 

и подпомагане на жертвите на трафик на хора. 

2019 

Бургас 4.2. 
Подготовка и изпълнение на проектни предложения към програми, 
финансиращи дейности за подкрепа на жертви на трафик на хора. 

2017, 2018 

Варна 7.1. 

Изготвяне на становища за промени и допълнения в Закона за 
борба с трафика на хора и Правилника за прилагане на Закона за 

борба с трафика на хора. 
2018 

Варна 3.7. 
Други дейности в изпълнение на национални стратегии и 

национална програма 2020 

Варна 3.5. 
Осигуряване на средства за Програма за финансово подпомагане на 

проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора (направление „Превенция на трафика на хора“) 

2019 

Варна 3.5. 
Други дейности в изпълнение на национални стратегии и 

национална програма 
2021 

Варна 3.7. 
Други дейности в изпълнение на национални стратегии и 

национална програма 
2020 

В. Търново 1.2. 
Засилване на координацията и сътрудничеството между институции 

и организации в региона в посока противодействие на трафика на 
2018 
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хора, във връзка с актуалните тенденции и  проявленията на 
престъплението в Интернет пространството. 

В. Търново 4.2. 

Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по 
случаи на жертви на трафик на хора на регионално ниво, чрез 
прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален 

механизъм за насочване  и подпомагане на жертвите на трафик на 
хора. 

2018 

В. Търново 4.2. 
Закрила и подкрепа на деца - ЖТХ в Кризисен център за деца – 

жертви на насилие и ТХ, Община Велико Търново. 2017 

В. Търново 7.2. 

Даване на становища по законодателни промени, касаещи  
преследване, наказание на престъплението трафик на хора, както и 

ефективната закрила на жертвите. 
2018, 2019 

В. Търново 7.3. 

Становища по законодателни промени, касаещи активното 
преследване и наказание на престъплението трафик на хора и 

ефективната закрила на жертвите. 
2017 

В. Търново 1.1. 

Поддържане на устойчива ангажираност на членовете на МКБТХ, 
както и  на създадената партньорска мрежа от институции и 

организации на местно ниво към престъплението „трафик на хора” 
2017, 2018 

В. Търново 1.1. 

Организиране и провеждане на редовни заседания на Местната 
комисия за борба с трафика на хора – гр. В.Търново с цел 

координация и взаимодействие между институциите по прилагане 
на ЗБТХ. 

2019 

В. Търново 7.1. 

Даване на становища по законодателни промени, касаещи  
преследване, наказание на престъплението трафик на хора, както и 

ефективната закрила на жертвите. 
2020 

В. Търново 7.1. 
Подобряване на взаимодействието при прилагането на НМН на 

жертви на трафик на хора 2018, 2019 

 

Таблица 1.4.1.2. Пример за съответствие между Национална програма за борба с трафика на хора (НПБТХ) и Местни 
планове на МКБТХ (2017 г., 20204 г. Благоевград5) 

РАЗДЕЛ I. „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ” 

НПБТХ 
Утвърждаване на работещи механизми за институционална подкрепа и развиване на 
административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на 
национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ: 

Изграждане на механизмите за институционална подкрепа и развиване на 
административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на 
национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране. 

 
4 В местната програма 2021 г. в МКБТХ Благоевград не фигурират стратегически и оперативни цели. 
5 МКБТХ Благоевград е посочена като пример, тъй като регионални разлики наблюдаваме във всички 
МКБТХ. 
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ОПЕРАТИВНИ 
ЦЕЛИ: 

1. Разширяване, ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за 
борба с трафика на хора.  

2. Организация и координацията между отделните ведомства и организации с оглед 
прилагането на Закона за борба с трафика на хора и ефективното прилагане на 
политиката и стратегията за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. 

РАЗДЕЛ II. „ПРЕВЕНЦИЯ“ 

НПБТХ 
Повишаване на осведомеността и чувствителността на обществото и рисковите групи 
по проблемите на трафика на хора. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ: 

Повишаване на осведомеността на обществото и рисковите групи (жени, деца, 
представители на етническите малцинства, безработни и социално слаби) по 
проблемите на трафика на хора; 

ОПЕРАТИВНИ 
ЦЕЛИ: 

1. Организиране и провеждане на информационни, разяснителни и образователни 
кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора на международно, 
национално и местно ниво.  
2. Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора. 

РАЗДЕЛ III. „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ” 

НПБТХ 
Развиване и надграждане на експертността на специалисти в областта на 
противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ: 

Повишаване на капацитета на служителите, на структурите и членовете на НКБТХ. 

ОПЕРАТИВНИ 
ЦЕЛИ: 

1. Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение 
на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора.  
2. Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на 
местните структурите на НКБТХ.  
3. Повишаване на квалификацията на полицаи, прокурори, съдии и социални 
работници работещи в сферата на борба с трафика на хора 

РАЗДЕЛ IV. „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА“ 

НПБТХ 
Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в 
обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ: 

Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в 
обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита. 

ОПЕРАТИВНИ 
ЦЕЛИ 

1. Прилагане на Националния и Транснационалния механизъм за рефериране на 
жертвите на трафик на хора.  
2. Повишен брой жертви на трафик получили защита и подкрепа в приютите за 
временно настаняване на жертви на трафик на хора, центровете за подкрепа и 
подслоните, ръководени от НПО.  
3. Реинтеграция на жертвите на трафик чрез преквалификация и трудова заетост.  
4. Регистриране на физически и юридически лица с нестопанска цел, които предоставят 
подслон на жертвите на трафика на хора. 

РАЗДЕЛ V. 
„ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ТРАФИКА НА ХОРА” 

НПБТХ 
Проследяване на развитието и тенденциите при престъплението „трафик на хора”, 
неговото предотвратяване и противодействие. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ: 

Анализ на развитието и тенденциите при престъплението, предотвратяването и 
противодействието на трафика на хора. 

ОПЕРАТИВНИ 
ЦЕЛИ 

1. Действащи бази данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора.  
2. Координиран механизъм за събиране на данни от всички ведомства и НПО. 3. 

Събиране на данни за жертвите на трафик след напускането им на приютите и 

кризисните центрове. 

РАЗДЕЛ VI. „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 



51 | ИФС-БАН  
 

НПБТХ 
Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в 
областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ: 

Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в 
областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора, 

ОПЕРАТИВНИ 
ЦЕЛИ 

1. Представяне на българското законодателство, добри практики и изградени 
партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество.  

2. Разработване и реализиране на международни проекти насочени към 
противодействие трафика на хора. 

РАЗДЕЛ VII. „ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ” 

НПБТХ 
Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното 
противодействие на трафика на хора в България. 

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ЦЕЛ: 

Надграждане на законодателната рамка с цел подобряване на ефективното 
противодействие на трафика на хора в България. 

ОПЕРАТИВНИ 
ЦЕЛИ 

1. Съгласуване на националното законодатеслтво с поетите ангажименти по 
международни правни документи от Р България.  

2. Актуализиране на нормативната база за по–ефективно изпълнение на държавната 
политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора. 

 

За целите на оптимизиране, мониторинг и стратегическо планиране се разработва система 

от индикатори, които да позволяват – времево и контекстуално (качествено и 

количествено) измерване и степента на въздействие. Един от сериозните пропуски при 

планиране на дейностите на МКБТХ е конструирането на индикаторите за оценка на всяка 

една от планираните и реализирани дейности (Табл. 1.4.1.3.). „Подпомагане на работата в 

процеса по изготвянето на препоръки“ не може да се приеме като индикатор за измерване 

изпълнението на дейността, тъй като не предполага нито количествена, нито качествена 

оценка. В раздел V. Събрана статистическа информация и разработени целенасочени 

дейности на базата на анализа им, индикаторът за оценка е „справка“ (Монтана, 2019; 

Пловдив 2017-2020). Още един пример за нехомогенност в заложените индикатори е „брой 

обгрижени жертви“ през 2017 г., „брой жертви на трафик“ през 2018 година в един и същ 

раздел и дейност (Монтана, Раздел 4). Наблюдава се и случай, с липса на индикатор за 

изпълнение – МКБТХ Пловдив (2018), дейност 1 „Провеждане на дейности, насочени към 

превенция на въвличането в трафик на хора и повторно трафикиране“, приоритет II. 

Превенция. 
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Таблица 1.4.1.3. Пример за индикатори от планираното и отчетено от 10-те МКБТХ за периода 2017-2020 

Раздел Наименование Индикатор 

I. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ   

Дейност 1 Създаване на механизъм за работа по случаи на трафик на хора (...)   

  Заседания 
Брой проведени 
заседания 

  Работни срещи с представители на служби и администрации от областта  
Брой проведени 
заседания 

 Представяне и обсъждане на Стратегия  Приета стратегия 

 

Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на 
жертви на трафик на хора на регионално ниво, чрез прилагане на 
процедурите и мерките, залегнали в Национален механизъм за 
насочване  и подпомагане на жертвите на трафик на хора (НМН). 

Брой 
координирани 
сигнали, брой 
подпомогнати 
жертви 

 Засилване на координацията  
Брой събития и 
работни срещи 

Дейност 2 Подпомагане на процеса по провеждане на мониторинг и оценка (...)   

  

Подпомагане на процеса по провеждане на мониторинг и оценка във 
връзка с прилагането на местните политики за борба с трафика на хора 
и повишаване капацитета на членовете на Местната комисия за борба с 
трафика на хора 

Подпомагане на 
работата в 
процеса по 
изготвянето на 
препоръки 

  Координирани сигнали 
Брой 
координирани 
сигнали 

 

Оптимизиране и повишаване на ефективността на работа по случаи на 
жертви на трафик на хора на регионално ниво, чрез прилагане на 
процедури и мерки, залегнали в Националния механизъм за насочване 
и подпомагане на жертви на трафик / НМН/. 

Брой 
координирани 
сигнали 

Дейност 3 Развиване на партньорската мрежа ...   

 Популяризиране на дейността чрез медийно отразяване 

Брой публикации, 
медийни участия, 
брой партньори, 
инициативи 

 През 2020 г. развиване на партньорската мрежа е обединено с 
дейността за оптимизиране 

Брой обхванати 
институции и 
организации 

Дейност 4 
Популяризиране дейността на МКБТХ чрез медийно отразяване в 
местни, регионални и национални издания 

Брой медийни 
изяви. 
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Не рядко се среща и промяна в дефиницията на индикатора за изпълнение при една и 

съща дейност в съответната МКБТХ. Пример: МКБТХ Пазарджик (2017, 2018, 2019) 

приоритет II. Превенция: дейност 1 „Развиване на антитрафик - мрежата от доброволци 

към Местните комисии за борба с трафика на хора и АНКБТХ чрез обучения и провеждане 

на Академия за доброволци.“, през 2017 г. на индикатора за изпълнение е „Брой 

привлечени доброволци, брой активни доброволци“, през 2018г. и 2019 г. съответно: „Брой 

новопривлечени доброволци, брой проведени информационни часове и превенционни 

събития, брой обхванати училища“. Също, МКБТХ Пазарджик (2017, 2018, 2019) 

приоритет IV. Защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора: 

дейност 1 „Оказване на закрила и подкрепа на ЖТХ“, през 2017 г.  на индикатора за 

изпълнение е „Брой обгрижени жертви на трафик.“, през 2018г. и 2019 г. съответно: „Брой 

постъпили сигнали и брой подкрепени жертви на ТХ чрез квалификация, трудова 

заетост“.  Това несъответствие се наблюдава и в рамките на различните МКБТХ. Пример 

може да се даде с Приоритет I. Институционални и организационни мерки, където под 

дейност 2 „Популяризиране дейността на МКБТХ  чрез медийно отразяване на 

дейностите й в местни, регионални и национални издания“ индикатора за изпълнение в 

МКТХБ Пазарджик (2021) е „Системно отразяване на актуални новини и събития, 

свързани с дейността на МКБТХ – Пазарджик“, а в МКБТХ Плевен (2021) – „Брой 

публикации и репортажи в медиите“. 

На фона на общото формулиране на индикатори за изпълнение в местните програми на 

различните МКБТХ, като пример за добра практика може да бъде посочена МКБТХ Русе, 

където индикаторите за изпълнение са обвързани с количествени измерители, което прави 

възможна по-прецизната мониторингова оценка. 
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Втора глава: Ефективност, ефикасност и въздействие 

2.1. Реализирани дейности на национално ниво 

2.1.1. Планирани ресурси (input индикатори) 
 

Националните програми за борба с трафика на хора се отличават с недобро планиране на 

ресурсите. Към нито една от изброените мерки, в нито една от разглежданите години няма 

изведени прогнозни бюджети за дадената дейност. По този начин е напълно невъзможно 

да се оцени икономическата ефикасност от избраните подходи и да се оцени доколко би 

могло да се оптимизира изпълнението. Отчет за изразходваните средства по съответните 

дейности не е наличен и в годишните отчети. 

В много малка част от случаите – обикновено дейности, свързани с проекти на НПО – може 

да се намери планиране и на необходимия човешки ресурс. Например, при обученията 

отсъстват данни за планирания брой обучители, участници и хорариум. Отсъства оценка на 

нуждата – колко и какви хора имат нужда от обучение и защо. При информационните 

кампании няма заложен индикативен критерий за обхват на кампанията (т.е. колко лица от 

какви категории трябва да достигне). 

При някои дейности разходът на време изглежда планиран коректно – в обозрим 

календарен интервал. В други случаи обаче е приложен принцип на планиране, който е 

белег за отсъствие на каквото и да е планиране. Типичен е случаят с много дейности, къмо 

които е приложена схемата с посочване на цялата календарна година или интервал от март 

до ноември, когато става дума за едиично събитие с продължителност не повече от два дни 

– напр. работна среща, обучение, събитие. Знаков пример в това отношение е дейността 

„Провеждане на национална среща с МКБТХ“, разположена в периода април-декември 

2021 г. Въпреки несигурността от епидемиологичната обстановка, е нормално първоначано 

да се определи даден конкретен срок. В последствие този срок може да бъде променен и 

изтеглен напред във времето – ако епидемиологичната обстановка не позволява 

провеждане на събитие или събитието да се трансформира и проведе в онлайн среда. 

Важно е обаче да има фактическо предварително планиране, за да се осигури 

пълноценното участие на всички заинтересовани страни, за да се осигури достатъно време 

и съответен административен капацитет в АНКБТХ за организирането на събитието, както и  

да се заяви и осигури необходимия финансов ресурс навреме. 

Поради фактическата липса на планиране и изходни данни, индикаторът „ефикасност“ не 

може да бъде приложен в настоящата оценка. 
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2.1.2. Осъществени политики (процесни индикатори) 
 

Както бе илюстрирано в т. 1.3.1. изпълнението на НСБТХ се откроява от една страна с 

несъответствие между предизвикателства, приоритети и цели в рамките на самата 

стратегия, а от друга страна с несъответствие между тези три компонента и заложените 

цели и мерки в националните програми. Предефинирането на част от дейностите и 

класифицирането им от една мярка в друга са друг момент от документацията, който 

допълнително затруднява анализа на ефективността. Годишните отчети за изпълнението 

на дейностите предлагат трето разпределение – според юридическата принедлежност на 

заинтересованите страни, които са водещи изпълнители на дадените дейности: АНКБТХ; 

други публични институции, членове на НКБТХ; МКБТХ и след 2018 г. – Международни 

организации и НПО. За съжаление, въпреки, че АНКБТХ е въвела единна унифицирана 

форма на отчет, тази форма не се спазва и на практика колкото на брой са заинтересованите 

страни – толкова са и стиловете на отчет. В повечето случаи става дума за дълги наративни 

описания без същинска информативна стойност, напр: 

„Февруари 2019 г., секретарят на МКБТХ-... изготви изложение с обстойна информация 

с акцент върху трафика на хора с цел трудова експлоатация с цел включването на 

секретаря на МКБТХ в организираните “Трудови борси” с цел информиране на 

търсещите работа в чужбина за рисковете и последствията в контекста на 

таргетирането и въвличането на жертвите в престъплението“. 

За да може да бъде оценена ефективността на подобна дейност трябва да има информация 

за обема на информационния материал (в печатни страници или машинописни знаци), 

трябва да има данни за целевата аудитория – в най-лошия случай – каква е оценката за 

броя на лицата в риск от трафик в чужбина в даденото БТ, както и до колко лица е достигнал 

даденият информационен материал. В този случай трябва да се отбележи, че ако са 

направени 100 брошури и са оставени за свободно взимане в БТ, това не означава, че са 

достигнати 100 души. Брошурите са типичен пример за псевдо-масов метод. Ако са 

раздавани задължително от служител на БТ по време на консултации – те може да имат 

100% ефективност на достигане до целевата аудитория, ако са оставени обаче до входа на 

БТ за свободно взимане (каквато е обичайната практика в тази институция), не може да се 

оцени дали са достигали и един човек от целевата аудитория, т.е. може да имат нулева 

ефективност, ако са взети от лица, които не смятат да пътуват в чужбина, но ги е привлякла 

картинката. 

Илюстрираният по-горе пример е типичен за много от изпълняваните дейности, 

представени в годишните отчети (както може да се види от хронограмата на изпълнените 

дейности в раздел 2.1.3., по-долу). По тази причина не може да се изготви и обективна 

оценка на ефективността на изпълняваните по НСБТХ политики 
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2.1.3. Краен резултат (output индикатори) 
 

Разбира се, оценката на въздействието страда от същите проблеми с отчетността: данните 

са несистематични; планираните дейности не винаги са отчитани; има отчитани 

непланирани дейности, за които не е ясна генералната съвкупност от лица; има твърде 

много наративни описания, вместо конкретика при количествено измерими показатели; 

има дейности, за които са отчетени данни, но те не съответстват на описанието и 

информацията, нужна за отчитането на тази дейност; има дублиране в отчитането на 

дейности – напр. обученията и работните срещи, но различните институции посочват 

противоречиви стойности, в зависимост от информираността на участниците си и т.н. За 

разлика от изходните и процесните индикатори, индикаторите за краен резултат обаче 

могат все пак да бъдат обобщени до някакво ниво, както сме се опитали да направим в 

таблицата по-долу. 

Добър пример за отчетност са данните на АНКБТХ за получените сигнали и неформално 

идентифицираните лица. Данните за Академията за доброволци, след 2018 г. също са 

относително систематични, макар че в тези от 2021 има разминаване в отчетността на 

отделните МКБТХ, а няма адекватен обобщен доклад. В добър и детйален вид са данните 

за обученията на педагогически специалисти, предоставяни от МОН. Има систематичен 

опит за подаване на данни относно лицата, настанени в ПВНЦЗПЖТХ. За да се направи 

адекватна оценка на въздействието обаче, трябва да се промени формата на отчитане, като 

от една страна се предоставят данни за всеки един приют (за да може да се оцени 

натоварването на капацитета и управлението на бюджета), а от друга страна да се дават 

данните в обобщен вид (предвид трансфера на някои жертви между приютите и 

фактическата регистрация на една и съща жертва в два или повече приюта). 

Като типичен пример за нерелевантен за целите на мониторинга документ е отчетът на АЗ 

през 2019 година, например. Той е относително подробен, но напълно неприложим, макар 

че има конкретни измерими индикатори. Отчетът не е съборазен със спецификата на 

противодействието на трафика на хора, а дава данни за общите програми за 

противодействие на безработицата и активиране на неактивни лица. Мерките, заложени в 

НСБТХ и програмата за борба с трафика на хора за съответната година сякаш не съществуват 

и изобщо не са взети предвид в дейностите на МТСП и АЗ. 

От хронограмата са вижда, че са изпълнени множество дейности и всички заинтересовани 

страни са били много активни в периода 2017-2022 г. Несистематичното отчитане и липсата 

на адекватни количествени индикатори за оценка на нуждите и планиране и за фактическо 

изпълнение, не често позволяват да се оцени въздействието дори в елементарни граници. 

Обученията в много случаи се съобщават без брой участници и без хорариум. Издадените 

наръчници и доклади се съобщават без данни за тираж или сваляния в мрежата. И т.н.  

Данни за обхвата не се предоставят или предоставените такива не могат да бъдат 

верифицирани (т.е. проверката показва значително по-ниски стойности). 
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Хронограма на изпълнените дейности и мерки в Националните програми за борба с трафика 

на хора в периода 2017-2020 г. 

Година, Тримесечие 
Дейност 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Приемане на НСБТХ-2021 ✓                 

Повишаване капацитета на МКБТХ ❖ ❖ - 
2 обучения 
❖ лица 

? 

Внедряване на механизъм за 
проследяване на жертвите след 

напускане на приюта 
❖ 

 
 

               

Международно събите в контекста 
на миграционните реалности 

❖                 

Прилагане на НМН 
104 сигнала 

142 лица 
97 сигнала 
155 лица 

63 сигнала 
94 лица 

40 сигнала 
60 лица 

70 сигнала 
132 лица 

Разкриване на МКБТХ-Плевен ✓                 

Ранна идентификация сред уязвими 
общности 

❖                 

Информационна кампания – 
международен ден (30.07) 

40 души 
кръгла маса 

    ❖ ❖ ❖ 

Информационна кампания – 
европейски ден (18.10) 

321 000 
посетители 

2 332 500 
лица  

20 млн. 
импресии 

80 ученици 
40 000 лица 

❖ ❖ 

Информационни дейности сред 
мигранти и лица, търсещи закрила 

- =             

Академия за доброволци сред 
МКБТХ 

❖ 68 лица 60 лица 50 деца 

23 деца, 
Варна 

60 деца, В. 
Търново, 

Пазарджик 
и Пловдив 

Картографиране и преидентифи-
кация на уязвими общности 

❖ ❖             

Информационна кампания за 
превенция на трудова експлоатация 

❖ 
900 лица 
30 фирми 

= ❖ ❖ 

Обучение на дипломати и 
полицейски аташета 

41 консули 
26 аташета 

44 лица 
22 аташета 

18/27 лица6 
 аташета 

29 лица7 ❖* 

Обучение на съдии, магистрати и 
разследващи полицаи 

40 лица ❖     25 лица ? 

Обучение на служители на МВР и 
инспектори на ГИТ за взаимодей-

ствие при принудителен труд 

5 обучения 
❖ лица 

❖             

Обучение на ромски медиатори в БТ =     ❖         

Обучение на служители на БТ, ГИТ и 
ДСП 

43 соц. 
Работници 

❖ ❖ 
110 

служители 
    

 
6 В този случай има противоречие между данните на АНКБТХ, в които има посочени 18 лица и отчета на 
МВнР, в който има посочени 27 консулски служители 
7 Данните са съобщени само в агрегиран вид: „стажант-дипломати, дипломати, изпълняващи консулски 
функции и полицейски аташета“ 
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от 106 
дирекции 

Обучение на магистрати, юристи и 
ГДБОП служители 

5 семинара 
200 лица 

- 30 лица     32 лица 

Обучение на МКБТХ за НМН 
30 обучения 

900 лица 
    700 лица*     ? 

Обучение на социални работници от 
ДСП за идентификация на жертви и 

реинтеграция след приют 
-     -     - 

Обучение на педагогически 
персонал за ранна идентификация 

- 252/❖ 200 лица 84 лица 56 лица 

Обучение на персонала на 
новооткритите ПВНЦЗПЖТХ и 

СКЦЖТХ 
- -     - ? 

Международно обучение за 
членовете на НКБТХ за редуциране 
на търсенето на сексуални услуги 

-                 

Международно обучение за члено-
вете на НКБТХ за оказване на 

помощ на жертвите 
-                 

Повишаване на квалификацията на 
служителите на АНКБТХ 

- = (27 души)         ❖ 

Закрила и подкрепа в ПВНЦЗПЖТХ 
във Варна и Бургас 

22 лица 22 лица 
5 мъже 
20 жени 
+4 деца 

25 лица 
+3 деца 

28 жени 
+14 деца8 

Синхронизиране на действията за 
специализирана подкрепа на мъже 

с НПО, МОМ и МТСП 
-                 

Откриване на ПВНЦЗПЖТХ с 
капацитет 10 лица в София 

✓ =             

Откриване на СКЦЖТХ за деца с 
капацитет 10 лица в София 

3 деца 7 деца             

Разширяване на мрежата от 
адвокати, специализирани в защита 

на жертви на трафик 
-                 

Анализ на тенденциите въз основа 
на данните в ЕИСПП 

- = - - ❖
9 

Провеждане на предварителни 
оценки, изследвания и анализи с 
цел подобряване механизмите за 

идентификация и закрила 

-                 

Представяне на националната 
институционална рамка за борба с 
трафика на хора на чуждестранни 

партньори 

❖NL, ❖UK, 
120 души 

FR 
= = = 

20 срещи 
❖души 

 
8 Агрегирани данни, вкючително и възстановените услуги в София 
9 В отчета на НСлС е записано, че: „Набираните, систематизирани и анализирани факти и информация се 
предоставят на всички субекти, имащи отношение към проблема и оторизирани за достъп до 
съответните бази данни“, което само по себе си е информация без отчетна стойност и неадекватно с 
оглед на мониторирането на процеса. 
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Обмен на опит между България и 
Швейцария 

?                 

Взаимодействие на ГИТ по 
Директива 96/71/ЕО 

140 случая 207 случая - 163 случая - 

Промени и допълнения в ЗБТХ ✓ ✓             

Подобряване на взаимодействието 
при прилагането на координа-

ционния механизъм за деца 
- 16 деца 17 деца 

13/31 
деца10 

20 

Приемане и утвърждаване на 
координационен механизъм за 

непридружените деца-чужденци 
- -             

Становища по законодателни 
промени, касаещи трафик на хора 

✓ = - - - 

Национална работна среща с МКБТХ     
2 срещи 
❖ лица 

- 
онлайн, 
100 лица 

❖ 

10 информационни сесии, с фокус 
върху сезонната заетост в чужбина 

    -             

Фокус-групи в ромски общости 
върху трудовата експлоатация 

    ❖             

Лятна кампания за превенция на 
сексуална експлоатация 

    ❖             

Консултативна среща на ICMPD със 
заинтересовани страни в България 

    ❖             

Участие на членове на НКБТХ и 
АНКБТХ в обучения на Академия по 

европейско право 
    

1 служител 

на НСлС 
            

Обучение на БАСП за младежи по 
трафик, свързани със здравето 

    -             

Обучение на БАСП за здравни 
медиатори 

    ❖ 
60/30 
лица11 

- 58 лица 

Обучение на БАСП за учители, НПО, 
преподаватели и студенти 

    -             

Обучение на Анимус за достъп до 
компенсации 

    -             

Обучения на Анимус за трудова 
експлоатация 

    -             

2 семинара на Анимус по проект 

“Support Victims of Crime” 
    ❖             

Закрила на жертвите в ПВНЦЗПЖТХ     
20 жени 
2 мъже 

        
28 жени 

+14 деца12 

 
10 В този случай има противоречие между данните на АСП, в които има посочени 13 деца и отчета на ДАЗД, в 
който има посочени 27 момичета и 4 момчета 
11 В този случай има противоречие между данните на АНКБТХ, в които има посочени над 60 лица и отчета на 
БАСП, в който има посочени 30 медиатори 
12 Същите данни са посочени и по-горе в таблицата, по отношение на данните за услугите във Варна и 
Бургас. Общото агрегирано посочване на данните за настанените в приютите лица е по-добрият подоход, 
доколкото в мониторирания период се наблюдава местене на жертви между различните приюти и ако това 
не се вземе предвид, броят ще изглежда изкуствено завишен (при просто сумиране на случаите на 
отделните приюти). 
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Закрила на деца в СКЦЖТХ – 
София 

    7 деца -     8 деца * 

Включване на жертви в програми за 
обучение и заетост към АЗ 

    - - = - 

Старт на проект на ДАЗД за център 
за непридружени деца-чужденци 

    - -         

Подкрепа на жертви, чрез 
транзитния център на Анимус 

    40 лица 

8 настанени, 
3 консулти-

рани, 15 
подкрепени 

дистан-
ционно 

4 настанени 
17 

подкрепени 
дистан-
ционно 

    

Завръщане на жертви, 
идентифицирани в чужбина, с 

подкрепата на МОМ 
    - 

10 мъже  
13 жени 

        

Реинтеграция на жертви по 
програми на МОМ 

    - 
35 мъже 
22 жени 

        

Изготвяне на Стратегия за правна 
помощ на жертви на трафик в 

трансгранични случаи 
    -             

Изготвяне на обща рамка за 
насочване на жертви на 

трансгранични престъпления 
    -             

Създаване на информационни 
материали за правата на жертвите 

на престъпления 
    -             

Оценка на нуждите при насочване 

на жертвите по проект „Justice at 

Last на Анимус 

    3 доклада             

Събиране на данни за оценка на 
компенсациите на жертвите по 

проект „Justice at Last на Анимус 

    -             

Обмен на добри практики между 
антитрафик координаторите в 

Югоизточна Европа 
    ❖             

Обмен на добри практики между 
България и Чехия 

    
1 среща 
30 лица 

            

Action week в Швейцария     ❖             

Заключителна среща по българо-
швейцарската програма 

    80 лица             

Изготвяне на Българо-швейцарски 
насоки за идентификация, закрила и 

насочване на жертви на трафик 
    ✓             

Създаване на международна и 
национална платформа за ранна 

идентификация и защита 
    ❖             

Създаване на онлайн платформа за 
подкрепа на жертвите на 

престъпления 
    ✓             

Управление и мониторинг на 
ПВНЦЗПЖТХ, СКЦЖТХ и МКБТХ 

        - - ❖ 
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Механизъм на МОН за обхват и 
превенция на ранно отпадане 

        
17 294 
обходи 

6 500 деца 

1180 
служители 

на ДСП 
14 деца, 

идентифиц
ирани в 
риск, 5 
деца, 

насочени 
към услуги; 
10164 деца 

101 деца в 
риск, 44 

деца 
носочени 

към усулги; 
9630 деца 

Ангажиране на родителите в 
процеса на обхващане и 

повишаване възпитателния 
потенциал на семейството 

        

79 училища 
и ДГ  

10 073 
родители 

❖     

Кампания в часа на класа „Трафикът 
на хора – заедно да се защитим от 

съвременното робство!“ 
        -     - 

Разпространение на информа-
ционни материали сред български 

граждани, зад граница 
        - ❖     

Столична Академия по здравно и 
сексуално образование (БАСП) 

        
5 училища 
❖ деца 

        

Здравно образование с модул 
„трафик“ в София, Монтана и Ямбол 

        ❖         

Публикуване на информационен 
материал за възможността да се 
получи обезщетение от жертви 

        -         

Повишаване капацитета на 
прокуратурата: трафик и интернет 

        - 37 лица - 

Обучение на охранителна полиция         
7 семинара 

145 лица 
        

Обучение на специалисти за ранна 
идентификация сред мигранти 

        22 лица         

Превенция на сексуална 
експлоатация по проект на БАСП 

„Партньорство и Учене в Дейсвие“ 
        

4 срещи 
❖лица 

- ❖ 

Обучение на магистрати, адвокати и 
правни експерти (Анимус) 

        22 лица         

Обучение на социални работници и 
други специалисти от услуги за 

жертви на трафик на хора (Анимус) 
        =         

2 семинара за надграждане на 
междуинституционално 
сътрудничество (Анимус) 

        ❖         

Разработване на минимални 
стандарти за предоставяне на общи 

услуги за подкрепа на жертви на 
престъпления (Директива 

2012/29/ЕС) 

        ✓         
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2 обучения на МОМ за 2 превенция 
и идентификация на жертви на 

насилие основано на пола, 
        -         

Наръчник за овластяване при 
насилие, основано на пола (Анимус) 

        500 бр.         

Наръчник за разследване и чеклист 
при трудова експлоатация (ЦИД) 

        ✓         

Ремонт на помещения за 

ПВНЦЗПЖТХ и СКЦЖТХ 
        -         

Подобряване на осведомеността на 
гражданите за „гореща телефонна 

линия“ към МВнР 
        - -     

Насочване на жертви към социални 
услуги и парични помощи (АСП) 

        - = = 

Събиране и докладване на данни: 
Директива 2011/36/ЕС (ГРЕТА). 

        ✓ ✓ ✓ 

Проучване „Връзките между 
трафика на хора и отделни 

икономически сектори (ЦИД) 
        -         

Изготвяне на набор от инструменти 
за рискови икономически сектори и 

конференция (ЦИД) 
        ✓         

Инструментариум за рискови групи 
във връзка с финансови 

престъпления (ЦИД) 
        -         

Инструмент за оценка на риска и 
трудова експлоатация (ЦИД) 

        - -     

Събиране на статистическа 
информация и анализ през 

интернет платформа (МОМ) 
        -         

Изготвяне на Годишна национална 
програма за противодействие на 

трафика на хора 
            ➔ ✓ 

Провеждане на заседания на НКБТХ             2 - 

Повишаване на осведомеността 
относно консулското съдействие 

            -     

Обучение за работа с ИБД на 
работещи в ПВНЦЗПЖТХ и на 

АНКБТХ 
            - - 

Наръчник за подкрепа на жени 
мигранти и трудовата им 

интеграция (Анимус) 
            ➔     

Разработване на електронна 
платформа за работа по случаи на 

жени мигрантки (Анимус) 
            ➔     

Възстановяване на услугите в 
ПВНЦЗПЖТХ-София 

                 

Възстановяване на услугите в 

СКЦЖТХ с доставчик ПУЛС 
            

14 девойки 
3 момчета 
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Програма за овластяване и трудова 
интеграция на жени-мигрантки 

(Анимус) 
            

10 българки 
24 

мигрантки 
    

Дългосрочна интензивна подкрепа 
за 10 жени мигрантки (Анимус) 

            4 жени     

Създаване на ИБД             -     

Оценка за изпълнението на НСБТХ                 ✓ 

Участие на АНКБТХ в 
междуведомствени работни групи 

                40 участия 

Кампания за превенция на трафик 
на бременни с цел продажба на 

бебета (МКБТХ Бургас) 
                

2 50013 
гледания 

Съвместни инициативи с ЦКБППМН                 - 

Провеждане на обучение в училище 
в София (ГДБОП) 

            
80 

ученици* 
- 

Обучителни семинари съвместно с 
ЦКБППМН 

        
4 семинара 
600 лица * 

    - 

Обучения за служители в РПЦ                 - 

Обучение за адвокати за работа с 
мигранти и бежанци (Анимус) 

                - 

Кръгла маса за зачитане правата на 
жертвите в наказателното 

правосъдие (ЦИД) 
                ❖ 

Утвърждаване на междуинституцио-
нален екип за работа по сигнали 

                - 

Изготвяне на план за действие с 
фокус зачитане на човешките права 

на жертвите при наказателното 
правосъдие (ЦИД) 

                

44 
заинтересо

вани 
страни в 
България 

Предоставяне на подкрепа в 
кризисен център „Св.Петка“ 

(Анимус) 
                - 

Създаване на онлайн платформа на 
НМН и катографиране на услугите 

                - 

Създаване на електронен регистър 
на делата за трафик на хора, 

разгледани от ВКС 
                

✓ 
2 дела14 

Анализ на данните от регистъра на 
ВКС 

                - 

Мониторингова визита на ОССЕ в 
България 

                ✓ 

Трансгранично ефективно 
полицейско разследване за защита 

на жените, жертви на трафик 
                50 жертви 

 
13 В отчета на МКБТХ са посочени 16 000 гледания в  Youtube, 42 241 достигнати лица в Instagram. Проверка 
на посочения линк показва, че клипът има 2 500 гледания (към февруари 2022 г.). Линк към материала в 
инстаграм не е посочен и данните за там не могат да бъдат верифицирани 
14 В „регистъра“ има опис на две дела от 2021 г. Няма дани за делата от предишен период. Към момента 
регистърът представлява линк към документ тип „справка“ в *pdf формат http://www.vks.bg/registar-trafik-
hora.html    

http://www.vks.bg/registar-trafik-hora.html
http://www.vks.bg/registar-trafik-hora.html
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Експертна среща по линия на 
Европол 

                - 

Превантивни проверки на ГКПП 
срещу трудовата експлоатация 

        ❖ * ❖ *     

Превантивни проверки на ГКПП 
срещу трафик на деца 

        ❖ *     
105 МПС 
138 деца 

Съвместни проверки на ГДБОП, ГИТ 
и ДМОС на рискови фирми 

        ❖ * 6 * ❖ * 

Информационна кампания на 
ГДБОП под егидата на EUCPN 

        ❖ *         

Обучетелен семинар на CEPOL за 
ГДБОП и НКБТХ 

        ❖ * ❖ *     

Превенция, Рехабилитация и 
Интеграция (ПУЛС) 

        
9 жени 
2 деца* 

    
11 жени, 4 

деца, 3 
мъже* 

Информационна кампания за 
правото на компенсация (Анимус) 

        50 000 лица*         

Анимационен клип: Трафикът на 
бременни (МКБТХ Бургас) 

            ❖ *     

Обучение по конфискация на 
имущество – съдии, магистрати, 

разследващи полицаи 
            75 лица *     

Обучение относно Влияние на 
травмата (МСБТХ Русе) 

            40 лица *     

Уебинар „Психологични аспекти на 
разпита на жертви“ 

            26 лица *     

Обучение за надграждане на 
капацитета на социални работници, 

педагогически съветници, 
инспектори ДПС, учители, полицаи 

            
13 обучения 
374 души * 

    

Обучения на друга тема от други 
институции, с анти-трафик модул 

            
10 обучения 
200 души * 

    

Доклад по линия на ОССЕ             ✓ *     

Онлайн регионална среща 
„Подпомагане на сътрудничеството 
между публичния и частния сектор в 

борбата с трафика на хора в 
Югоизточна Европа“ 

            40 лица *     

Проект за изменение на Правилник 
за приютите за временно 

настаняване и центровете за 
закрила и помощ на жертвите на 

трафика на хора, приет с ПМС 
№49/2004 

            ✓ *     

Проверки на ГИТ на посреднически 
фирми 

            

705 
проверки 

1040 
нарушения 
365 АУАН 

    

Видеоклип на ГДБОП за превенция 
по EMPACT 

            ✓ ❖ * 
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Обучения на прокурори, отчетени от 
ВКП 

            

8 обучения15, 
18 

прокурори и 
следователи 

8 
обучения16, 

10 
прокурори, 

20 
следователи 

Наръчник за служители на 
правоохранителните органи и 
инспекциите по труда (ЦИД) 

            ❖ *     

„Незаконни финансови потоци: 
насоки за превенция“ 

            ❖ *     

онлайн обучение „Правна рамка и 
процедури за отпускане на 

финансова компенсация на жертви 
на трафик на хора – граждани на 

трети страни“ – за адвокати, 
магистрати и съдии  

            ❖ *     

Онлайн дискусия с образователни 
медиатори (Амалипе) 

            
2 обучения 
60 лица * 

    

Клип „Трафикът на хора 
съществува“ (МКБТХ Бургас) 

                
YouYube  
17 000 17 

СЪБИТИЯ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ И 
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА 

СПЕЦИАЛИСТИ 18 
                

20 обучения 
740 лица 

Превенционни срещи в СДВНЧ 
Бусменци и Любимец 

                ❖ * 

Доклад“ Европейски стандарти за 
идентификация на жертви на 

трафик в работата на трудовите 
инспектори: Опитът на България“ 

(ЦИД) 

                ✓ 

Наръчник за професионалисти за  
работа по случаи на трафик (ПУЛС) 

                ✓ 

 

 

 
15 В този случай ВКП отчита обучения, организирани от други институции (напр. ЦИД, НКБТХ, НИП), така че 
посочените данни вероятно се дублират с данни от дуги институции, което обяснява привидно ниската 
ефикасност (т.е. 18 прокурори могат да бъдат обхванати и с 1 обучение). 
16 Отчетени са обучения и от други институции и е възможно даните да се дублират с обявения от АНКБТХ 
общ брой обучения и обучени специалисти (по-долу в таблицата) 
17 АНКБТХ събощава за 120 хил. гледания, но броячът в YouTube показва малко над 17 000 към януари 2022 
г. Съобщените в Инстаграм 80 хил. гледания не могат да бъдат верифицирани, доколкото клипът не е 
асоцииран с институционалния профил на НКБТХ, а с този на автора Артьом Анатолиевич. Той има 106 хил 
последователи, но аудиторията е с очакване за полово стереотипизирани скечове и „инфлуенсър“ реклама 
на продукти и не може да се прецени какъв дял от нея действително са изгледали клипа докрай. Средната 
честота на „харесвания“ на публикациите на Анатолиевич в Инстаграм е между 4 0000 и 12 000 хил. души и 
вероятно по-скоро това е реалното въздействие като обхват на аудиторията. 
18 Отчетът за обученията и специализациите не е съобразен със заложените в годишната програма 
дейностти, а е направен веднъж ангро и след това по имена на събитията, които обаче не съвпадат с 
планираните дейности. По тази причина кумулативният брой е съобщен тук, а по-горе в таблицата към 
съответните дейности е приложен символът „?“ – т.е. „реализацията се вижда частично в отчета на други 
институции“ 
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ЛЕГЕНДА 
✓ Качествен критерий за изпълнение на дейността – „приключена“ 

➔ Качествен критерий за неизпълнение на дейността в срок – „неприключена в предвидения срок“ 

 Качествен критерий за абсолютно неизпълнение на дейността – „неизпълнена“ 
❖ Няма конкретни количествени данни в годишния отчет при измерим индикатор  

= Нерелевантни данни  

–  няма отчетена такава дейност 

? АНКБТХ не отчита такава дейност. Нейната реализация обаче частично се вижда в отчетите на други институции  

* Дейността не е включена в плана, но присъства в годишния отчет 

 НСБТХ е приета официално на 21.07.2017 г. Поради публичната позиция на Красимир Каракачанов (председател на 
НКБТХ) и на Никлоай Проданов (зам.председател на НКБТХ) срещу Истанбулската конвенция, някои точки от стратегията, 
свързани с очакваното ѝ ратифициране през 2018 г., са отменени без публичност и без това да е формално отразено в 
протоклите. Така вариантът на стратегията, познат днес, е фактически изготвен през април 2018 г. 
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2.2. Реализирани дейности на местно ниво 
 

Проблемите с неизмеримостта и невъзможността за оценка на дейностите между местните 

комисии и през годините се пренася и в съдържанието на предаваните годишни отчети, 

където не всички индикатори са докладвани. Голяма част от изпълненото не може да бъде 

проследено от наративно написания отчет, а липсва и оценка на изпълненото - с анализ на 

предизвикателства, ограничения и възможности за оптимизация в работата на МКБТХ за 

следващата година. В приоритет I. Институционални и организационни мерки – се отчитат 

само брой проведени заседания на съответното МКБТХ; в приоритети II. Превенция, III. 

Обучение и квалификация на кадри и приоритет IV. Защита, възстановяване и реинтеграция 

се съдържат количествени измерители (но пък същите не са посочени в планирането, така 

че оценката е невъзможна). За приоритети V. и VI. информацията е в наратив. 

Дълбочинно изследване на добрите практики, промяната в работата, предизвикателствата 

в дейността на МКБТХ е направена посредством провеждане на фокус групови дискусии. 

Представители на МКБТХ изтъкнаха, че биха искали да се подобри комуникацията им с 

АНКБТХ и да бъде назначен неин постоянен секретар, тъй като това възпрепятства работата 

на всички местни комисии (Таблица 1.4.1.4.). Начинът на финансиране на дейностите от 

МКБТХ трябва да бъде оптимизиран, тъй като се явява предизвикателство особено при 

планиране и изпълнение на дейностите за всяка МКБТХ. Проблемите с недофинансирането 

се изтъкват от абсолютно всички местни комисии, които разчитат повече на своите 

партньори – община, НПО, други институции. Друг общ проблем е нарушената 

комуникация между местни и национална комисии, както и липсата на председател на 

НКБТХ. Местните комисии трябва да бъдат разпознаваеми в общността, за което обаче са 

необходими финансови ресурси за комуникационни и други събития. Според МКБТХ 

тяхната основна функция е превенция, където и са насочени основните им усилия. 

Коментира се в негативен план промяна в начина, по който националната комисия 

комуникира плановете за следващата година. Практиката НКБТХ да консултира целите и 

задачите с местните комисии е променена. От МКБТХ се очаква да направят своите 

планове, но според представители на комисиите липсата на прозрачност и единни правила 

е сериозна пречка и създава усещане за фаворизиране на едни комисии за сметка на други, 

като от проблемите с комуникацията страда цялостната работа и мотивацията се понижава. 

Според екперт от АНКБТХ обаче, това се дължи на системен проблем в структурирането на 

самите МКБТХ. Те са част от общинските структури и административно са фактически 

подчинени на местната администрация, но едновременно с това се намират под 

методическото ръководство на НКБТХ. В различните общини, подкрепата от конкретните 

административни ръководители е различна. По тази причина някои МКБТХ могат да си 

позволят по-мащабни дейности, съфинансирани от общинктите бюджети, а други МКБТХ 

нямат подобна подкрепа. Поради липсата на достатъно национално финансиране и 

зависимост от общинските бюджети, секретарите на МКБТХ фактически не са поставени 
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при равни условия, а АНКБТХ няма финансовия ресурс да уеднакви условията на работа, а 

от там – набора от дейности и методите на работа на местно ниво. За съжаление, тези 

разлики водят до фрустрация и демотивация на секретарите в част от комисиите. В някои 

МКБТХ се подценява необходимостта от единни национални мерки и се обръща по-голямо 

внимание на желанието за подход отдолу-нагоре. Това фактически не противоречи и на 

нагласите на АНКБТХ, така че може в един по-дълогрочен план да се договори гъвкава 

рамка за местните анти-трафик политики, при наличие на устойчиво национално 

финансиране. В някои случаи има известно скъсване на връзката АНКБТХ-МКБТХ и взаимно 

подценяване на експертизата и мотивацията за работа. Ситуацията на епидемиологична 

обстановка от Ковид-19 поставя две от МКБТХ (Варна и Бургас) пред проблеми с недостиг 

на PCR тестове и липса на помещения за карантиниране на позитивните за Ковид-19 случаи. 

В този случай е много положително това, че общинските администрации не реагират така, 

сякаш това е грижа само на доставчиците на услуги, а се търси по-широка подкрепа в 

рамките на МКБТХ. 

Промени се отчитат от възобновяване на приюти, центрове и разширяване на проектната 

подкрепа от НПО и други партньори, както цялостното разширяване на мрежата услуги за 

жертви на трафик на хора. Но тези партньорства зависят изцяло от налично финансиране, 

което ако не продължи, се губи изцяло възможността за предоставяне на такива услуги. 

Нещо повече, в някои общини липсва достатъчно експертен капацитет и на практика 

членовете на МКБТХ са членове и на други местни комисии, свързани с противодействие 

на различни престъпления. По този начин „трафикът на хора“ се превръща в работна 

задача, конкурираща се с други актуални социални проблеми – напр. „бежанската вълна“. 

Таблица 1.4.1.4. Предизвикателства при работата на МКБТХ според представители на местните комисии от проведени 
фокус групови дискусии (ФГД) 

Предизвитателства Цитати от ФГД с МКБТХ 

Организационни, 
координация и 
комуникация с 
НКБТХ 

„Когато комисията (националната, бел. авт.) няма председател – 
нещата стават доста трудни.“ 
„Процесът по изпълнение на дейности не едностранен, а двустранен - с 
Националната комисия. В момента няма секретар и това пряко влияе 
върху дейностите на местните комисии.“ 
„Не сме имали много възможности да обсъждаме работата си с 
другите комисии. Много е важна комуникацията между националната 
е членове на местните комисии.“ 
„Комуникацията между местните комисии трябва да се извършва от 
националната – тя е наш ръководител и би трябвало да координира 
това. Определени колеги имат по-добра комуникация, за разлика от 
други. Някои МКБТХ имат по-голяма възможност да планират 
дейности и да получават финансиране...“. 
„Членовете на МКБТХ са тези, които могат най-добре да планират 
дейностите, а не националната комисия, защото те имат 
наблюдения, те знаят контекста.“ 
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„Връзката между местните и националната комисии трябва да е по-
честа и да има обратна връзка, както и унифициран контакт.“ 
„Трябва да се уеднакви механизмът за оценка на дейностите, за да 
може да се оптимизира начинът на правене на анализ на свършеното 
във връзка с борбата с трафика на хора“. 
„НКБТХ е важно да работят хора, които са работили и на терен, 
които са видяли престъплението в очите. Които са срещали 
жертвата, която казва: „Моля те, помогни ми.“, които са работили 
самостоятелно по линия на превенцията. Защото ако нямаме 
мултидисциплинарно сътрудничество – съвместно с националната, 
ако националната не припознава местните комисии като 
антитрафик координатори, правещи политиката ... Това което се 
случва на местно ниво – това е отчетът на националната комисия, но 
местните комисии трябва да бъдат припознати повече от 
националната. Тогава и мултидисциплинарното сътрудничество ще 
бъде по-успешно. Искрено се надявам, че препоръките от мониторинга 
ще бъдат взети под внимание и от националната комисия, от 
секретаря и членовете й и през следващите години ще имаме нова 
стратегия, която ще ни помага в работата и да имаме повече 
идентифицирани жертви, чийто живот да бъде спасен.“ 
„Трябва да има по-добро сътрудничество с болниците. Комисията да 
има зелена линия при случаи на трафик на хора, за да може жертвите 
да получат здравни услуги и лечение.“ 
„Ако има единен протокол за действие, би било полезно да се 
унифицират правилата за всички комисии, за да се работи по едни и 
същи правила. Да има единни указания в различни ситуации – за всички 
комисии. Когато всичко е разписано, всеки ще знае какви са правилата и 
към кого да се обърне, за да не се предизвиква суматоха. Не тепърва да 
се измисля как да се реши даден проблем.“ 
„Годишно да се прави обучение на всички МКБТХ за актуалните 
тенденции при борбата с ТХ, ако има новости в други държави. И по 
места да ни информират за новости, доклади, анализи на 
международно и национално ниво.“ 
„Трябва да има прозрачност към изискванията към комисиите. Те не са 
еднакви, има субективност в подкрепата и някои общини имат и друг 
начин на делегиране на възможности, които и финансират местните 
комисии.“ 
„Преди години от НКБТХ ни даваха насоки какво те планират да правят, 
от известно време се обърнаха нещата. Искат от нас идеи, 
предложения и финанси. В повечето случаи напоследък бюджетът е 
виртуален, стои написан, няма как да го преценим на100% и 
индикативни суми пишем. Когато дойде време за изпълнение на 
дейността започва да се казва: Ами тук трябва да се намали. Винаги в 
посока да се стигне до минимум. Понякога в подготовката на 
дейността се влагат много ресурси, с усилие, с нерви и в крайна сметка 
не може да се зарадваме на резултата. В същото време на други места 
е различно, заради липсата на яснота и прозрачност при делегирането 
и на средствата.“ 
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„Казва ни се – имате 5000 лв. бюджет, разпределете си ги по дейности. 
Проверете кои комисии са ги усвоили и ако не – защо не са ги усвоили. 
Някак на сляпо се действа. Ние да правим програми, без да знаем 
намеренията на колегите от НКБТХ. Излиза националната програма и 
ние понякой път сме изненадани.“ 

Финансови, 
ресурсни, 
нормативни 

„Трябва да има тесни специалисти по проблемите на борбата с 
трафика в съответния регион, с каквито не разполагаме в местните 
комисии. Това би било добър подход не само за разкриване на тези 
престъпления, но и при превенцията.“ 
„Това е основен проблем – финансирането. Превенция не може да се 
прави без финансов ресурс. Всяко видео, достигане до хората, 
доброволците – винаги трябва да се помисли да бъдат поощрени. За да 
има мащабна кампания на местно ниво – финансовият ресурс е 
ключов.“ 
„Ролята на местната комисия е да прави връзка между различните 
институции, рисковите групи и взаимодействието между всички в 
региона, но имаме нужда от по-стабилна подкрепа.“ 
„Нямаме финансов ресурс да каним различни лектори. Финансовият 
ресурс, който се отделя, е недостатъчен и не може да бъде 
пълноценен за проективната превенция, която се иска от наша 
страна.“ 
„За съжаление нещата стават все по-зле. НКБТХ стои високо, не оказва 
подкрепа, която е нужно да окаже. Когато й е нужна подкрепа по 
места, те си я изискват, но когато ние имаме – не я срещаме, 
напротив – оправяме се както можем. Няма яснота по отношение на 
бюджета. Виртуално стои в пространството. Усилията са си лично 
наши – разчита се на нас дори при организация на събития. В един 
момент си казваш – вместо да се случи по-лесно, то става все по-
трудно.“ 
„Ние се самообучихме как да работим в zoom. Каквото и да направим, 
за съжаление се толерират едни комисии. Не получаваме подкрепата, 
която очакваме и това ни демотивира.“ 

Ситуационни – 
пандемията от 
Ковид-19 

„С Ковид-19 предизвикателствата по-голямата част от дейностите 
реализирахме онлайн. Специално педагогическият персонал имаше 
огромна нужда от такава подкрепа, защото всички се сблъскваха с 
проблемите за онлайн общуването и опасностите от трафик на хора. 
Организираните обучения в началото на годината позволиха 
превенцията да продължи, въпреки забраните за физически контакт. 
Обхванахме и малки населени места онлайн.“ 
„Това, което сме работили на терен – пряк контакт с уязвимите групи 
е много по-малка, но общуваме онлайн. Правим кратки видеа – това е 
предизвикателство, защото не можем да достигнем до всички 
онлайн.“ 
„Компенсираме недостига до интернет чрез образователните и 
здравни медиатори. Опитваме и достигаме и до тези общности.“ 
„Проблемите с пандемията са неочаквани, неадресирани. Няма 
финансиране за PCR тестове, ако не се поемат тези разходи от 
партньори, община или НПО, няма откъде.“ 
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„Финансирането е виртуално, за тези седем години този въпрос се 
задълбочава. За съжаление не можем да разчитаме на помощ от 
страна на националната комисия, а разчитаме на наши партньори“. 
„2020 г. и 2021 г. са коренно различни в сравнение с останалите. 
Недостигът на финансиране за PCR тестове е един от най-сериозните 
проблеми. Би трябвало в кризисните центрове да има такива 
тестове. Имаме добра комуникация с БЧК, така че за единични случаи 
може да разчитаме на подкрепа.“ 
„Трябва по-активно участие при планиране и искане на финансова 
подкрепа за работата на комисията. Последните години всичко е на 
ентусиазъм. Познаваме се, работим, имаме много добра комуникация, 
но активните действия изискват финансов ресурс, не само добри 
намерения“. 
„Когато не се касае за спешно настаняване, лицето може да се 
настани с писиар или антигенни тестове от лицензирана 
лаборатория. При нас настаняваме с антигенни, защото са по-бързи и 
по-евтини. Нямаме достатъчно помещения за изолатор и не можем да 
изолираме всички, преди да имаме негативен резултат от тестовете. 
При спешна нужда от настаняване – имаме резерва от тестове – 
тестваме жертвата и нас, защото сме в контакт.“ 
„Не е установено коя институция каква отговорност носи, кой ще 
направи теста, кой ще го плати. Много неприятно. Трудно се работи.“ 

Превенция на 
трафика на хора 

„Това е най-важната дейност.“ 
„Децата са безконтролни в интернет. Никой не ги учи как да 
филтрират информация.“ 
„Общата превенция трябва да има връзка с училищата. В максимален 
обем да има контакт с определените служители в училищата – 
директори, учители, психолози, за да се организират срещи, да се 
говори и да се разбере същността на този проблем. Когато знаем кои 
лица са застрашени, можем персонално да работим с тях.“ 
„Най-доброто – това е спорта и социалните прояви. Трябва да има 
повече интересни занимания за децата.“ 
„В превенцията трябва да се концентрират всичките ни усилия!“ 
„Успехът на дейностите по превенция много трудно може да бъде 
измерен“. 
„Напоследък работим много по случаи на бежанци, а не трафик на 
хора“. 
„Обхватът на една кампания може да се измери по броя партньори, 
които участват. Повечето институции се ангажират от своя страна 
и препредават по свои канали. Това е по-глобалния мащаб на една 
информационна кампания.“ 
„Преди 5 години имаше средства за превенционни дейности. В един 
момент се оказа, че вече не разполагаме с бюджет и започнахме да се 
борим на мускули, за случване на национални кампании. Бюджетът ни 
не се променя, а разходите и обхвата на дейностите се разширяват“. 

Идентификация на 
жертви на трафик 
на хора 

„Това е сериозен проблем не само на местно, но и на национално ниво. 
Опитваме се в национален план да правим обучения. Покрай 
пандемията това е доста по-трудно. За съжаление пандемията 
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увеличи трудностите при идентификацията – не само на български 
граждани, на мигранти и на чужди граждани. Често идват мигранти, 
бежанци, които злоупотребяват с българските власти, за да могат да 
престоят известно време в услугите на наша територия и да отидат 
към целта. Проблемът с идентификацията се задълбочава за тези 
седем години, не се решава.„ 
„Трябва да се тръгне от разликата между трафика на хора и 
каналджийството. Объркването идва от медийните съобщения за 
трафикирани са хора – в случаите на каналджийство, двете 
престъпления са различни. При трафика има форма на експлоатация.“ 
„Голяма част от медиите не разпознават какво е трафик на хора. 
Бърка се трафик на хора с каналджийство. Използва се термин 
„трафик на мигранти“. Има нужда от устойчивост да се информират 
хората, че генерално съществува нещо като трафик на хора.“. 
„Има нужда от обучения за журналисти. Преди време го правехме 
повече, няма го в стратегията експлицитно. Но търсим финансиране 
от партньори, нямаме вътрешно финансиране.“ 

Подкрепа и 
реинтеграция на 
жертви на трафик 
на хора 

„Няма съществена промяна през годините, но срещнахме голям 
проблем с един казус. Всъщност всички институции твърдяха, че 
жената е жертва на трафик и тя беше настанена в центъра в ХХХ, но 
когато започнахме да искаме официална информация стана ясно, че тя 
не е жертва на трафик. Тя е със сериозен здравословен проблем, но не 
успяхме да й осигурим принудително лечение. Парадоксът в случая е, че 
като се установи от всички институции, че не е жертва на трафик, 
трябваше да я освободим, но без лечение. 9 месеца след като тя беше 
освободена получихме от прокуратурата документи, че тя не е 
жертва на трафик. Имаме и други подобни случаи, но това е 
фрапантен случай за ефективността на институционалните 
процедури.“ 

 

Всяка МКБТХ има планирани дейности съобразно приоритетите на националната стратегия 

за БТХ, но отделни годишни отчети по комисии не са предоставени за целите на 

мониторинга. Основен извод е, че връзка между планирани и отчетени дейности вкл. от гл. 

т. на планираните индикатори не е неразделна част от националните отчети, не са 

предоставени изводи за ефективността и ефикасността, предизвикателства, проблеми или 

препоръки към дейностите на МКБТХ и на НКБТХ.  

Мониторингът се затруднява значително поради факта, че структурата на отчетните 

доклади се различава като логика и съдържание през различните години. Не е представена 

уводна част, в която да се поясни съдържанието и данните, които са анализирани. В някои 

случаи – напр. 2017 г. връзката между Националната стратегия и структурата на доклада е 

по-ясна, докато през 2020 г. липсата на ясна логическа връзка между планиране и 

изпълнение на дейностите в рамките на годишните планове на всяка МКБТХ, не дава 

възможност за обективна оценка на извършеното. Това, че в годишния отчет няма посочена 

информация за индикатори и дейности не означава, че такива не са били изпълнени. 
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Забелязва се неконсистентност на посочените данни за координирани сигнали и 

регистрирани случаи между годишните отчети и информацията за дейностите на МКБТХ. В 

това отношение АНКБТХ обръща внимание, че ежегодно се изпращат стандартизирани 

формулляри към МКБТХ и публичните институции, членове на НКБТХ. Въпреки това, 

отговорните експерти в институциите, както и секретарите на МКБТХ често не спазват 

съответните форми и се отчитат „така, както им е удобно“ – т.е. просто копират текстове от 

проектни отчети (в някои случаи дори на английски език), което затруднява не просто 

мониторинга на дейностите, но допълнително натоварва АНКБТХ. 

При сравнителен анализ на плановете ясно се открояват регионални специфики в работата 

на комисиите. Тези разлики се дължат до голяма степен на регионални особености при 

случаите за трафик на хора, но и на административен капацитет при планиране и 

изпълнение на дейностите.  

В плановете на МКБТХ не са посочени необходими ресурси и индикаторите се нуждаят от 

сериозно прецизиране, тъй като не са подходящи за количествен и качествен 

мониторингов анализ. Връзката между план и отчет е сериозно предизвикателство пред 

мониторинга – необходими са целенасочени усилия за създаване на обща матрица за 

отчитане, която да гарантира проследимост на реализираното, и възможност за оценка на 

ефективност и ефикасност. Индикатори като „подобрена ефективност“ не трябва да бъдат 

отчитани в бъдеще. При измерими планирани индикатори – например брой обучени 

експерти, не във всички отчети има проследимост на изпълненото. Бюджет по дейности е 

посочван в някои години от някои от МКБТХ – например 2017 г., след което форматът при 

планиране и отчитане се променя.  

Макар, че не е обект на оценка в настоящата мониторингова процедура, следва да се 

обърне внимание, че в дейностите на МКБТХ липсва вътрешна кохерентност – както 

ммежду отделните МКБТХ, така и между отчетите на една и съща МКБТХ през годините. 

Някои дейности по приоритети са с разменени места при различните МКБТХ, дейностите са 

формулирани по различен начин, с номерация или без, а тези разлики ще бъдат посочени 

по-подробно по-долу в текста. Например, в МКБТХ Благоевград (2019, 2020), Варна (2019, 

2020) и Монтана (2017) Доброволческата академия е част от дейност 2 по приоритет  III. 

Обучение и квалификация на кадри, докато в МКТБХ Пазарджик (2017-2021), МКТХБ 

Плевен (2021), МКБТХ Пловдив (2017-2020) тази дейност фигурира в приоритет  II. 

Превенция. Друг пример може да бъде предоставен с дейност „Организиране и 

реализиране на целенасочени дейности за превенция на трафика на бременни жени с цел 

продажба на новороденото“, която фигурира в приоритет  II. Превенция в МКБТХ 

Благоевград (2017-2020) и в приоритет III. Обучение и квалификация на кадри в МКБТХ 

Пазарджик (2021). 

При планиране на съвместни дейности, участващите МКБТХ ги включват в различни 

приоритети. Пример може да се даде с МКБТХ Пазарджик и Пловдив за дейност 

„Провеждане на регионален дискусионен форум в рамките на 16 – дневката, посветена на 
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борбата срещу насилието над жени /25 ноември – 10 декември/“, която МКБТХ Пазарджик 

(2017) включва в местната програма по приоритет II. Превенция, а МКБТХ Пловдив (2017) – 

в приоритет III. Обучение и квалификация на кадри. 

Освен това в рамките на една и съща МКБТХ една дейност присъства в различни 

приоритети. Такъв е примерът на МКБТХ Пазарджик, където дейност 2 „Провеждане на 

информационна кампания по превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация“  

е в приоритет II. Превенция през 2017 г. и 2020 г., а през 2021 – вече присъства в приоритет 

III. Обучение и квалификация на кадри. Това допълнително затруднява мониторинга на 

оценката. Подобен пример може да се даде с МКБТХ Русе, където „Академия за 

доброволци“ през 2017 г. е в приоритет III. Обучение и квалификация на кадри, а през 2018 

г. – в приоритет II. Превенция. 

Въпреки условността си, на графика са представени общия брой дейности по приоритети в 

периода 2017-2021 г. С най-висок дял е приоритет II. Превенция, следван от приоритет III. 

Обучение и квалификация на кадри и приоритет I. Институционални и организационни 

мерки.  

 

Източник: Местни програми за периода 2017-2021г. 
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Таблица 2.2.1. съдържа подробна информация по МКБТХ за наблюдавания период. Може 

да се каже, че във всички приоритети МКБТХ планират относително сходен брой дейности. 

Прави впечатление единствено приоритет VII. Законодателни мерки, където три от 

всичките десет МКБТХ нямат нито една планирана дейност в периода 2017-2021 г. Това са 

Бургас, Плевен и Русе. МКБТХ Варна няма планирана дейност в приоритет VI. в последните 

две години от периода (2020, 2021). 

 

Таблица 2.2.1. Брой планирани дейности по години и по приоритети за МКБТХ 

    Брой планирани дейности 
общо 

No. Приоритет МКБТХ  2017 2018 2019 2020 2021 

I.  
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 
МЕРКИ 

Благоевград 3 3 3 3 4 16 

Бургас 4 4 3 4 4 19 

Варна 1 1 3 2 2 9 

В. Търново 3 2 2 3 3 13 

Монтана 3 2 3 4 3 15 

Пазарджик 2 1 1 1 3 8 

Плевен*         5 5 

Пловдив** 5 5 4 4   18 

Русе 4 2 2 2 2 12 

Сливен 4 3 3 3 3 16 

Общо 29 23 24 26 29 131 

II.  ПРЕВЕНЦИЯ 

Благоевград 6 5 6 9 5 31 

Бургас 3 3 5 4 4 19 

Варна 3 2 7 7 8 27 

В. Търново 6 5 5 5 4 25 

Монтана 9 5 5 4 5 28 

Пазарджик 5 5 5 4 4 23 

Плевен*         6 6 

Пловдив** 6 6 7 6   25 

Русе 7 5 6 6 6 30 

Сливен 6 5 6 6 6 29 

Общо 51 41 52 51 48 243 

III. 
ОБУЧЕНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА 
КАДРИ 

Благоевград 3 1 3 7 5 19 

Бургас 3 4 3 4 3 17 

Варна 6 4 6 6 5 27 

В. Търново 4 4 3 3 1 15 

Монтана 4 2 3 3 3 15 

Пазарджик 2 2 3 2 4 13 
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Плевен*         4 4 

Пловдив** 5 3 2 3   13 

Русе 3 5 4 6 4 22 

Сливен 3 3 3 4 3 16 

Общо 33 28 30 38 32 161 
Продължение…. 

   Брой планирани дейности 
общо 

No. Приоритет МКБТХ  2017 2018 2019 2020 2021 

IV. 
ЗАЩИТА, 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
И РЕИНТЕГРАЦИЯ  

Благоевград 1 1 1 1 1 5 

Бургас 2 2 2 2 3 11 

Варна 2 1 1 1 1 6 

В. Търново 3 2 2 1 1 9 

Монтана 1 2 2 1 1 7 

Пазарджик 1 1 1 1 1 5 

Плевен*         2 2 

Пловдив** 2 2 2 2   8 

Русе 3 2 2 2 2 11 

Сливен 1 1 1 1 1 5 

Общо 16 14 14 12 13 69 

V. 

ПРОУЧВАНЕ, 
АНАЛИЗ И 

СТАТИСТИЧЕСКА 
ОТЧЕТНОСТ  

Благоевград 1 1 1 1 1 5 

Бургас 1 1 1 1 1 5 

Варна 2 2 2 2 2 10 

В. Търново 3 2 2 2 3 12 

Монтана 2 2 1 1 1 7 

Пазарджик 1 1 1 1 1 5 

Плевен*         1 1 

Пловдив** 2 3 3 3   11 

Русе 1 1 1 1 1 5 

Сливен 1 1 1 1 1 5 

Общо 14 14 13 13 12 66 

VI. 
МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Благоевград 1 1 1 1 1 5 

Бургас 1 1 1 1 1 5 

Варна 1 1 1 0 0 3 

В. Търново 1 1 1 1 1 5 

Монтана 1 1 1 1 1 5 

Пазарджик 1 1 1 1 1 5 

Плевен*         1 1 

Пловдив** 1 1 1 1   4 

Русе 1 1 2 2 2 8 

Сливен 1 1 1 1 1 5 

Общо 9 9 10 9 9 46 
Продължение…. 
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   Брой планирани дейности 
общо 

No. Приоритет МКБТХ  2017 2018 2019 2020 2021 

VII. 
ЗАКОНОДАТЕЛНИ 

МЕРКИ 

Благоевград 1 1 1 1 2 6 

Бургас 0 0 0 0 0 0 

Варна 1 1 1 0 0 3 

В. Търново 3 2 2 1 1 9 

Монтана 0 1 1 1 1 4 

Пазарджик 3 1 1 1 1 7 

Плевен*           0 

Пловдив** 2 2 2 2   8 

Русе 0 0 0 0 0 0 

Сливен 1 1 1 1 1 5 

Общо 11 9 9 7 6 42 

Общо по години за всички МКБТХ 163 138 152 156 149 758 
*МКТХБ Плевен стартира през 2018 г., но липсват Местни програми за периода 2018-2020 г. 
** За МКТХБ Пловдив липсва Местна програма за 2021 г. 

Източник: Местни програми за периода 2017-2021г. 

 

2.2.1. Приоритет I. Институционални и организационни мерки 

2.2.1.1. Планирани ресурси  

 

Финансиране: Дейностите по този приоритет съгласно програмите на МКБТХ са 

финансирани от бюджета на НКБТХ. Една от дейностите в този приоритет, която се отчита 

от всяка МКБТХ е провеждането на заседания и участието на председателите в заседания 

на НКБТХ или други национални и международни форуми във връзка със създаване на 

механизъм за борба с трафика на хора.  

МКБТХ са активни по различен начин и в различни години, но освен съвместните заседания 

и участие в други форуми, комисиите имат планирани различен набор от комуникационни 

дейности и подготовка и отпечатване на информационни материали.  

В планирането на дейностите в рамките на Програмите за противодействие на трафика на 

хора и закрила на жертвите при МКБТХ не се съдържа систематична информация за брой 

индикатори за изпълнение или планиран бюджет. Например, планира се „Популяризиране 

дейността на МКБТХ чрез медийно отразяване в местни, регионални и национални 

издания“ (МКБТХ Благоевград, 2019 г.), индикатор за изпълнение е „Брой 

разпространени прессъобщения, публикации и репортажи в медиите“, но не се 

посочва конкретен праг (напр. спрямо планирана кампания, събитие, вкл. целеви групи), за 

да може изпълнението на тази дейност да има реална и адекватна оценка. Отново даваме 

пример с МКБТХ Благоевград, заложила в бюджет за тази дейност през 2018 г. 1000 лв. за 

подготовка на брандирани материали, без да е посочен вид и брой, както и планиран 
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обхват и целева група, за която ще бъдат предназначени. Информационни кампании се 

предвиждат и в рамките на Приоритет 2. Превенция. Индикаторите трябва да получат ясен 

количествен измерител при планирането, за да се избегне съществуващата в момента в 

програмите, но и в отчетните документи субективност, заради която извършените 

комплексни дейности от МКБТХ остават подценени. Съставените в плановете индикатори в 

по-голямата си част не позволяват мониторингова оценка. Пример за реализираните 

дейности по приоритет I са представени на Таблица 2.2.1.1. 

Таблиза 2.2.1.1. Пример за реализация на дейности по приоритет I. Институционални и 

организационни мерки за МКТБХ Бургас 

МКБТХ 
Дейност 

Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
И 
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Дейност 1 Създаване на механизъм за работа по случаи на трафик на хора (...) 

Бургас 

  

Провеждане на 
заседания 

4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 

Бюджет 1 кафе пауза 100   100   -   100 - 100   

Дейност 2 Подпомагане на процеса по провеждане на мониторинг и оценка (...) 

  

Партньорска мрежа √   √   √   √   -   

Бюджет -   -   -   -       

Дейност 3 Развиване на партньорската мрежа ... 

  

Развиване на 
центъра 

√   √   -   √   √   

Бюджет -   -   -   -       

Дейност 4 
Популяризиране дейността на МКБТХ чрез медийно отразяване в местни, 
регионални и национални издания 

  
Медийно отразяване √   √   

няма 
д3. 

  √   √   

Бюджет -   -   -   -       

 

 

2.2.1.2. Осъществени политики 

От годишните отчети не може да се направи ясно заключение за нивото на изпълнение на 

индикаторите – например в отчета за МКБТХ Велико Търново е написано, че „През 2018 г. 

медиите остават важен партньор в отразяването на събитията от обществена 

значимост, организирани от или с участието на МКБТХ. „ – липсва информация за 

индикатора. Например заседанията на МКБТХ варират от 2 до 4 годишно, а информационни 
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срещи за обмяна на опит са отчетени от МКБТХ Варна. Сливен предлага постигнати 

резултати и изводи при отчитането през 2019 година. Може да се използва като добра 

практика, която да се доразвие в бъдеще.  

Каква е причината в някои МКБТХ да няма координирани сигнали за трафик на хора? 

Годишните отчети не предоставят такава аналитична информация, нито насоки за 

планиране на бъдещите дейности за следващата година. Няма анализ на 

предизвикателства, трудности и добри практики при изпълнение на националната 

стратегия. Няма анализ от страна на МКБТХ за проблеми при планирането на дейностите. 

Начинът на планиране – от местните към националната комисии търпи критики от страна 

на представители на МКБТХ, най-вече заради липсата на прозрачност и финансова 

обезпеченост.  

2.2.1.3. Краен резултат 

Съдържанието на годишните отчети на НКБТХ показват устойчивост на дейностите 

по този приоритет, но поради липсата на единни елементи по комисии и години не е 

възможно да се направи надежден извод за постигнатия краен резултат. 

 

2.2.2. Приоритет II. Превенция 

2.2.2.1. Планирани ресурси  

В отчетите не са посочени ясни индикации за изразходване на планираните ресурси, 

каквато информация липсва и в представените годишни планове (Пример е представен на 

Таблица 2.2.2.1. за кампанията „Безопасен интернет“ от МКБТХ Благоевград). Наличието на 

фактури, счетоводни отчети и финансови доклади, когато последните не са обвързани с 

годишните доклади по изпълнение на политиките, а остават само за административни цели 

– не позволява мониторирането на процеса, поради спецификите на закона за защита на 

личните данни.  

 

 

 

 

 



80 | ИФС-БАН  
 

Таблица 2.2.2.1. Планирани и реализирани дейности по приоритет II. Превенция – 

Благоевград. 

 

  Дейност 
Наименова

ние 
2017 2018 2019 2020 2021 

МКБТХ II.  
ПРЕВЕНЦИ
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  Дейност 1 Информационна кампания 

Благоевград 

    √                 

Отчетено 
общо 

обхванат
и 110 

ученика, 
раздаден
и над 340 
печатни 

материал
и. 

Дейност 
1 

"Безопасен 
интернет" 

    √   √ 

6 
срещи, 

144 
учениц
и, 200 
брошу

ри 

√       

  Бюджет - - 1500   - - - -     

 

 

2.2.2.2. Осъществени политики  

 

В различните отчетни документи няма систематизирана и обобщена информация за 

организираните информационни кампании за превенция на трафика на хора, нито се 

съдържа достатъчно информация за верификацията на посочваните стойности. Например, 

през 2017 г. са отчетени „над 25 самостоятелни информационни/ информационно-
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превенционни кампании, достигнали над 17 000 лица и 7 проекта“, организирани и/или с 

участието на МКБТХ. Отчетеният брой на новините/публикациите за МКБТХ е близо 90, 

отразените в медиите събития – 7, участията на секретарите в интервюта – 10.“ 

„През 2018 г. МКБТХ реализираха над 40 превенционни проекта на местно и регионално 

ниво, в това число кампании и проекти за работа с уязвими лица, основно от ромска 

общност, както и работа с деца и доброволци; достигнати са над 30 000 лица. „През 

2020 г. са реализирани над 50 дейности/мини-проекти в рамките на програмите, за 

повишаване на осведомеността на национално и местно ниво, достигащи до над 25 000 

души.“ 

Информацията от годишните отчети не позволява да се направи обоснован извод за 

ефектите от извършените превантивни дейности от страна на МКБТХ. Например за 2018 г. 

се посочва следното: „В  училищата на територията на област Монтана са поведени 

превантивно-информационни беседи в часа на класа; изработвани са информационни 

материали за 18 октомври – ЕС ден за борба с трафика на хора; изградени училищни 

комисии за борба с тероризма и трафика на хора; проведени са тематични родителски 

срещи и презентации; отбелязване деня на безопасен интернет; поставени са 

информационни материали в училищата и са раздадени брошури по темата; 

представяне на презентации и филми.“ Тези информационни беседи се отчитат от страна 

на МОН и не става ясно каква е ролята на МКБТХ в тяхната организация и ресурсно 

обезпечаване. Не се отчита колко беседи са проведени, колко ученика са обхванати, колко 

и какви информационни материали са представени и/или обсъдени, колко училищни 

комисии са изградени – чиято работа да бъде проследена при годишния отчет в следващата 

година, колко и какви презентации и филми са представени, вкл. колко експерта и члена 

на МКБТХ от Монтана са участвали в тези дейности. 

2.2.2.3. Краен резултат 

 

Начинът на отчитане не позволява да се направи надежден извод за крайния 

резултат и съответно за въздействието от дейностите на МКБТХ по този приоритет, въпреки 

интензивната работа и планираните събития. Например, в отчет на МКБТХ Бургас (2018 г) е 
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посочено като резултат: „Общо намаляване броя на делата, неприемственост между 

прокурорите, неподготвеност на полицейските служители да разпознават и да 

желаят да работят по сигнали за ТХ“; „Промени в законодателството от последната 

година, целящи ускоряването на досъдебната и съдебна фаза, всъщност ги забавят 

средно с около 3 месеца.“ Посочва се необходимостта от обучения на прокурорите в 

Районна прокуратура Бургас по темата «трафик на хора» и по-специално по двете най-

разпространени форми на трафика в област Бургас. 

 

 

2.2.3. Приоритет III. Обучения и квалификация на кадри 
 

Информацията за обученията е изключително спорадична. В добрия случай се споменава 

броят на обученията и броят на участниците, но рядко има информация за връзката между 

планираните и изпълнените дейности, както и за разхода на време (хорариум, аудиторна-

извън аудиторна натовареност) и финанси (бюджет, план-сметка). Като пример за 

изпълнение на дейностите в този приоритет е използван опитът на МКБТХ Варна, обобщен 

на таблица 2.2.3.1. 
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Таблица 2.2.3.1. МКБТХ Варна – изпълнение на дейности по приоритет III. 

Дейност Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

III. ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ 
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Дейност 1 Мултидисциплинарно обучение на професионалисти от полиция, социални служби и училища  

    4 обучения - МВР, ДПС, 
секретари МКБППМН, 
социални работници, 
доставчици на услуги, 

планирано 

        2 обучения - 
МВР и 30 

разследващи 
прокурори 

    1 
обучение, 

30 
участника 

√  

  Обучения за повишаване квалификацията 
на членовете на МКБТХ - Варна   

√    √  √ √      23 
председатели 

и секретари 
на МКБТХ 

  27 
лица  
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  Дискусионен форум с магистрати         √      26 лица √  26 
лица 

  Обучение на професионалисти – служители на МВР: 
„Трафик на хора – рискове и заплахи. 
Идентификация на първо ниво и насочване  на 
жертви на трафик на хора“ 

        √            

  Бюджет     800              

  Програма за консултиране на 
професионалисти за идентификация и 
насочване на жертви на трафик на хора, 
вкл. работещи в образователни институции 

  
 
 
  

  √   √        √  64 
лица 

  Осигуряване на средства за Програма за финансово 
подпомагане на проекти на НПО за обща 
превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора (направление „Превенция на трафика 
на хора“) 

        √       √    
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  Финансиране на сдружение „Младежка 
инициатива за устойчиво развитие“ за 
изпълнение на „Програма за консултиране 
на професионалисти и за идентификация и 
насочване на жертви на трафик на хора“ 

        √           

  Други 
дейности в 
изпълнение на 
национални 
стратегии и 
национална 
програма 

                √    

Дейност 2 Доброволческа Академия 

  Училищно 
базирана 
програма за 
превенция на 
трафика на 
хора 

√   √               

  бюджет      600               

  Миниакадемия 
за 
доброволци, 
антитрафик 
доброволческа 
академия 

        √     отчетена     
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Дейност 3 Поддържащо обучение на екипа на приюта  

-  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Дейност 4 Обучение за професионалисти от РУ в областта – районни инспектори 

-  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  



87 | ИФС-БАН  
 

2.2.4. Приоритет IV. Защита 

 

В националните отчети има обосновка на уязвими групи и рискови групи при 

престъплението трафик на хора. Отчетите съдържат статистически данни за 

идентифицирани, подадени сигнали, но има несъвместимност между подаваната 

информация относно съдебни дела и присъди, както и проследяване на защитата на 

жертви на трафик на хора. Това се дължи на факта, че няма национална интегрирана 

система за регистриране на сигнали, която да обхваща и проследява нефоормалната и 

формалната идентификация, наказателното производство и реинтеграционите пътеки. В 

МКБТХ Бургас, Благоевград, Варна в приоритет Защита се отчитат дейности по координация 

на сигнали, както и дейности в рамките на защитен приют, център. МКБТХ Благоевград 

отчитат по различен начин какви дейности изпълняват по приоритет IV. Защита, в много от 

плановете и отчетите са формулирани обобщени дейности: Прилагане на Национален и 

Транснационален механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора 2018 г., 2017. 

Подобрена координацията при работа по случаи и сигнали за жертви на трафик на хора, 

поради което има сериозна пречка работата по този приоритет да бъде количествено и 

качествено оценена и мониторирана. Устойчивост на услугите, които се предоставят в 

рамките на Приоритет 3. Защита е сериозен проблем и се посочва и от фокусираните 

групови дискусии. Например във Велико Търново работата в център с деца се планира през 

2017 г., но не се планира през 2018 г. (Таблица 2.2.4.1.), което показва проблем при 

устойчивост на дейностите през годините и зависимост от проектно финансиране и 

съвместна работа с НПО.  

Таблица 2.2.4.1. МКБТХ Велико Търново, планирани и отчетени дейности по приоритет IV. 

  
Дейн
ост 

Наименование 

Индикат
ор 

  

2017 2018 2019 2020 2021 

МКБ
ТХ IV. 

ЗАЩИТА, 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
И РЕИНТЕГРАЦИЯ 
НА ЖЕРТВИТЕ НА 
ТРАФИК НА ХОРА” П

л
ан

и
р

ан
о
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зи
р
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о
 

Р
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и
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о

 

  
Дейн
ост 1 

Устойчиво функциониране на Приюта  

Вели
ко 

Търн
ово  

Обработени 
сигнали 

                    

4 (1 - 
ТЕ, 2 - 
СЕ, 1 

простит
уция) 

Дейн
ост 2 

Подготовка и изпълнение на проектни предложения  



88 | ИФС-БАН  
 

Дейн
ост 1 

НМН 

Брой 
жертви 
на 
трафик 
на хора, 
обгриже
ни 
според 
НМН. 

√   √           √   

дейн
ост 2 

Оптимизиране 
ефективността 

Брой 
координ
ирани 
сигнали 

    √           
ня
ма 

  

Дейн
ост 2 

ЖТХ в Кризисен 
център за деца  

Брой 
настанен
и и 
обгриже
ни деца, 
предост
авена 
психосо
циална и 
правна 
помощ. 

√   
ня
ма 

          
ня
ма 

15 деца 
– 

момиче
та до 
18-

годишн
а 

възраст 

Дейн
ост 3 

Разширяване на 
мрежа адвокати 

Брой  
жертви 
на 
трафик, 
потърси
ли 
правна 
помощ 

√   
ня
ма 

          
ня
ма 

Функци
онира 
услуга 

Кризисе
н 

център 
за лица 

– 
жертви 

на 
насили

е 
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2.2.5. Приоритет V. Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с 

трафика на хора 
 

В приоритет V. Проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на 

хора е невъзможно мониториране, поради факта, че се регистрират единствено планирани 

дейности в Местните праграми, но отчет за тях не фигурира. Слабостите на заложените индикатори 

за изпълнение вече бяха изтъкнати (“Изготвена статистическа справка.” МКБТХ  Пловдив 2017-2020; 

Монтана 2017), което допълнително утежнява оценката.  

Таблица 2.2.5.1. Дейности по приоритет V., отчетени от МКБТХ Благоевград, Бургас, Варна, В. 

Търново и Монтана 

  
Дейн

ост 
Наименование 

Индик
атор 

2017 2018 2019 2020 2021 

МКБТХ V. 

ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ 
И СТАТИСТИЧЕСКА 
ОТЧЕТНОСТ НА 
ДАННИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА 
С ТРАФИКА НА ХОРА П
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ан
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о
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о
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о
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о
 

Р
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и
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о

 

  
Дейн
ост 1 

Изготвяне статистическа справка ДП и др. 

Благоевг
рад 

    

Събрана 
статистическа 
информация и 
разработени 
целенасочени 
дейности на базата 
на анализа им. 

√   √   √   √   √ 
ня
ма 

Бургас   

Изготвяне на 
статистическа справка 
за броя на 
досъдебните, съдебни 
производства, броя и 
вида на издадените 
присъди и броя на 
жертвите на трафик на 
хора в Бургас. 

няма 
индика
тори 

√   √   √   √   √ 
ня
ма 

Варна       √   √   √           
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Велико 
Търново 

  

Социологическо 
изследване на 
нагласите на 
пълнолетни варненци 
за трудова миграция и 
работа без трудов 
договор и осигуровки 

  √   √   √       √ 
ня
ма 

  

Анализ на тенденциите 
и основните проблеми, 
свързани със 
спецификата на 
престъплението 
трафик на хора за 
област Варна 

Събран
и 
данни, 
изготве
н 
анализ 

                √ 
ня
ма 

Дейн
ост 1 

Актуални тенденции в 
престъпността с ТХ 

  √   √           √ 
ня
ма 

Дейн
ост 2 

Справка деца-жертви 
на наслие и трафик 

  √   √           √ 
ня
ма 

Дейн
ост 3 

Анализ на тенденциите 
на ТХ 

  √   
ня
ма 

          
ня
ма 

  

  

Изготвяне на справка 
за броя на лица -
жертви на трафик по 
пол, възраст и вид 
трафик, настанени в 
Комплекс за социални 
услуги „Търновград“ 
Общ. Велико Търново. 

Справк
а от 
Компле
кс за 
социал
ни 
услуги 
„Търно
вград“ 
Общ. 
Велико 
Търнов
о 

                √   

Монтана 
Дейн
ост 1 

Изготвяне 
статистическа справка 
за броя на 
досъдебните и 
съдебни производства, 
броя и вида на 
издадените присъди и 
броя на 
извършителите на 
трафик на хора в 
община Монтана. 

справк
а 

√                   
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Дейн
ост 2 

Изготвяне 
статистическа справка 
за броя на деца-
жертви на насилие и 
трафик на хора по пол, 
възраст и вид трафик 

  √   √               

Дейн
ост 1 

Анализ на тенденциите 
в престъплението 
трафик на хора за 
област Монтана. 

      √               

  

Проучване и анализ на 
тенденциите в 
областта на 
престъплението 
трафик на хора въз 
основа на данните за 
жертвите и 
извършителите на 
престъплението в 
региона. 

Събран
а 
статист
ическа 
инфор
мация 
и 
разраб
отени 
целена
сочени 
дейнос
ти на 
базата 
на 
анализ
а им. 

ня
ма 

  
ня
ма 

  √   √   √   

 

2.2.6. Приоритет VI. Международно сътрудничество 

 

Приоритет VI. Международно сътрудничество е свързан основно с  участие на 

секретаря на съответното МКБТХ в международни дейности, конференции,  срещи, 

дискусии. Не става ясно, какви дейности се предприемат на местно ниво, след съответното 

участие. С какво то допринася за борбата трафика на хора. Индикаторът „брой участия“ 

(Сливен 2017-2021) няма съдържание. МКБТХ Варна дори няма планирана дейност в 

приоритет VI. в последните две години от периода (2020, 2021). Проблемите с планирането 

и отчетността са илюстрирани на таблицата по-долу с примери от пет МКБТХ. 
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Таблица 2.2.6.1. Планирани и отчетени дейности по Приоритет VI от МКТБХ Благоевград, Бургас, Варна, В. Търново и Монтана 

  Дейност Наименование 

Индикатор 

2017 2018 2019 2020 2021 

МКБТХ 

VI 
МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО 
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о
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о
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о
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р

ан
о
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и
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о
 

Р
е
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и

зи
р

ан
о

 

  
Дейност 
1 

Участие в проекти и 
дейности 

                      

Благоевград   Участие в конференции Брой участия √   √   √   √   √ няма 

Бургас 

  

Участие на представители 
на МКБТХ- Бургас в 
международни 
партньорски проекти и 
дейности 

Брой участия в 
партньорски 
дейности на 
международно 
ниво. Брой 
разработени 
подадени 
проектни 
предложения 

√   √   √   √   √ няма 

Варна 
  
  

        √   √       няма няма 

Велико 
Търново 

  

Участие на Секретарят и 
членовете на МКБТХ в 
международни 
конференции с цел 
партньорство и  добри 
практики в областта на 
борба с трафика на хора. 

Брой участия в 
международни 
конференции, 
брой 
създадени 
контакти и 
партньорства. 

√   √           √ няма 
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Монтана 

Дейност 1 

Участие на секретаря на 
МКБТХ- Монтана в 
международни 
партньорски проекти и 
дейности. 

Брой участия, 
брой подадени 
проекти. 

√   √   √   няма   няма   

Дейност 
1 

Участие в международни 
конференции, партньорски 
проекти и дейности. 

  няма   няма   няма   √   √   
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2.2.7. Приоритет VII. Законодателни мерки 
 

В обобщаващия параграф за реализираните дейности бе посочено, че единствено в 

приоритет VII. Законодателни мерки, три от всичките 10 /десет/ МКБТХ нямат нито една 

планирана дейност в периода 2017-2021 г. Това са Бургас, Плевен и Русе. За нито една от 

десетте МКБТХ не е наличен отчет за оценка на планираните дейности, за местните 

комисии, в които има планирани дейности по този приоритет. 

 

Таблица 2.2.7.1. Планирани и отчетени дейности по Приоритет VII в МКБТХ Благоевград, Бургас, 

Варна, Велико ТЪрново и Монтана 

  
Дейн

ост 
Наименова

ние 

Индикато
р 

2017 2018 2019 2020 2021 

МКБТХ VII. 

ЗАКОНОДА
ТЕЛНИ 
МЕРКИ П
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о
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зи
р

ан
о
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о
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о

 

Благоевгр
ад 

    

Приети 
промени 
и 
допълнен
ия в ЗБТХ 
и 
Правилни
ка за 
прилагане 
на ЗБТХ 

√   √   √   
ня
ма 
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Актуализир
ане, 
съгласуван
е, 
приемане 
на 
Вътрешни 
правила за 
организаци
ята и 
дейността 
на 
Местната 
комисия за 
борба с 
трафика на 
хора, гр. 
Благоевгра
д. 

Приети 
актуализи
рани  
Вътрешни  
правила 
за  
организац
ията и  
дейността 
на  
МКБТХ 
Благоевгр
ад. 

                √ 
ня
ма 

  

Приемане 
на 
актуализир
ана 
длъжностн
а 
характерист
ика на 
секретаря 
на Местна 
комисия за 
борба с 
трафика на 
хора, гр. 
Благоевгра
д 

Актуализи
рана 
длъжност
на 
характери
стика 

                √ 
ня
ма 
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Бургас       
ня
ма 

  
ня
ма 

  
ня
ма 

  
ня
ма 

  
ня
ма 

ня
ма 

Варна       √   √   √       
ня
ма 

ня
ма 

Велико 
Търново 

  

Даване на 
становища 
по 
законодате
лни 
промени, 
касаещи  
преследван
е, 
наказание 
на 
престъплен
ието 
трафик на 
хора, както 
и 
ефективнат
а закрила 
на ЖТХ 

Брой 
становищ
а 

                √ 
ня
ма 

дейно
ст 1 

Промени и 
допълнени
я в Закона 
за борба с 
трафика на 
хора и 
Правилник
а за 
прилагане  

брой 
становищ
а 

√   
ня
ма 
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дейно
ст 2 

Подобрява
не на 
взаимодейс
твието при 
прилаганет
о на 
Координац
ионния 
механизъм 
за 
рефериран
е и 
обгрижване 
на 
непридруж
ени деца и 
деца-
жертви на 
трафик, 
завръщащи 
се от 
чужбина 

Брой 
обгрижен
и деца 

√   √               

дейно
ст 3 

Становища 
по 
законодате
лни 
промени 

брой 
становищ
а 

√   √               



98 | ИФС-БАН  
 

Монтана   

Изготвяне 
на 
становища 
за промени 
и 
допълнени
я в Закона 
за борба с 
трафика на 
хора и 
Правилник
а за 
прилагане 
на Закона 
за борба с 
трафика на 
хора 

Приети 
промени 
и 
допълнен
ия. 

ня
ма 

  √   √   √   √   
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Трета глава: Устойчивост на политиките и динамика на глобалните и 

националните тенденции 
 

Мониторинговите международни доклади на ГРЕТА към Съвета на Европа и на Държавния 

департамент на САЩ съдържат системни препоръки, които страната ни не успява да 

адресира в периода 2017-2021 г., поради липса на политическа воля за справяне с трафика 

на хора. Реализираните от страната ни политики в разглеждания период изглеждат 

неустойчиви, недофинансирани и показват липса на експертен капацитет по отношение на 

наказателно-правната превенция на престъпността, особено в контекста на глобаните 

тенденции. Невъзможността трафикантите да получат ефективни присъди с 

продължителен срок и финансова санкция пораждат чувство на безнаказаност и 

подкопават усилията за подкрепа на жертвите да свидетелстват, както са и бариера пред 

пълноценната им реинтеграция за продължителен период от време. 

За да постигне устойчивост на политиките за противодействие на престъплението трафик 

на хора, съгласно препоръките на Съвета на Европа, страната ни трябва (GRETA 2015:41, 

GRETA 2021:68-69): 

▪ Да гарантира спазването на принципа за ненаказване на жертвите на трафик на хора 

за участието им в незаконни дейности, доколкото те биват принудени да го 

направят.  

(ГРЕТА е притеснена от нееднозначното тълкуване на чл. 329 от НК19 и избирателното му 

прилагане от полицейски служители и прокурори по отношение на лица, които са 

въвлечени в комерсиални сексуални услуги или просия, въпреки че чл. 16а от НК гарантира 

ненаказуемост на жертвите на трафик на хора20) 

▪ Да гарантира, че присъдите за трафик на хора ще бъдат бързи, ефективни, с 

продължителност над 3 години – без възможност за условна присъда или 

намаляване на срока на наказание при споразумение с прокуратурата. 

(ГРЕТА е обезпокоена, че значителен брой наказания при окончателна присъда за трафик 

са били отложени, посредством условна присъда, и че повечето от присъдите лишаване от 

свобода са били по-малко от три години, поради споразумение). 

▪ Да гарантира правото на достойно отношение към жертвите в наказателно правния 

процес, закрилата и реинтеграцията 

 
19 Чл. 329. (1) Пълнолетно работоспособно лице, което продължително време не се занимава с 
общественополезен труд, като получава нетрудови доходи по непозволен или неморален начин, се наказва 
с лишаване от свобода до две години или с пробация. 
20 Чл. 16а. (1) Не е виновно извършено деянието, което е осъществено от лице, пострадало от трафик на 
хора, когато е било принудено да го осъществи в пряка връзка с това му качество. 
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(ГРЕТА е смутена от факта, че много жертви, завръщащи се в България, отказват помощ или 

контакти с официални органи поради липса на доверие в системата на наказателното 

правосъдие. Едната причина за това е, че участието в процеса е травмиращо за жертвата и 

понякога включва кръстосан разпит в присъствието на трафиканта или повторни 

продължителни разпити (т.е. това трябва да се избягва). Другата причина е, че в някои 

случаи разследващите полицаи, прокурорите и съдиите не са чувствителни по отношение 

на психологическите и социалните измерения на престъплението и съответно пренебрегват 

правата на жертвите на трафик на хора, особено онези, касаещи достойнството на 

личността. В това отношение настоящето изследване установи, че някои в случаи, вместо 

овластяване на жертвата в услугите по настаняване, тя бива третирана недобре – като 

хранене, достъп до санитарни материали, достъп до комуникационни канали и т.н., поради 

липса на адекватен финансов ресурс, което също подкопава доверието в капацитета на 

системата. От друга страна, в няколко от груповите дискусии бе демонстрирано откровено 

вулгарно отношение и негативно стереотипизиране от страна на представителите на 

правоприлагащите органи по отношение на жертвите на сексуална експлоатация). 

▪ Да осигури изрична специализация на прокурорите и съдиите, доколкото трафикът 

на хора често е сложно трансгранично престъпление с тежки икономически, 

социални и психологически фактори 

(ГРЕТА насърчава случайното разпределение на делата като антикорупционна мярка, но 

подчертава, че в случаите на трафик трябва да се направи изключение и малките районни 

съдилища, които нямат експертен капацитет и достатъчен човешки ресурс не биват да 

участват като първоинстанционни). В това отношение е важно да се подчертае, че поради 

комплексния си характер, трафикът на хора не винаги отговаря на дефиницията за 

организирана престъпност и към момента не винаги е възможно автоматично препращане 

на дела към специализирания съд. 

▪ Да гарантира, че продължителността на съдебните производства по случаи на 

трафик на хора е разумна, в съответствие със съдебната практика на Европейския 

съд по правата на човека и Европейската конвенция за човешките права (чл. 6, ал. 1 

от ECHR) и стандартите, определени от Европейския съд и Комисията за ефективност 

на правосъдието.  

(Бавното производство и възможносттта да се обжалва на три инстанции, съчетани с 

малкия срок на наказание при споразумение или с условна присъда подкопават доверието 

в съдебната система). Показатален в това отношение е т.нар. регистър на ВКС и наличните 

в него две дела към 2021 г. 

 

▪ Да защитава ефективно жертвите и свидетелите 

(Препоръчва се по-честото използване на „сините стаи“ за интервюиране на деца и други 

уязвими жертви на трафик на хора, както и да се използват показанията, дадени в такива 
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стаи в съда, като по този начин се избягват многократните разпити на жертви. Трябва да се 

използват пълноценно всички възможни мерки за защита на жертвите и свидетелите на 

трафик на хора, за да се предотврати възможността за сплашване по време на 

разследването и по време и след съдебното производство). 

▪ Да гарантира процедури, чувствителни към правата на децата за получаване на 

достъп до правосъдие и средства за правна защита 

(Препоръчва се по-добро синхронизиране на българското законодателство в съответствие 

с Насоките на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно подходящо за децата 

правосъдие, включително: систематично предотвратяване на контактите между деца 

жертви и обвиняеми [а в случаите на трафик на хора често биват замесени семействата 

(Пампоров, 2019)] и избягване на многократни интервюта с деца, за да се предотврати 

травма). В рамките на мониторинговата оценка бе регистриран случай, при който – поради 

възникнал трафик и сексуална експлоатация от бащата в семейството – майката и 

пълнолетната дъщеря (на 19 г.), заедно със своето бебе, са настанени заедно в един от 

приютите за жени-жертви, но 14 г. дъщеря е настанена отделно – защото като малолетна, 

трябва да бъде в услуга за деца. Това е пример за формално бюрократично решение, което 

не е в полза нито на детето, нито на майката и в крайна сметка доведе до това, че жертвите 

решиха да напуснат предоставените им услуги по защита, за да се съберат. 

Държавният департамент на САЩ отправя сходни критики към националните политики и 

дори в периода 2015-2017 г. страната ни е с понижен статус: „2-ро ниво под наблюдение“. 

Основните критики към борбата с трафика на хора в България са свързани от една страна с 

наказателно-правната и изправителната превенция, а от друга страна с услугите по закрила 

и реинтеграция. В този случай от страната ни се очаква:  

▪ Засилване на усилията за разследване, наказателно преследване и ефективни 

присъди със значителен срок на трафиканти, особено във връзка със сексуалната и 

трудовата експлоатация (TIPR 2017,2018, 2019,2020), като присъдите следва да 

бъдат изтърпяни в пълния си срок, без право на предсрочно освобождаване (TIPR 

2021); Казано иначе, очакването е, че ще бъде отнета възможността на трафикантите 

бързо да се завърнат към дейността си – посредством условна присъда, предсрочно 

освобождаване или намален срок на наказанието „лишаване от свобода“, поради 

споразумение. 

▪ Увеличаване на капацитета за оказване на подкрепа за жени, жертви на трафик и 

предоставяне на специализирана помощ на деца жертви (TIPR 2017), особено 

непридружени непълнолетни (TIPR 2018), като трябва да се гарантира, че всяко дете 

получава навременна подкрепа (TIPR 2021); В това отношение пример за 

изключително лоша публична политика бе казусът с приютите за жени-жертви и 

деца-жертви разкрити по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. След 

края на международното финансиране не е осигурен необходимия финансов ресурс 

и фактически услугите са закрити. Като биват разкрити в едини случай една, в другия 
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случай две години по-късно – отново благодарение на международно финансиране 

(по т.нар. Норвежка програма). По данни от АНКБТХ, предоставянета но услуги на 

пълнолетни пострадали от трафик на хора в гр. София продължава да е под въпрос 

и към настоящия момент, след изчерпване на финансовия ресурс по механизма, по 

който се обезпечава. 

▪ Проактивно разследване, наказателно преследване и осъждане на държавни 

служители и длъжностни лица, които са съучастници в трафик (TIPR 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021);  

▪ Увеличаване на бюджетното финансиране за дейности за борба с трафика (TIPR 

2017, 2019); 

▪ Специализирано обучение за сензибилитиране на работещите прокурори и съдии 

по отношение на престъпленията, основани на пола, за да разбират тежестта на 

извършеното и специално психологическите последици за жертвите на сексуален 

трафик (TIPR 2017, 2018, 2019, 2020, 2021);  

▪ Предоставяне на специализирана компетентна правна защита в съдебната зала за 

жертви, подпомагащи наказателното преследване чрез свидетелски показания 

(TIPR 2017, 2018, 2019, 2020, 2021); 

▪ Увеличаване на броя на трафикантите, подложени на финансови и имуществени 

санкции, в допълнение към присъдите за лишаване от свобода (TIPR 2017); 

▪ Увеличаване на броя на жертвите получаващи обезщетение и стандартизация на 

процедурата за обезщетение (TIPR 2017, 2018,2019,2020,2021); 

▪ Проактивна идентификация на потенциални жертви на трафик, особено сред 

експлоатирани жени в комерсиалните сексуални услуги (TIPR 2018,2019) и обучение 

на повече служители, които да умеят да разпознават трафик (TIPR 2020), 

включително и сред лица в резидентни грижи (TIPR 2021); 

▪ Осигуряване на устойчиво и достатъчно финансиране по отношение на услугите за 

жертви – репатриране и защита в приюти за временно настаняване (TIPR 2019, 2020) 

▪ Повторно разкриване на двете услуги за закрила на жертви, управлявани от НПО в 

София (TIPR 2019) 

▪ Създаване на специално звено от прокурори, специализирани в проблемите на 

трафика (TIPR 2020) 

▪ Увеличаване на броя на полицейските служители, разследващи трафик на хора (TIPR 

2020, 2021) и броя на инспекторите в ГИТ, разследващи трудова експлоатация (TIPR 

2021); 

▪ Създаване на единна база данни за разследвания, наказателни преследвания и 

присъди, включително данни за присъдите от затвора, категоризирани по вид 

трафик (TIPR 2020), която позволява да бъдат съпоставяни данните за жертвите в 

сравними годишни параметри, без дублиране на информацията и в дезагрегиран 

вид по сигнали, разследвания, наказателни преследвания, съдебни етапи, присъди 

(TIPR 2021) 
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▪ Да се назначи на постоянен щат секретар на Националната комисия за борба с 

трафика на хора, който да ръководи усилията за борба с трафика, и да попълни 

останалите свободни позиции в АНКБТХ (TIPR 2020) 

▪ Осигуряване на допълнителни специални приюти за жертви на трафик (TIPR 2020) 

▪ Реформиране на процеса на обезщетение на жертвите, за да го направи достъпен 

за жертвите на трафик, и да увеличи броя на жертвите, получаващи обезщетение 

(TIPR 2020) 

▪ Разширяване на законовите правомощия на инспекторите по труда да 

идентифицират и преследват случаи на трудова експлоатация и специализирано 

обучение на инспектори във връзка с разпознаване на индикаторите за трафик. (TIPR 

2021)  

▪ Издаване на прокурорски постановления, пренасочващи повече случаи на трафик 

към Националната следствена служба, за да помогне специализация на 

институциите от досъдебно ниво (TIPR 2021).  

 

Ако се върнем към предизвикателствата и приоритетите, откроени в НСБТХ, ясно се вижда, 
че националните програми и заложените и след това изпълнените в тях дейности не просто 
не осигуряват устойчивост на публичните политики, а на практика дори не адресират 
дадените проблемни полета. За целите на този доклад ще бъдат приведени няколко 
илюстративни примера. 

3.1. Превенция 
 

Първият приоритет на стратегията: Активна превенция сред обществото с фокус 
уязвимите групи е свързан с предизвикателствата породени от нуждата от повишаване на 
ефикасността, ефективността и обхвата на превенционните дейности и практики на 
институционално и междуинституционално ниво, насочени към превенция на 
въвличането в трафик на хора и повторното трафикиране. Оказва се, че българските 
публични институции и голяма част от другите заинтересовани страни, всъщост не са 
запознати с международните стандарти за превенция на престъпността. Първичната, 
вторичната и третичната превенция само са споменати в рамковия документ, но няма 
систематична методика за националното им прилагане и синхронизиране на политиките 
между различните нива. По този начин като „превенция“ обичайно са третирани всички 
информационни дейности, които повишават осведомеността на населението, че има такъв 
вид престъпление, че има международен и европейски ден за борба с трафика, че има 
институции, към които хората могат да се обърнат. Нещо повече, това се случва кампанийно 
и дори когато действително има елемент на превенция в общността, не може да се приеме 
за обща превенция, защото няма систематичност и устойчивост във времето. Ако трябва да 
се изразим метафорично, въз основа на практика на МКБТХ: този тип „превенция“ свършва 
с отлитането на балоните от градския площад – нито извършителите са респектирани, нито 
жертвите се чувстват подкрепени или защитени. Няма значение, че медиите са го отразили. 
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Казано иначе, в националните програми няма систематични мерки за социално развитие, 
за общностна превенция на идентифицирани групи в потенциален риск, за ситуационна 
превенция на престъпността и за социална реинтеграция на извършителите. 

 

3.2. Закрила на жертвите 
 

Вторият приоритет: Повишена идентификация, закрила, помощ и подкрепа на жертвите 
на трафик на хора без значение от тяхната етническа, национална, религиозна и полова 
принадлеждност е свързан с предизвикателствата, породени от динамичните профилни 
характеристики на жертвите на трафик на хора, своевременната им идентификация 
(формална и неформална) и оказване на цялостна и релевантна на нуждите и 
потребностите им помощ и подкрепа.  

България прави много голяма крачка по отношение на идентификацията и закрилата на 
жертвите на трафик на хора през 2016 г. с приемането на НМН. НМН обаче е непознат за 
повечето заинтересовани страни на първа линия (социални работници, здравни работници, 
педагози и учители), както и за повечето полицейски служители – например тези от 
Охранителна полиция, които ежедневно са в потенциален контакт с рискови групи. Той е 
недостатъчно познат сред адвокати, съдии и прокурори и затова е добре, че в 
Националните програми често се адресират обучения на тези професионални съсловия. 
Проблемът е, че тези обучения не се провеждат кохерентно и след синхронизирана 
национална оценка на нуждите, която да таргетира едновременно районни съдилища, 
районни управления на полицията, конкретни бюра по труда, конкретни териториални 
дирекции на ГИТ, конкретни районни управления на образованието и дадени общини, а 
повечето дейности са еднократни, кампанийни, с неясна оценка на профила на 
нуждаещите се и съответно са неустойчиви. От хронограмите на планираните и 
реализираните дейности се виждат застъпвания на целеви групи, но липсата на 
информация за обхвата не позвалява да се прецени доколко подобни обучения, например, 
имат въздействие в крайна сметка. 

По отношение на закрилата на жертвите и капацитета на услугите в началото на периода е 
отбелязан значителен прогрес. Благодарение на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество, през 2017 г. в София, в помещения под наем, са разкрити ПВНЦЗПЖТХ с 
капацитет 10 жертви (с възможност за едновременно настаняване на мъже и жени – 
поради наличието на различни входове и етажи с различна достъпност) и СКЦЖТХ също с 
капацитет 10 деца. За съжаление, още не следващата година ключова негативна роля 
изиграва фактическата липса на политическа воля за борба с трафика на хора и адекватна 
закрила на жертвите. Прехвърлянето на два подходящи нежилищни имота на 
Министерство на отбраната (бивши ведомствени детски градини) се проточва повече от 
две години и на практика в мандата на трима министри на отбраната. Това забавя ремонта 
на помещенията и фактически през 2018 г. функционирането на тези услуги е прекратено, 
с края на Българо-швейцарската програма. В бюджета на НКБТХ и в бюджета на Столична 
община (към която е прехвърлен СКЦЖТХ) не са отделени достатъчно средста за 
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поддържане на тези услуги и всъщност именно това е причината в TIPR 2019 да се появат 
препоръки, свързани с необходимостта от повторно отваряне на услугите и с осигуряване 
на нужното финансиране. Липсата на достатъчно финансиране и необходимостта НПО, 
което е избрано за доставчик на съответните услуги, да привлече допълнителни средства, 
водят до бързо компрометиране на повторно откритият през 2020 г. СКЦЖТХ. На 5 
февруари 2020 г. в присъствието на посланника на САЩ г-жа Херо Мустафа, проф. Николай 
Проданов, зам.-председател на НКБТХ и зам.-министър на правосъдието, г-жа Йорданка 
Фандъкова, кмет на София, г-жа Зорница Русинова, зам.- министър на труда и социалната 
политика, г-жа Мариела Личева, зам.- председател на ДАЗД, г-н Никола Мелдем, аташе в 
Швейцарското посолство, г-жа Саня Шаранович, зам.-представител и временно 
изпълняващ длъжността Представител на УНИЦЕФ в България, и други официални лица, 
центърът е представен на журналисти от двайсетина медии. Ентусиазмът изчезва скоро 
след тази PR акция, защото се оказва, че по този начин местоположението на СКЦЖТХ бързо 
е станало известно на пласьори на наркотици и трафиканти на хора (склонни да използват 
деца за сексуална експлоатация). Центърът е атакуван, пален, присъствието на 
криминалния контенгент е демонстрирано явно и нагло, което в крайна сметка води до 
това че, достъвчикът НПО решава да се оттегли от услугата. Управлението е поето директно 
от Столична община, но мястото продължава да е компрометирано и новият общински 
екип все още има проблеми с престъпните контингенти в района на СКЦЖТХ. ПВНЦЗПЖТХ 
е ефективно повторно открит едва през 2021 г.  Това откриване – закриване и повторно 
откриване, както и липсата на достатъчно финансиране за издръжката на местата за 
настаняване и осигуряването на ежедневните нужди на жертвите ни дават повод да 
оценим практиката като неустойчива към момента, макар че има потенциал. 
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3.3. Ефективно наказателно преследване 
 

Третият приоритет: Ефективно преследване и наказание на престъплението трафик на 
хора е свързан с предизвикателства, които се дължат на непознаването на престъплението 
трафик на хора и съответно на невъзможността от провеждане на ефективно и 
същевременно съобразено с правата на жертвите на трафик на хора разследване, 
преследване и наказание. 

Този приоритет и тези предизвикателства фактически отсъстват от Националните програми 
за борба с трафика на хора и по тази прична неслучайно ГРЕТА, както и докладите на 
Държавния департамент на САЩ поставят акцент именно най-вече върху нуждата от такива 
политики. Те не просто не са адресирани по кохерентен начин между отделните 
заинтересовани страни в България, но се наблюдава и конкуренция между някои структури, 
незаинтересованост в други структури, както и фактическа липса на взаимодействие между 
очакваните партньори. Би трябвало ВКП, ВКС, СНС, Специализирана прокуратура, ГДБОП, 
ГДГП, ГДНП, НСлС, АНКБТХ, ДАЗД, МТСП, АЗ, АСП, ГИТ, МЗ и МОН да имат единни 
обучителни политики, което ще доведе до единно тълкуване и споделено разбиране за 
характера на престъплението трафик на хора, за психологическите и социалните щети, 
което то нанася върху жертвите на трафик, както и за нуждата от социална, здравна, 
образователна и икономическа подкрепа на жертвите – така че да се повиши тяхното 
доверие в публичните институции, а с това и склонността да сътрудничат в наказателния 
процес и да свидетелстват срещу трафикантите в съда. 

Националните програми за борба с трафика на хора в периода 2017-2021 г. показват, че 
планирането на дейности и правните инициативи в това отношение се движат по-скоро от 
проекти на гражданското общество и конкретни международни и неправителствени 
организации: Анимус, БАСП, Деметра, МОМ, ПУЛС, SOS-семейства в риск, ЦИД. Държавните 
институциите – членове на НКБТХ – подават предложения за дейности като обучения, 
международни конференции и информационни кампании, но никъде не фигурират 
дейности за ефективно наказателно преследване (т.е. трябва да се прояви политическа 
воля и да се промени отношението на МП, ВКП, ВКС, МВР, и НСлС). Финансирането на 
инициативите за противодействие на тафика на хора също не е основно от държавния 
бюджет, а се осигурява от Българо-швейцарската програма, от Норвежката програма, и от 
Фондация А21, Фондация „Ханс Зайдел“ и други международни донори със седалища 
извън страната. Казано иначе, да, част от предвидените обучения по тези проекти частично 
адресират препоръките на международните мониторингови доклади, но не осигуряват 
кохерентност и устойчивост на политиките, а се осъществяват „на парче“. 

На експертите в областта отдавна е ясно, че въведените в НК членове и дефиниции имат 
временен храктер и е необходимо цялостно и по-детайлно разписване на наказателната 
репресия, с увеличаване на наказателната отговорност и невъзможност за съкращаване на 
сроковете за лишаване от свобода, както и с по-ефективното прилагане на НК. Освен това, 
има нужда от промени в Закона за финансова компенсация. Има нужда от промени дори в 
един от правилниците към ЗБТХ и т.н, и т.н. – политики, които зависят от законодателната 
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инициатива на правителството и Народното събрание. Всъщност, именно в тази посока 
бяха коментарите и отправените към момента неформални препоръки към страната от 
ОССЕ през юни 2021 г.21 

 

3.4. Засилена координация и сътрудничество 
 

Четвъртият приоритет: Засилена междуведомствена и международна координация и 

сътрудничество не е пряко свързан с нито едно от откроените в НСБТХ предизвикателства, 

но има връзка със всяко едно от тях, поради трансграничните измерения на 

престъплението и поради нуждата от комплексни мултидисциплинарни мерки по закрила 

и подкрепа на жертвите на трафика на хора. Тази мярка в НСБТХ пряко кореспондира с две 

мерки в националните програми: „Институционални и организационни мерки“ и 

„Международно сътрудничество“.  

По отношение на междуведомствената координация в България има изградена добра 

основа на коордиационен механизъм. От една страна самата НКБТХ е междуведомствен 

инструмент, в който са представени основните публични институции с ранг заместник-

министър. От друга страна, към АНКБТХ има създадена ПРГ, с цел ефективно 

взаимодействие по отношение на публичните политики. И двете политики са устойчиви и 

съвсем лесно може да се осигури тяхното функциониране при наличие на политическа 

воля. 

Като част от дейностите в рамките на Българо-Швейцарската програма е създаден 

мултидисциплинарен (мобилен) междуведомствен екип за съвместна работа по случаи на 

трафик на хора към офиса на АНКБТХ. В екипа са постоянно представени ГДБОП, ГДГП, 

НСлС, АСП, ВКП. В зависиост от типа на трафик в екипа участват представители на  ДАЗД, 

ГИТ, ДАБ, МЗ и МВнР. А в зависимост от региона на моментно местоположение на жертвата 

в заседанията ad-hoc са привличани различни НПО. Определен е конкретен експертен 

състав на екипа, като експерт от администрацията на НКБТХ е основен негов координатор. 

Мултиинституционалният екип е създаден, за да отговори на препоръките за незабавна 

защита, бързо наказателно производство и защита на най-добрия интерес на жертвите. 

През 2017 г. екипът е свикван неколкократно, във връзка с различни казуси, касаещи случаи 

на деца и лица, потенциални и/или формално идентифицирани реални жертви на трафик 

на хора. При три от срещите е коментиран случай на чуждестранен гражданин, 

потенциална жертва на трафик на хора с цел експлоатация в домакинството. През 2018 г. 

обаче няма данни в годишния отчет за работата на екипа – единствено се споменава 

неговото създаване през 2017 г. През 2019 г. и 2020 г. вече няма следа от тази дейност, т.е. 

с края на Българо-швейцарската програма се прекратява експертната  междуведомствена 

инициатива, макар че е добра практика, което означава, че не успява да постигне 

 
21 https://www.osce.org/secretariat/490988  

https://www.osce.org/secretariat/490988
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устойчивост. Ключов проблем за работата в това отношение е нежеланието на ПРБ да 

сътрудничи ефективно – което е оправдавано със случайното разпределение на делата от 

една страна; а от друга – нежаланието на ГДБОП и ГДГП да сътрудничат, което е 

оправдавано с конфиденциалност на водените разследвания. Съгласно коментар от 

АНКБТХ, мобиният екип е създаден отново през 2021 г., но в отчетния доклад няма данни 

за дейността му. 

 

3.5. Реакция при жертви на трафик деца 
 

Петият приоритет: Незабавна, компетентна и отговаряща на реалните потребности на 

детето, реакция по отношение на жертви на трафик деца също не е свързан с някое от 

откроените предизвикателства, но не е адресиран и пряко в мерките, заложени в 

националните програми. В конкретните дейности в периода 2017-2021 г. децата се 

появават изрично едва няколко пъти като, както следва: 

▪ Откриване на СКЦЖТХ за деца в София и предоставяне на закрила в него през 2017 

г. и впоследствие „рестарт“ на услугата през 2020 г. 

Както бе посочено в т.3.2. по-горе, държавата има противоречива публична политика и не 

успява да осигури устойчивост дори на създадената услуга за деца.  

▪ Подобряване на взаимодействието при прилагането на координационния 

механизъм за деца 

През 2005 г. ДАЗД със съдействието на МОМ инициира изработването на Координационен 

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

деца – жертви на трафик, завръщащи се от чужбина (приет ноември 2005 г. и актуализиран 

през 2010 г.). Данните във вразка с този механизъм не се отчитат систематично и по единен 

модел в годишните доклади. Те обаче могат да бъдат намерени в обобщен вид, така че да 

се проследи и тенденцията през последните десет години, в юбилеен доклад на ДАЗД, по 

случай 20 години от основаването (ДАЗД 2021). В този случай следва да се каже, че 

Координационият механизъм за деца е работещ и устойчив инструмент, но има проблем с 

капацитета за отчетност на институцията. 
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Данни за случаите на деца, жерви на трафик на хора, завръщащи се от чужбина в периода 

2010-2020 г., по пол и страна на експлоатация 

година общо момичета момчета Държава на експлоатация 

2010 48 34 14 
Гърция – 13, Франция 10, Германия 6, Австрия – 6, 

Италия – 4, Полша – 2, Босна и Херцеговина -2, 
Финландия – 1, Португалия 1, Словакия – 1 

2011 47 36 11 
Испания-10, Австрия -7, Гърция- 7, Германия-7, 

Англия- 5, Швеция -3, Чехия 2, Холандия 2, 
България -4 

2012 66 48 18 

Гърция 15, Германия12, Испания 9, Швеция 5, 
Финландия - 5, Австрия 4, България- 3, Чехия 3, 

Полша- 2, Италия 2, Англия 2, Холандия 2, Франция 
1, Дания 1, Унгария 1, Словения 1. 

2013 135 73 62 
Франция 62, Гърция 25, Англия 9, Австрия 6, Италия 
6, Испания 6, Полша 4, Швеция 4, Дания 3, Белгия 2, 

Швейцария 1, Чехия 1, Словакия 1,Кипър 1 

2014 36 24 12 

Великобритания-2, Гърция - 4, Германия - 2, 
Холандия - 1, Испания - 1, България 1; Швеция - 6, 
Австрия 3 Германия – 2; Франция - 2, Италия - 2, 

Австрия - 2 Словения 3; България 7 

2015 34 27 7 
Швеция, Австрия, Великобритания, Германия, 

Словакия, Чехия и Сърбия 36 

2016 26 18 8 

Германия -2, Италия -3, Швеция – 3, Швейцария – 1, 
Англия - 2, Холандия- 1, Полша - 1, Гърция - 2, 
Австрия - 2, Дания - 1, Испания -3, Франция -1, 

Словакия - 1, Унгария -1, Босна и Херцеговина – 1, 
България -3 

2017 18 15 3 
Швеция, Англия, Италия, Белгия, Холандия, 

Унгария, Гърция, Германия 

2018 23 15 8 
Швеция - 7, Англия- 3, Франция- 2, Кипър- 1 , 

Италия -1 Унгария -1 Германия -1 

2019 17 16 1 
Италия, Сърбия, Полша, Чехия, Франция 

Нидерландия, Англия, Германия 

2020 31 27 4 

Австрия - 4 деца, Великобритания - 9 деца, Швеция 
- 4 деца, Нидерландия - 2 дете, Израел - 1 дете, 

Румъния - 1 дете, Франция - 1 дете, Швейцария - 2 
деца, Полша – 1 дете, САЩ – 1 дете, Гърция – 1 
дете, Германия – 3 дете и Португалия – 1 дете 

Източник: ДАЗД 2021 

 

▪ Приемане и утвърждаване на координационен механизъм за непридружените 

деца-чужденци 

В отчета на ГДБОП за 2017 г. се появава следната информация: През месец юли 2017 г., в 

изпълнение на разпореждане на заместник-министъра на вътрешните работи г-н 
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Стефан Балабанов, във връзка с предоставен от ДАЗД проект на Координационен 

механизъм за взаимодействие между институциите и организациите при случаи на 

непридружените деца или разделени от семействата си деца чужденци, намиращи се 

на територията на Република България, включително търсещи и/или получили 

международна закрила, от Главна дирекция „Национална полиция” е изготвено 

становище по проекта, което е предоставено и на ДАЗД. 

Това означава, че ДАЗД са започнали работа по подобен механизъм, но в годишните 

доклади за борба с трафика на хора няма друга налична информация. 

▪ Старт на проект на ДАЗД за център за непридружени деца-чужденци 

Още през 2017 г. се появава декларативно идеята за създаване на център за настаняване 

на непридружени деца – чужди граждани. През 2018 г. експерти на ДАЗД посещават 

Норвегия, за обмен на опит с подобни услуги там. Нито в годишните доклади по трафик на 

хора, нито в юбилейния отчетен доклад на ДАЗД обаче има информация за фактическото 

създаване на такъв център. 

 

 



111 | ИФС-БАН  
 

Заключение и препоръки 

4.1. Обобщена оценка на DAC критериите по приоритети 
 

4.1.1. Уместност и приложимост 

 

НСБТХ откроява няколко приоритета и свързани с тях мерки, които са уместни и приложими 

и отговарят на международните препоръки, съдържащи се в докладите на ГРЕТА към 

Съвета на Европа и на Държавния департамент на САЩ. Годишните програми за борба с 

трафика на хора обаче не са съобразени със структурата и съдържанието на НСБТХ, а 

продължават да слeдват структурата и логиката на националните програми, въведена през 

2005 г. Съответно част мерките в националните програми повтарят значително някои 

дейности от периода до 2016 г., което в отделни случаи е неуместно. 

Критиките, че България не осъществява превенция на престъплението трафик на хора са 

напълно основателни, доколкото като „превенция“, по модел зададен през 2005 г., в 

България биват интерпретирани еднократни тематични информационни кампании. 

Разбира се, те са изключително важни за привличане на общественото внимание и 

информиране на публичния дебат, че подобен феномен съществува, но в никакъв случай 

не отговарят на международните стандарти за превенция на престъпността. Най-

проблематично в този случай изглежда отсъствието на третичната превенция, която може 

да осигури ситуационна превенция на престъпността в дадени рискови зони, както и 

отсъстието на програми за социална реинтеграция на извършителите. Проблемът се 

осъзнава и признава от АНКБТХ, като експертите изрично подчертават необходимостта от 

първична и вторична превенция чрез общи образователни и социални мерки, както сред 

уязвимите групи, така и за превенция на ре-трафика на вече идентифицирани лица – 

жертви на трафик (особено, когато става дума за форми на трафик, при които пострадалите 

не са пожелали да ползват специализирани услуги).  

При превенцията е важно да се добави и взаимодействие със страните на дестинация – 

фактори на привличане и отблъкване, анализ на данните за мястото, на което биват 

експлоатирани български граждани от определени региони, анализ на търсенето, 

причинно-следствени връзки – защо в голяма част от случаите пострадалите (основно от 

трафик на хора с цел трудова експлоатация, предпочитат да не се възползват от статута си 

на жертва на трафик, а да използват други възможни социални услуги в страната на 

дестинация). 

В националните програми присъстват мерки, които са били уместни през 2015 и 2016 г. – 

т.е. преди приемането на НМН, но след 2017 г. не би следвало да имат място в разписа на 

дейностите. Пример за това е дейност 4.1. от Годишната програма през 2019 г. 

„Оптимизиране и повишаване на ефективността на работата по случаи на жертви на 

трафик на хора, чрез прилагане на процедурите и мерките, залегнали в Национален 
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механизъм за насочване (НМН) и подпомагане на жертвите на трафик на хора“. 

Употребата на Националния механизъм за насочване следва да е системната практика за 

всички заинтерсовани страни. От тази гледна точка може да се планира „текущ мониторинг 

на прилагането на НМН“, който да има за цел да провери къде и защо НМН не сработва, но 

не и да се залага повишаване на ефективността, чрез прилагането му изобщо, доколкото 

това следва да е добрата практика по принцип. 

Присъстват и мерки, които са правени с друга цел и обслужват други политики – а ефектът 

от тях е косвен и недоказан по отношение на трафика на хора, т.е. включването им в списъка 

също е неуместно. Пример за такава политика е включването на „Механизма за обхват“ на 

МОН в списъка с дейностите. Факт е, че децата в риск от отпадане или необхванатите 

такива, са в по-висок риск от бедност, а с това и в повишен риск от трафик на хора. 

Отчитането на механизма за обхват обаче би следвало да става по мониторинговия 

механизъм на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013 – 2020) и частично в Стратегия за образователна интеграция 

на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020). За да бъде приложим към 

трафика на хора – трябва да се съчeтае с демографски данни за съответните рискови 

общности и да има конкретно картографиране и оценка на лицата в риск в тези общности 

– напр. деца, заминали в чужбина; деца с един или с двама родители в чужбина, просещи 

деца и т.н. Простото рапортуване на постиженията на механизма за обхват в национален 

план е неприложимо към НСБТХ, защото не е ясно дали и доколоко мери превенция в 

общността. 

   

4.1.2. Ефикасност и ефективност 

 

Планирането, заложено в НСБТХ и Националните годишни програми за борба с трафика на 

хора, не позволяват към момента да се мери ефективност и ефикасност на дейностите. По 

отношение на ефективността липсват т.нар. бенчмарк критерии (т.е. обосновани целеви 

индикатори, които да бъдат постигнати и съответно не може да се прецени колко е 

постигнато, спрямо първоначалното намерение. Не може да се мери ефикасност, защото в 

много случаи липсват ясно определени срокове, бюджет и оценка на човешкия ресурс 

(нуждаещи се хора, хора в риск, нужни хора и т.н.). 

Трябва съществено да се промени моделът на планиране и отчитане на националните и 

местните политики, за да може да се приложат тези два критерия. 
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4.1.3. Въздействие 

 

От годишните доклади за борба с трафика на хора се вижда, че както АНКБТХ и МКБТХ, така 

и останалите заинтерсовани страни – ГДБОП, ПРБ, ДАЗД, АСП, ГИТ, НПО са извършвали 

множество дейности за борба с трафика на хора – както във връзка с повишаване на 

капацитета на служителите, така и с адресиране на преки нужди на различни типове 

жертви. Отчитането на извършените дейности обаче не е единно – всяка институция има 

собствен подход, не е систематично – докладите на отделните институции се различават 

съществено през различните години и в общия случай не е информативно – т.е. присъстват 

големи наративни пасажи, без конкретно постигнати стойности: брой обучения, учебен 

план, хорариум, брой обучения, вид документ, който удостоверява това (напр. сертификат, 

придобита степен на квалификация и т.н.).  

Нещо повече, в някои случаи се отчитат дейности с твърдение за постигнато въздействие, 

което обаче не може да бъде доказано. Например, в годишните програми и съответно в 

годишните доклади непрекъснато присъства твърдението за „повишаване на 

квалификацията“ посредством обучения на АНКБТХ и МКБТХ. Никъде няма сведение обаче 

каква степен на квалификация са придобили и по каква специалност/професия, съгласно 

българското законодателство е повишена квалификацията им. Разбира се, в случая 

вероятно става дума за развиване на компетенции и надграждане на знания, което просто 

е дефинирано неправилно в програмите и отчетите, но е показателно за невъзможността 

да се мери въздействие. В този случай е важно да се подчертае, че формалното повишаване 

на квалификацията в България често пъти е обвързано с повишаване на възнаграждението 

на служителите и именно това следва да се използва като мотивиращ механизъм за 

социални работници, полицаи, педагози и магистрати при организирането на съответни 

курсове и употребата на лицензирани обучителни програми. В противен случай – сред 

някои специалисти т.нар. „обучения“ от НПО или по международните институционални 

проекти оставят впечатлението за „загуба на време“ или за „ваканция в работно време“ – 

факт откроен в хода на фокусираните групови дискусии. 

 

4.1.4. Устойчивост 

 

На политиките за борба с трафика на хора в България им липсва устойчивост. Такова е не 

просто заключението от анализа на документи, но и консенсусната позиция на участниците 

във всички проведени групови дискусии. На първо място политиките на НКБТХ са 

недофинансирани. Това е нещо, от което страдат както АНКБТХ, така и МКБТХ, но най-вече 

качеството на предоставяните услуги. Дори един съвсем елементарен анализ на бюджета 

на НКБТХ и перата в него показват скандално намаляване на бюджета на НКБТХ за 

издръжка в ситуацията на Ковид-19. Казано иначе, увеличаването на годишния бюджет на 
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НКБТХ следва логиката на увеличаване на заплатите на държавните служители и 

коригирането им със съответния инфлационен коефициент и коефициент за 

професионално израстване. Същевременно бюджетът за 2021 г. за издръжка на местата за 

настаняване и други преки дейности намалява – въпреки инфлацията и епидемиологичната 

обстановка в страната.   

Бюджет на НКБТХ в периода 2018-2021 г. 

Година Общ бюджет (в лв.) От тях за „Издръжка и други текущи разходи“ (в лв.) 

2021 461,600 218,500 

2020 440 400 219 200 

2019 393 600 214 000 

2018 379 000 225 000 

Източник: Уеб-страница на НКБТХ 

Липсата на достатъчно средства и фактическото „замразяване“ на бюджетите на приютите 

за временно настаняване към нивата им от 2016-2018 г., рязко ограничават възможността 

в тях да се предоставят качествени услуги. Липсата на адекватно предвидени финансови 

средства, води до липса на доставчици, защото не могат да се гарантират спокойната 

издръжка на местата за закрила, както и достойно заплащане на висококвалифицирани 

специалисти, познаващи спецификите на работата с жертвите при това престъпление. По 

време на теренната работа във вразка с мониторинговата оценка, на място в един от 

приютите бе установено, че персоналът „прегаря“ от усилието да се осигури дори 

изхранването на жертвите – вместо систематизирани доставки се минава в режим на 

непрекъснато чакане на „промоции“ в големите хранителни вериги, така че да се осигури 

мляко, сирене, месо и зеленчуци. Вместо да почиват, социалните работници търсят 

алтернативи за втора заетост, с която да осигурят своите доходи – защото 

възнагражденията им вече граничат с минималната работна заплата, а да припомним: 

персоналът е съставен от висококвалифицирани специалисти, живеещи в три от най-

големите градове на България – София, Варна и Бургас. Това води до текучество в кадрите, 

преумора и влошаване на здравето на самия персонал и влошава комуникацията и 

качеството на психологическата подкрепа за жертвите.  

Липсата на достатъчно бюджетни средства ограничава възможностите за образователна 

интеграция и съответно представлява бариера пред пълноценната ресоциализация на 

жертвите. Нещо повече, недостатъчното финансиране ограничава възможностите за 

достъп на жертвите до медицински услуги (същевременно поради сексуалната 

експлоатация в чужбина множество от жертвите имат специфични заболявания, а нямат 

здравни осигуровки). Така се забавя както физическото така и психическото възстановяване 

на жертвите и съответно се забавя пълноценното им връщане в обществото за сметка на 

нуждата от удължен престой в системата. 

Може да се каже, че липсата на достатъчно финансиране превръща администрирането на 

НКБТХ в такова бреме, че през 2020-2021 г. АНКБТХ губи три четвърти от персонала си, 
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работил там през 2017-2018 г., а през последната година и половина четирима от 

секретарите – един постоянен и трима изпълняващи длъжността, напускат. По този начин, 

вместо „повишаване на квалификацията“ на АНКБТХ, каквото се декларира в годишните 

доклади, всъщност се наблюдава спад в нивата на квалификация и в опита на персонала.  

Трябва да се отбележи, че именно поради ограниченото финансиране е много трудно да се 

намери дори и един кандидат за доставчик на социалните услуги в София  и именнно това 

е ключовата причина за прекъсването на услугите ПВНЦЗПЖТХ и СКЦЖТХ през 2019 г. Нещо 

повече, дискусията с АНКБТХ и коментарите на експертите показват, че липсата на 

финансиране вече реално затруднява намирането на кандидати за доставчици на 

социалните услуги в Бургас и Варна, което сериозно застрашава цялата система на 

подкрепа за жертвите на трафик. 

Превенцията на трафика на хора, ако следваме добрите международни практики, трябва 

да наблегне на мерки по социално развитие: общи мерки към деца, ученици, младежи и 

студенти и специализирани мерки за деца и лица в риск (бездомни, просещи, 

проституиращи) и уязвими семейства в дълбока бедност. Към момента такива политики се 

предлагат по различни проекти на А21, Анимус, БАСП, Деметра и ПУЛС. При тях обаче няма 

национална устойчивост, доколкото са частна инициатива, кратковременно финансирана 

през донорски програми. Би трябвало да се засили ролята на МОН, МТСП, МЗ, които в 

координация с АНКБТХ да предложат трайно и устойчиво интегрирано решение в 

дългосрочен национален план за действие (а не в програма с хоризонт 1 година). 

Превенцията трябва да да наблегне и на специализирани мерки, които да осигурят т. нар. 

вторична превенция в конкретни общности в риск (зони с концентрация на бедност, 

мигрантски общности, жилищни райони с концентрация на млади жени и т. н.) – т. е. 

жилищни райони в които има повишен риск от участие в трафик на хора или въвличане като 

жертва. 

Индикатори за такива зони: 

- Липса на инфраструктура и отсъствие на публични институции 

- Концентрация на домакинства в бедност 

- Концентрация на лица с ниско образование 

- Райони със силна вътрешна стратификация и липса на социална солидарност между 

отделните зони 

- Концентрация на лица от женски пол на възраст 15-29 г. 

- Концентрация на NEET младежи   

В тези зони е необходимо да се предприемат мерки за: 

- Повишаване чувството за безопасност и увеличаване на сигурността на жителите, 

чрез активно ситуационна превенция на битовата престъпност и домашното 

насилие 
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- Увеличаване на социалния капитал и солидарността в т. ч. засилване на чувството за 

гражданска идентичност и готовността за поемане на обществени задължения 

- Активно участие на  общността в решаването на проблема (идентифициране на 

проблеми,  приоритети, и решения; участие в неформални и формални групи за 

активна подкрепа на публичните институции – настоятелства, доброволни отряди, 

независими съветници22) 

На последно място, но не и по значение, важен е и криминологичният подход по 

ситуационна превенция на престъплението трафик на хора, което следва да включва: 

- Мерки за затрудняване на трафикантите – така че да е по-трудно да извършват 

набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване и експлоатация 

- Мерки за повишаване на риска за трафикантите – така че „цената“ посредством 

лишаване от свобода да стане изключително висока, спрямо възможността за 

печалба (напр. 10 години в затвора да не си струват спрямо възможната сума, която 

ще спечелят – условните присъди към момента са „покана“ за такава дейност) 

- Мерки за намаляване на икономическата изгода на трафикантите – безусловна и 

необратима конфискация на имуществото, придобито от престъпна дейност (и 

пренасочването на дял от конфискуваното имущество като средства за обезщетение 

на жертвите) 

- Мерки намаляващи подтика за престъпление (напр. редуциращи „престижа“ и 

„аурата“ на мутренския лайфстайл; възпитаване на обществена емпатия към 

страданието на жертвите и др.) 

- Мерки, намаляващи оправданието за престъпление (редуциращи заучената 

безпомощност и оправдаването с бедност или зависимост на жертвите. Към 

момента трудовата експлоатация в чужбина и сексуалните комерсиални услуги 

изглеждат добре платена алтернатива на бедността, дискриминацията и социалното 

изключване на необразованите лица в България) 

 

4.2. Добри практики и научени уроци 
 

4.2.1. Добри практики 
 

Ако се проследят хронограмите по планиране и изпълнение на дейностите във връзка с 

НСБТХ, като несъмнена добра практика се откроява засилващото се участие на 

гражданското общество в противодействието на престъплението трафик на хора. На 

 
22 Моделът на независимите съветници (independent advisor) предлага рашения за бърз изход от ситуации 
на домашно насилие или сексуални посегателства, чрез овластяване на членове на общността и 
превръщането им в общностни медиатори по отношение на социалните, задравните и правните услуги в 
такива случаи 
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практика, над една трета от дейностите са инициирани от НПО, а НПО са и доставчик на 

услугите за жени във Варна, Бургас и София. 

Като добра практика могат да бъдат оценени обучителните програми по превенция и ранна 

идентификация на жертви на трафик на хора, насочени към хората на първа линия – 

педагогически съветници, социални работници и здравни медиатори. Обучението на 

магистрати и разследващи полицаи обаче изглежда с ограничен обхват и следователно 

следва да се насърчи увеличаването на мащаба, с интензивно включване на ГДНП и сектор 

„Охранителна полиция“, доколкото те могат много по-активно да участват в първичната 

идентификация и незабавната закрила на жертвите. 

Като несъмнено добра практика, от всички заинтересовани страни, биват оценявани НМН, 

както и горещите телефонни линии – на АНКБТХ, Анимус, А21 и Деметра. 

4.2.2. Научени уроци 
 

Най-големият проблем пред противодействието на трафика на хора в България е липсата 

на политическа воля. За съжаление, част от най-значимите заинтересовани страни са 

неинформирани за характера на престъплението трафик на хора и по тази причина 

споделят негативни стереотипи към жертвите на трафик. Това води до липсата на интерес 

от държавата към проактивно поведение и достатъчно финансиране на политики за 

превенция, закрила и реинтеграция на жертвите. Липсата на политическа воля за справяне 

с престъплението трафик на хора резултира от една страна в липса на ефективни 

законодателни инициативи, които да ограничат интереса и печалбата на трафикантите – 

съдебното производство е бавно, жертвите отказват да свидетелстват от страх, поради 

реалния риск бързо да попаднат повторно в обсега на трафикантите (поради условните 

присъди, предсрочното освобождаване и намаления срок на присъдите при 

споразумение). От друга страна, липсата на политическа воля и предразсъдъците към 

жертвите водят до крайно ограничено финансиране на политиките за борба с трафика на 

хора, което не просто влошава качеството на предоставяните социални услуги по закрила 

и подкрепа, но изобщо застрашава съществуването им, поради липсата на доставчици на 

такива услуги. По този начин на трето място, липсата на политическа воля води до 

неустойчивост на публичните политики. Реализирането на каквито и да е дейности става 

зависимо от външни донори и краткосрочни проекти. 

 

Вторият по значимост проблем е липсата на капацитет и достатъчен човешки ресурс в 

публичните институции, които са отговорни за противодействието на трафика на хора. 

Борбата с трафика на хора е високо рискова – както физически при дейности по време на 

теренна работа, така и психически – при дейности по закрила, подкрепа и реинтеграция на 

жертвите на трафик на хора. Това води до бързо „прегаряне“ на кадрите в системата и 

относително голямо текучество. По този начин, вместо надграждащи обучения и 
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повишаване на квалификацията и капацитета, се налага да се правят въвеждащи обучения 

и да се изгражда капацитет на всеки няколко години. Несигурността на новоназначените 

служители води до мултиплициране на старите модели, като „най-сигурни“ и по този начин 

се продължават политиките по планиране, дейности и отчет, характерни за периода преди 

присъединяването на България към ЕС. Много показателен е фактът, че настоящият доклад 

следва да мониторира НСБТХ 2017-2021 г., но няма приет план за действие към стратегията, 

макар че моделът на годишните програми не съответства на целите и приоритетите, 

откроени в НСБТХ. Липсата на капацитет резултира в билатерално напрежение между 

АНКБТХ и МКБТХ от една страна и между НКБТХ и НПО от друга страна и съответно във 

взаимни подозрения за липса на капацитет, умения и воля да се реализират дадени 

публични политики. Липсата на капацитет и текучество в съдебната система и 

правоохранителните органи води до липса на ефективни наказателни производства и 

застрашава противодействието на трафика на хора като цяло. 

В резултат от липсата на политическа воля и достатъчно финансиране от една страна, както 

и от липсата на човешки ресурси и капацитет от друга страна се стига до третия сериозен 

проблем, а именно липса на кохерентност в публичните политики – и като планиране, и 

като изпълнение, и като отчетност. Съгласно ЗБТХ (чл. 7), НКБТХ следва да организира и 

координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането 

на закона; както и да координира прилагането на националната политика и стратегия в 

областта на противодействието на трафика на хора. Тази функция на НКБТХ е фактически 

възложена на секретарията към комисията. Въпреки, че е под шапката на МС обаче, АНКБТХ 

не се намира в пряко йерархично взаимоотношение с останалите публични институции. 

Така сътрудничеството с ГДБОП, НКБТХ, ВКП, ВСК, НСлС, МОН, МТСП и др. публични 

институции се свежда до въпросна добра воля и желание от страна на някои екперти в тях. 

На практика всяка една от заинтересованите страни сама решава какви дейности и 

политики да осъществява и това изключително добре личи от хронограмата на изпълнените 

дейности – множество от планираните интервенции не са изпълнени и остават 

недокладвани (поради липсата на фактически контролен механизъм), а същевременно са 

включени много нови дейности ad hoc, които са зависими от волята на един или друг донор, 

но не са устойчиви като политика във времето. 

Много сериозен проблем, породен от липсата на капацитет и същевременно задълбочаващ 

липсата на кохерентност, е липсата на национална интегрирана база данни. Отговорите от 

ВКС, ВКП, ГДБОП и НСлС показват, че служителите, отговорни за поддържането на базите 

данни на тези инстутиции са незаинтересовани или некомпетентни да предоставят 

динамични агрегирани данни. Истината е, че добра софтуерна разработка, може да 

генерира автоматично всички необходими за противодействие на трафика на хора данни в 

анонимизиран вид – въз основа на криптирано ЕГН, ако във всяка една от заинтересованите 

страни има пряк отговорник за своевременно (напр. ежеседмично или два пъти месечно) 

въвеждане на данните.  
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4.3. Препоръки за бъдещи политики за борба с трафика на хора 
 

4.3.1. Конкретни препоръки за публични политики 

 

▪ Гарантиране на подход, основан на правата и достойнството при разследването и 

наказателното преследване 

Първата и най-важна стъпка за преодояване на престъплението трафик  на хора в България 

е изграждането на подход, основан на правата и достойнството на жертвите. Това включва 

няколко елемента, както следва: 

- Наказателно-правен подход, който щади достойнството на жертвата и който създава 

по-малък психологически дискомфорт в процеса на даване на показания. 

Необходима е работа по цялостната промяна на знанието и нагласите сред съдии, 

прокурори, следователи и разследващи полицаи, така че да се изгради чувствителен 

към възрастта и пола подход в наказателното преследване и съдебните процеси. 

Трябва да се избягва повторната виктимизация на жертвите, както и усилването на 

усещането за физическа заплаха за живота им. Напълно неприемливо е да има 

държавни служители и полицаи с вулгарно отношение към просещите деца и 

лицата, въвлечени в сексуална експлоатация – независимо от техните пол, възраст, 

етническа принаджленост и образование. 

- Децата – въвлечени в просия и дребни криминални дейности от своите семейства – 

обикновено биват разглеждани като малолетни и непълнолетни престъпници в 

България, вместо като жертви на експлоатация, каквато е международната практика 

по превенция на престъпността. За да се синхорнизира националната статистика с 

международните практики, следва да се смени подходът към тях и – когато се налага 

– да бъдат извеждани от семейната среда и да получават закрила по ЗБТХ. 

- Анализ на факторите, които правят определени групи по-уязвими и подход през 

разбиране  на тази уязвимост 

- Анализ на ефектите от Ковид-19 и засилването на уязвимостта сред някои групи от 

населението 

- Преглед и становища на отговорните институции за прилагането както на чл. 329 от 

НК, така и на 159в от НК, с оглед на международните насоки от ОССЕ и ГРЕТА. 

 

▪ Гарантиране на подход, основан на правата и достойнството при закрилата и 

реинтеграцията 

Второто важо нещо е жертвите да почувстват подкрепата и уважението на публичните 

институции така, че да се ресоциализарат успешно, изграждайки по-добър социален и 

културен капитал.  
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- Да се направи рекалкулация за цената на социалните услуги и да се въведат нови 

стандарти за този тип услуги, когато касаят трафик на хора (доколкото услугите в този 

случай не касаят просто краткивременно настаняване, а са свързани с 

необходимостта от комплексни интервенции). Необходимо е да се преизчислят 

стандартите за „Хранене и издръжка“ (доколкото жените понякога биват 

настанявани с бебета или малки деца, като опит да се прекъсне веригата на контрол 

и зависимост); „Възнаграждание на персонала“ (с отчитане на повишения риск и 

нуждата от високоспециализирана квалификация); „Медицински грижи“ с пакети за 

гинекологична профилактика, профилактика на СПИ и профилактика на психични 

разстройства и „Образователни услуги“ (за да се осигури възможността за 

индивидуален образователен наставник или ресурсен учител). 

- Да се създаде нова услуга „наблюдавано преходно реинтеграционно жилище“ за 

младежите и девойките на възраст 16-24 г., които са били въвлечени в трафик от 

семействата си и връщането в семейна среда представлява огромен риск 

- Семинари за сенсибилитиране на съдии, прокурори, следователи, разследващи и 

охранителни полицаи за социалните предпоставик за попадане в трафик на хора и 

психическите травми на жертвите след сексуална експлоатация и ограничаване на 

свободата 

- Изграждане на тръст от социално ангажирани фирми, които могат да назначават 

жертви на трафик на работа в социално безопасна среда. 

- Да се изгради формулировка за „временно трудоустрояване след трафик на хора“, 

което да урежда необходимите условия на съответната социално безопасна среда 

- АЗ трябва да разработи специални микро програми за жертви на трафик на хора, 

излизащи от приютите на НКБТХ. Става дума за необходимост от целево обучение и 

квалификация на около 30 души годишно, което не изисква огромен ресурс. 

Отчитаните хиляди активирани или обучени безработни може да се счита като 

косвена мярка на превенция на въвличане в трафик, но не е правомерно да се отчита 

като реирнтегационна мярка, както изглежда в годишните доклади към момента 

(напр. 2020, стр. 80) 

 

▪ Формиране на политики, основани на факти 

- Изграждане на отворена агрегирана база данни, която гарантира: достъпен, 

надежден и лесен източник на лесно смилаема информация за трафика на хора, 

като инструмент на планирането на бъдещи политики и съответно на мониторинг на 

изпълнените дейности. Към момента взаимодействието с ВКП и ГДБОП по 

отношение на статистическата отчетност изостава, като е абсурдно твърдението, че 

агрегираните статистически данни са „следствената тайна“. Проблем с отчетността 

на ПРБ съществува и във връзка с твърдението: „В официалната статистическа 

отчетност на ПРБ не се събират и обобщават данни за размера на наложените 

наказания на осъдените лица, с влязъл в сила съдебен акт, поради което не може да 

бъде предоставена информация за размера на ефективното наказание лишаване от 
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свобода (до 3 г., от 3 г. до 5 г. или над 5 г.)“. Не би следвало да е проблем да се 

изготвя специализирана справка за целите на годишния отчет, различна от 

обичайните публично оповестявани данни. Същото важи и за твърдението: „В 

официалната статистическа отчетност на ПРБ не се събират и обобщават данни за 

пострадали чуждестранни граждани, поради което не може да бъде предоставена 

информация за тях“. Спецификата на престъплението трафик на хора и неговия 

международен характер, налага ПРБ да започне да събира и обобщава данни за 

пострадалите граждани на ЕС и граждани от трети страни. Това е изключително 

важно условие в контекста на миграционните потоци към България и е част от 

препоръките на ГРЕТА и Държавния департамент на САЩ. 

- Провеждане на социални изследвания тип „картографиране“ на рискови общности, 

с фокус върху: зони с концентрация на бедност и множествен риск от въвличане в 

трафик (сексуална и трудова експлоатация, продажба на бебета, продажба на 

органи, просия); зони със сезонна концентрация на млади жени – с цел ситуационна 

превенция на престъпността; зони в риск от трудова екплоатация – липса на 

работодатели, ниски нива на заплащане и социално осигуряване 

- Провеждане на експериментални социални интервенции и надграждането на 

информационните кампании с работа на терен, (активно наблюдение, участващо 

действие), вкл. работа в сегрегирани квартали, така че да се изгради система за 

ранна преидентификация. 

 

▪ Подобряване на институционалната среда 

- Има нужда от значително повишаване на капацитета на АНКБТХ свързано с: 

назначаване на квалифицирани клинични психолози или социални работници, 

социолог с капацитет за анализ на количествени данни, командироване на цивилни 

полицаи от криминална полиция и/или ГДБОП, които да сформират 

мултидисциплинарни екипи за преидентификация съвместно със служителите на 

АНКБТХ за теренен обход на рискови публични пространства (Студентски град, 

сегрегирани квартали, нощни заведения) в т.ч. сайтове за „запознанства“ и „ескорт 

услуги“. В най-добрия случай АНКБТХ може да се трансформира в Агенция за борба 

с трафика на хора, която да бъде първостепенен разпроредител на бюджетни 

средства и да включва постоянни щатни мултидисциплинарни екипи за: 

криминална превенция, обезщетение и социална реинтеграция, защита на жертвите 

и подкрепа на наказателния процес; информационно осигуряване и анализ 

(подобно на мултидисциплинарните екипи на FedPol) 

- Необходима е  промяна в статута на МКБТХ. Към момента някои комисии работят 

ефективно на областно ниво (напр. Варна, Бургас), но други твърдо настояват на 

своят ограничен общински обхват и отказват да се намесват при идентифицирани 

случаи в съседни малки градове или села, извън границата на общината (напр. 
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Пазарджик не желаят да работят в Пещера). Областният статут на МКБТХ би 

позволил и по-оперативно финансиране от държавния бюджет. 

 

▪ Прилагане на разширени мерки за отговорност спрямо извършителите и 

обезкуражаване на търсенето 

 

- Улесняване на международното сътрудничество чрез експертен обмен на 

информация, въз основа на подобреното събиране на данни 

- Въвеждане на специална процедура за наказателно преследване без свидетелски 

показания от жертвите (например със засилено използване на специални 

разузнавателни средства и отворени социални платформи при идентифицирането 

на трафикантите и събирането на цифрови доказателства, както и чрез финансови 

разследвания на заетостта и доходите 

- Въвеждане на компенсационни мерки за жертвите на трафик чрез прозрачна 

публично основана схема (а не съдебни дела като частно лице) 

- Засилване на контрола на държавните поръчки при съмнение за трафик на хора и 

създаване на бариери пред възможността парите от трафик да бъдат „изпрани“ през 

други дейности 

- Редуциране на търсенето, което е насочено към всички форми на експлоатация 

(трудова, сексуална, трафик на органи и клетки) – чрез застъпнически кампании и 

информационни дейности 

- Въвеждане на темата с трафик на хора и сексуална експлоатация в часовете по 

гражданско образование и изместване на този предмет в учебнатапрограма за 5-7 

клас, с фокус върху медийната грамотност 

- Провеждане на обучения за повишаване на чувствителността по теми, свързани със 

сексуалната експлоатация, за различни професионални общности „на първа линия“: 

лекари, здравни медиатори, учители и образователни медиатори, социални 

работници и трудови медиатори, психолози, педагогически съветници, и 

работещите на терен и в РПУ с малолетни и непълнолетни. 

 

 

4.3.2. Технически препоръки към Стратегия 2022-2026 
 

▪ Осигуряване на кохерентност 

 

- Стратегията следва да бъде придружена с план за действие, който да дава поне 5 

годишен хоризонт на приоритети, мерки и дейности. Това ще позволи в дългосрочен 

план да се стиковат дейностите и проектите, реализирани от различните публични 

институции и тези, реализирани от НПО. 
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- Ежегодните национални програми (задължение на НКБТХ, съгласно чл. 7, ал. 3) 

следва да са съгласувани с целите и приоритетите на стратегията и да включват 

дейностите от плана за действие, като същевременно осигуряват възможност за 

текущ мониторинг (т.н. бърза оценка на ефективността и въздействието). 

- Всички публични институции и НПО следва да се съобразяват с целите, дейностите 

и индикаторите, заложени в стратегията, и да се отчитат по единен унифициран 

модел, така че да се осигури съпоставимост и надграждане на политиките. 

- Институциите, които членуват в НКБТХ, би следвало да залагат и отчитат и дейности, 

свързани с оперативното сътрудничество между правоприлагащите органи, по 

линия на наказателното преследване; 

 

4.3.3. Предложение за базова класификационна структура по приоритети, мерки и 

дейности на бъдещ стратегически документ 

 

Приоритет „Превенция“ 

▪ Мерки по социално развитие  

ТУК: социални, образователни, здравни и обучителни програми – общи към деца и ученици, 

специализирани за деца и лица в риск (бездомни, просещи, проституиращи), уязвими семейства 

 

▪ Мерки по общностна превенция  

ТУК: дейности, насочени към общности в риск (зони с концентрация на бедност, мигрантски 

общности, жилищни райони с концентрация на млади жени и т.н.) – т.е. жилищни райони в които 

има повишен риск от участие в трафик на хора или въвличане като жертва 

Индикатори за такива зони: 

- Липса на инфраструктура 

- Концентрация на домакинства в бедност 

- Концентрация на лица с ниско образование 

- Райони със силна вътрешна стратификация и липса на солидарност между отделните зони  

 

Нужни мерки: 

- Повишаване на чувството за безопасност и сигурност на жителите 

- Увеличаване на социалния капитал и солидарността в т.ч. засилване на чувството за 

гражданска идентичност и готовността за поемане на обществени задължения 

- Активно участие на  общността в решаването на проблема (идентифициране на проблеми,  

приоритети, и решения; участие в неформални и формални групи за активна подкрепа на 

публичните институции – настоятелства, доброволни отряди) 
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▪ Мерки за ситуационна превенция: 

- Мерки за затрудняване на трафикантите 

- Мерки за повишаване на риска за трафикантите 

- Мерки за намаляване на икономическата изгода на трафикантите 

- Мерки намаляващи подтика за престъпление (напр. редуциращи „престижа“ и „аурата“ на 

мутренския лайфстайл) 

- Мерки намаляващи оправданието за престъпление (редуциращи заучената безпомощност 

и оправдаването с бедност или зависимост) 

 

▪ Мерки по реинтеграция на извършителите (трафикантите) 

- Мерки по психологическа подкрепа и ресоциализация (в местата за лишаване от свобода) 

- Мерки по надзор след освобождаване (психолог, полицейски надзорник) 

- Мерки за повишаване на образованието и квалификацията с цел интеграция на пазара на 

труда 

Приоритет „Закрила и реинтеграция на жертвите“ 

 

▪ Мерки по подобряване на неформалната идентификация 

▪ Мерки по временно настаняване и първоначална подкрепа 

▪ Мерки по социална реинтеграция (в т.ч. възмездяване) 

▪ Мерки за подобрено международно партньорство при неформалната идентификация, 

първоначалната закрила и завръщането на жертвата 

 

Приоритет „Ефективно наказателно преследване“ 

▪ Мерки по подобряване на формалната идентификация 

▪ Мерки за събиране на свидетелски показания по щадящ за жертвата начин 

▪ Мерки за бързо производство без възможност за условна присъда или предсрочно 

освобождаване и без „отпуск за добро поведение“ 

▪ Мерки за конфискация на имуществото, придобито от трафик на хора 

▪ Мерки за подобрено международно сътрудничество в наказателните производства 

▪ Проактивно разследване на държавни и общински служители, както и на служители на 

МВР, прокуратурата и съда, за които има съмнение за участие в трафик и/или сексуална 

експлоатация 

 

Приоритет „Информационно осигуряване“ 

 

▪ Социологически проучвания на общности в риск (напр. преидентификация, оценка на 

риска, оценка на нуждите, изследване на нагласите и т.н.),  
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▪ Систематизирано събиране на данни (периодично и по единен модел) от АСП, МВР, ПРБ, 

ВКС 

▪ Мониторинг на дейностите по закрила, информационни кампании за повишаване на 

осведомеността 

 

Приоритет „Законодателни инициативи“ 

▪ Мерки в Наказателното законодателство 

- За значително увеличаване срока на лишаване от свобода 

- За конфискуване на имуществото на трафикантите 

- За невъзможност да се получи условна присъда при трафик 

- За „синя стая“ за всички жертви – независимо дали са деца или жени, жертва на сексуална 

експлоатация и признаване на дадените/записаните покаания в съда. 

▪ Мерки в Социално и здравно законодателство 

- За финансова компенсация на жертвите от конфискувано имущество 

- За здравноосигурителен статус, възникващ в момента на формално конституиране на 

жертвата 

- За възможно настаняване на младежи и девойки в приют, заедено с майките им или друг 

настойник (когато и родителят/настойникът и детето са жертви на друг роднина) 

▪ Мерки в сферите Култура и образование 

- За достъп до образователни и квалификационни курсове и стажове 

- За индивидуалното наставничество/менторство до получаване на основно образование по 

индивидуална програма при слабо владеене на български език 
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМУЛИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

(НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА) 

Елемент Описание 

Индекс на 
дейността  

По модела П.М.Д. (приоритет, мярка, дейност - напр. 1.1.1.). Индексът на 
дейността следва да е един и същ през целия стратегически период дори 
при окончателното изпълнение или отпадане на някои междинни мерки, 
за да може да има прозрачност и проследимост на изпълнението в 
единна мониторингова система 

Име на дейността Напр. Разработване на наръчник, организиране на конференция, 
разкриване на услуга и т.н. 

Водеща 
организация 

Публична институция (НКБТХ, ПРБ, МВР, АСП, ДАЗД, и т.н.) или 
гражданска организация (МОМ, НПО, висше училище, религиозна 
общност и т.н.) 

Партньори Всички заинтересовани страни, които допринасят за етапите на 
дейността 

Източник на 
финансиране 

Държавен или общински бюджет, грантова схема по проект и т.н. 

Необходим бюджет 
за реализиране на 
дейността 

Конкретна обоснована сума  

Необходим 
човешки ресурс 

Конкретен брой човекодни експертна дейност (това е изкюлчително 
важно, за да не бъдат претоварени държавните служители и органите на 
реда, които имат и други задължения, освен борбата с трафик на хора) 

Срок за изпълнение Конкретен времеви интервал (брой дни) 

Период на 
изпълнение 

Индикативни календарни месеци на изпълнение на дейността 

Очаквани резултати Описание 

Индикатори за 
изпълнение 

Конкретни количествени стойности: брой обхванати или обслужени лица, 
брой публикувани брошури, брой онлайн импресии, брой участници и 
т.н. 
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Методология на оценката 

5.1. Теоретичен модел и DAC критерии 
 

Теоретичен  модел на оценката 

• Контекст на политиките за борба с трафика на хора  

- Какво трябва да бъде направено, за да се осъществи стратегията (т.е. къде има 
дефицити на национално ниво)?  

- Кои от тези идентифицирани нужди са били адресирани в стратегическите 
документи?  

• Планирани ресурси (т.е. input индикатори) 

- Какво е планирано да бъде направено, за да се адресират нуждите? 
- Как/доколко са обосновани разходът на средства/време/човешки ресурс? 

• Осъществени политики (т.е. процесни индикатори) 

- Какво от планираните политики е фактически осъществено? 
- Следван ли е предварителният дизайн или са нанасени промени/корекции? 

• Краен резултат (т.е. output индикатори) 

- Кои политики и доколко се оказаха успешни? 
- Кои политики не успяха и какви са поуките от това? 

 

Ключови групи индикатори,  приложими целта на оценката 

- Уместност (вкл. оценка на нуждите, приложимост и изпълнимост): оценява доколко 

наблюдаваните политики отговарят на нуждите на различните заинтересовани 

страни, доколко е възможно да бъдат приложени в България, както и какви са 

възможните практически подходи при изпълнението на съответните политики 

- Ефективност: оценява доколко са изпълнени предварително поставените цели за 

промяна на съществуващата проблемна ситуация 

- Ефикасност: оценява дали и доколко дейностите и политиките са изпълнени с най-

малък разход на пари, хора и време 

- Въздействие: оценява какъв е мащабът на дълготрайното въздействие за 

заинтересованите страни, включително неочакваните/непланираните ефекти 

- Устойчивост: оценява възможността успешните политики да се превърнат в трайна 

публична политика при намалена необходимост от постоянни допълнителни 

стимули и средства 
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5.2. Методология за набиране на емипирични данни и ограничения 
 

- Контент анализ на национални документи, напр. административни годишни 

доклади, отчети по планове за действие и т.н., Минимални стандарти за работа на 

услугите (за разлика от АСП), вкл. Наръчник за мониторинг и анализ на действащи 

политики за борба с трафика на хора в България, 

- Контент анализ на Директива на ЕК и мониторингови доклади на GRETA и 

Държавния департамент на САЩ 

- Контент анализ на областни документи (стратегии, нормативни актове и др.), в 

областите, където има създадени МКБТХ 

- Контент анализ на независими доклади (НПО, международни институции) 

- Вторичен анализ на социологически изследвания и налични статистически данни  

- Дълбочинни интервюта и фокусирани групови дискусии със заинтересованите 

страни (администрация и членове на НКБТХ, МКБТХ, НПО – доставчици на услуги по 

превенция и защита, международни организации, Прокурори, съдии, разследващи 

полицаи, АСП, ДАЗД) 

- Информационни срещи със заинтересованите страни, съгласно консултиран със 

секретариата на НКБТХ списък 

- Информационни беседи за основните човешки права и правата на жертвите на 

трафик на хора, с жертви на трафик на хора, обслужвани от услугите, органиирани 

чрез НКБТХ 

 

5.3. Етически подход 
  

Изготвянето на оценката, включително етапите на обработка на първичните данни във вид, 

подходящ за софтуерен анализ както и генерирането на агрегирани данни, се съобразява 

стриктно със следните етични принципа за изследване и оценка, както следва: 

▪ Обективност  

- Посочването на факти е методологически ясно разграничено от субективните 
съждения на база експертен опит и теоретични допускания. 

- Където е възможно, под внимание са взети всички възможни гледни точки и е 
проверено наличието на данни и мнения. 

- Силните и слабите страни на данните и съответно на анализа са обсъдени открито. 

- Заключенията и препоръките са изготвени само въз основа на емпирични факти. 

▪ Независимост на екипа за оценка  
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- Изследователският екип, който работи по изготвяне на доклада, има международно 

призната експертиза и опит със статистически анализ на големи бази данни.  

- Членовете на екипа не са свързани лица с представители на Администрацията на 

Министерски съвет, НКБТХ и АНКБТХ по смисъла на българското законодателство, нито има 

пряка йерархична зависимост между НКБТХ и ИФС-БАН. 

▪ Участващо оценяване 

- Проблемите с достъпа до данни и непълнота на обхвата към датата на оценка са 

съобщени своевременно и обсъдени с възложителя. 

- Изследователският инструментариум и структурата на доклада са предварително 

съгласувани с интересите на възложителя. 

- Възложителят има възможност да направи коментари и да даде обратна връзка по 

текста след изготвянето на първоначална чернова на доклада. 

▪ Прозрачност и фокусираност 

- Работните задачи на изследователския екип са ясно и открито формулирани още в 

заданието на договора. 

- Целите ще са фокусирани върху оценка и предложения за подобряване на 

политиките по преодоляване на радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на 

омразата в България 

▪ Надеждност 

- Обработката на данните и тяхното представяне следват най-добрите академични 

практики и професионални стандарти в оценката на големи масиви данни и за анализ на 

съдържанието 

- Резултатите са изчерпателни по отношение на целите на проекта. 

▪ Полезност 

- Препоръките са насочени към това да се подобрят проектите и програмите, 

изпълнявани от публичните институции в България. 

- Препоръките са насочени към това да се подобри събирането на данни за системата 

за мониторинг, оценка и контрол в рамките на НКБТХ, така че да се повишат ефикасността 

и ефективността при боравенето с големи масиви данни. 

- Обратната връзка към политическите лица и оперативните ръководители на 

публичните институции е гарантирана, чрез ясното поемане на отговорност от страна на 

екипа за качеството на данните и изготвения анализ. 
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▪ Безпристрастност и защита на интересите на заинтересованите страни 

- Оценката ще се изготви с респект към културното многообразие. 

- Изследователският инструментариум и обработката на данните ще бъдат 

чувствителни към достойнството на заинтересованите страни, вкл. се прилагат препоръките 

на УНИЦЕФ за изследвания, основани на големи бази данни. 

- Приложен е научният принцип „Primum non nocere23“. Сигурността и правата на 

лицата, участващи във въвеждането, импорта, експорта и обработката на данни, както и на 

всички заинтересовани страни са защитени от процедура по анонимизация и систематично 

закръгляване на стойностите на микро-ниво. Договорът между ИФС-БАН и АНКБТХ се 

основава на Конституцията на Република България, Закона за статистиката и Закона за 

защита на личните данни и не допуска публичното предоставяне на данни, които биха 

довели до разкриване на самоличността на респондентите и интервюираните лица, освен 

ако последните пряко не застрашават живота на изследователския екип или други 

респонденти. 

-  Спазени са всички изисквания към работата с данни, съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679 и приложимостта на чл. 9, ал.2, т. „й“. 

  

 
23 Преди всичко – не вреди! 
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