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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ З А БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

ОТЧЕТ
НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА ЗА 2008 г.
Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена съгласно Закона за
борба с трафика на хора (обн., ДВ бр. 46 от 20.05.2003 г., изм. бр. 86 от 28.10.2005 г., доп.
бр. 33 от 28.03.2008 г.). С решение на Министерския съвет № 860 от 4 ноември 2005 г. за
председател на комисията е определен заместник министър-председателят и министър на
образованието и науката г-н Даниел Вълчев. Със заповед на председателя на НКБТХ от 20
декември 2005 г. е определен и действащият поименен състав на комисията. От 4 юни 2007
г. секретар на Националната комисията за борба с трафика на хора е г-жа Антоанета
Василева.
Съгласно Чл. 7 от ЗБТХ, Националната комисия:
1. Организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и
организации по прилагането на закона;
2. Определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в
областта на противодействието на трафика на хора;
3. Ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерския съвет
национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила
на жертвите му;
4. Създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните
във връзка с трафика на хора;
5. Участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие
на трафика на хора;
6. Организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни
кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора;
7. Разработва програми за обучение на служители за изпълнение на функции във
връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора;

8. Ръководи и контролира дейността на местните комисии и центровете за закрила и
помощ на жертвите на трафика на хора;
9. Регистрира физически лица и юридически лица с нестопанска цел, които
предоставят подслон на жертвите на трафика на хора.
Настоящият доклад представя реализираните дейности по Националната
програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на
жертвите за 2008 г. от всички институции и организации, отговорни за изпълнението й,
включително дейностите реализирани от Националната комисия за борба с трафика на
хора.
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НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
РАЗДЕЛ І - "ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

Дейност 1: Развиване на дейността на местните комисии за борба с трафика на хора
(МКБТХ) във Варна, Бургас, Пазарджик и Сливен.
МКБТХ гр. БУРГАС
Със заповед № 3036 от 10.11.2008 г. на кмета на гр. Бургас г-н Димитър Николов, беше
променен състава на МКБТХ гр. Бургас. Председател на МКБТХ Бургас е д-р Лорис
Мануелян, заместник-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова
заетост, спорт”, заместник-председател - г-жа Йорданка Ананиева, заместник-кмет
„Образование и култура” и членове г-жа Елена Инджова - началник отдел „Закрила на
детето”, г-н Емил Павлов - инспектор към сектор БОП на ОД на МВР, г-н Стефко Грудов –
Държавна агенция „Национална сигурност” и г-жа Ирина Буланова - председател на
сдружение „Инициативи за развитие и социална активност”. Секретар на МКБТХ Бургас от
месец юни 2008 г. е г-жа Силвия Цакова.
На 23.11.2008 г. общинският съвет на гр. Бургас взе решение за предоставяне за
безвъзмездно ползване на помещение на МКБТХ за офис в „Младежки културен център” за
срок от 5 години.
На 03.12.2008 г. се проведе първото заседание на МКБТХ Бургас за представяне на
новите членове и приемане на план за действие на МКБТХ за 2009 г. в четири раздела:
„Информационно–аналитични и организационни мерки”, „Превенция”, „Обучение на
специалисти” и „Защита, възстановяване и реинтеграция на жертви на трафик”.
През 2008 г. Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Бургас, взе активно
участие в провеждането на националната информационна кампания по случай Европейския
ден за борба с трафика на хора, 18 октомври. Секретарят на МКБТХ гр. Бургас участва в
семинари и обучения като лектор и участник, в пресконференции, телевизионни и радио
предавания. Местната комисия за борба с трафика на хора е активен партньор на местните
общински структури и на неправителствени организации в гр. Бургас.
МКБТХ гр. ВАРНА
Със заповед № 4557 от 20.11.2008 г. на кмета на гр. Варна г-н Кирил Йорданов беше
променен състава на Местната комисия за борба с трафика на хора гр. Варна. Председател на
МКБТХ е доц. Христо Бозов, заместник-кмет, заместник-председател г-жа Светла Коева и
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членове инж. Радослав Тосков, директор на дирекция „Образование”, д-р Борислав Станчев,
началник на отдел „Превенции”, г-жа Анна Николова, председател на фондация „SOS –
семейства в риск” и г-н Димитър Кайряков, прокурор в ОП Варна. Секретар на МКБТХ
Варна от месец юни 2008 г. е г-жа Петя Даскалова.
През 2008 г. Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Варна, взе активно
участие в провеждането на националната информационна кампания по случай Европейския
ден за борба с трафика на хора, 18 октомври. Местната комисия разработи брошури и
информационни книги на тема „трафик на хора”, които бяха разпространени сред рисковите
групи в гр. Варна.
Секретарят на МКБТХ гр. Варна участва в семинари и обучения като лектор и
участник, в работни посещения в страната и чужбина. МКБТХ гр. Варна беше домакин на
работното посещение на холандска делегация в България.
МКБТХ гр. Варна работи активно с дирекция „Превенции” към Община Варна, с
други общински структури и неправителствени организации.
МКБТХ гр. ПАЗАРДЖИК
МКБТХ гр. Пазарджик е сформирана със заповед № 523 от 25.03.2008 г. на кмета на
Община Пазарджик г-н Тодор Попов, на основание чл. 5 ал. 2 от ЗБТХ. Председател на
Местната комисия е г-н Ангел Велков, заместник-кмет по хуманитарната политика,
заместник-председател е г-жа Димитрия Церова, директор на дирекция „Социални
дейности”, Община Пазарджик. Членове на МКБТХ гр. Пазарджик са г-жа Славея
Костадинова, съдия ОС Пазарджик, г-жа Емилия Калоферова, инспектор ДПС в РПУ
Пазарджик, г-жа Ива Дерменджиева-Забуртова, началник сектор „Социална политика”, г-жа
Валентина Гешева, административен управител във фонд „ИГА” и г-жа Красимира Генова,
дирекция „Социални дейности” към Община Пазарджик. Секретарят на МКБТХ, г-жа Таня
Гюнова, е назначен на 09.06.2008 г. Офисът на МКБТХ се намира в сградата на Община
Пазарджик. Официалното откриване на Местната комисия и представянето на членовете на
комисията се състоя на 12.06.2008 г.
На 04.09.2008 г. се проведе първото заседание на МКБТХ, по време на което членовете
на Местната комисия се запознаха с дейността и функциите на Местната комисия, както и с
Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила
на жертвите за 2008 г. Обсъден и одобрен беше проект на дейности на МКБТХ гр.
Пазарджик до края на 2008 г.
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МКБТХ гр. СЛИВЕН
Местната комисия за борба с трафика на хора е сформирана със Заповед № РД15 –
87/23.01.2008 г. на кмета на Община Сливен г-н Йордан Лечков. Председател на Местната
комисия е заместник-кмета по култура и образование г-жа Радост Костова. Със заповед на гн Лечков № РД-15-2006 от 12.12.2008 г. беше променен съставът на МКБТХ гр. Сливен.
Членове на МКБТХ съгласно направената промяна са г-жа Елеонора Христова, главен
юрисконсулт на Община Сливен, г-н Йордан Берберов, началник отдел „Образование, спорт
и младежки дейности”, г-жа Снежана Кръстева, началник отдел „Закрила на детето” ОД
Социално подпомагане, инсп. Петко Чолаков, ОД МВР, г-жа Мара Коджаманова, началник
отдел, ГБДС, ОД МВР и г-жа Виолета Стоева, заместник-председател на НПО „ИРСА”.
Секретар на МКБТХ Сливен от месец октомври 2008 г. е г-жа Донка Славова.
На своето заседание на 24.11.2008 г., МКБТХ гр. Сливен прие План за действие за
месеците ноември и декември 2008 г. и се включи активно в събитията, организирани и
проведени в рамките на Националната кампания „Трафик на хора: Време за действие”,
посветена на 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.
Дейност 2: Създаване и структуриране на най-малко две местни комисии за борба с
трафика на хора (МКБТХ) във рисковите общини Монтана, Враца, Видин, Добрич,
Велико Търново, Благоевград и Хасково.
Съгласно заповед №3072 от 14.11.2008 г. на кмета на гр. Монтана г-н Златко Живков
беше създадена и структурирана Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Монтана.
Председател на МКБТХ гр. Монтана е г-жа Весела Коларска, заместник-кмет на Община
Монтана, заместник-председател е г-н Александър Герасимов, директор на дирекция
„Хуманитарни дейности”, членове са г-н Тони Тодоров, директор на Комплекс за социални
услуги, г-н Петко Шумански, сектор „трафик на хора” при БОП, ОД МВР, г-н Милен
Гечовски, отдел „Закрила на детето” и г-жа Мария Шуманска, секретар на МКБППМН.
В проведен на 17.11.2008 г. разговор от секретаря на Националната комисия г-жа
Василева с кмета на гр. Благоевград, г-н Костадин Паскалев беше уточнено създаването на
Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград. В началото на 2009 г.
предстои издаването на заповед на кмета за определяне на състава на МКБТХ

гр.

Благоевград.
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Дейност 3: Откриване на приют за временно настаняване и центрове за закрила и
помощ на жертви на трафик на хора към местните комисии по т.1.
МКБТХ гр. ВАРНА
Със заповед № 2817 от 18.08.2008 г., кметът на Община Варна г-н Кирил Йорданов
предостави общински имот за ползване на дирекция „Превенции” към Община Варна за
нуждите на МКБТХ гр. Варна. В същия имот ще бъде разкрит приют за временно
настаняване на жертви на трафик на хора съгласно ЗБТХ в началото на 2009 г. Към края на
2008 г. тече подготовка и ремонт на обекта.
Дейност 5: Създаване на организация за проучване, анализ и отчетност на
статистически данни във връзка с трафика на хора към НКБТХ.
В рамките на „Програмата за подобряване на отговора на трафика на хора в
Югоизточна Европа: събиране на данни и управление на информацията”, осъществявана от
МЦРМП в десет страни от Югоизточна Европа, НКБТХ получи в началото на 2008 г.
компютърна конфигурация с инсталирана база данни за жертви на трафик на хора.
Събираната информация относно пострадалите лица ще бъде използвана от НКБТХ за
анализиране на тенденции при набирането, транспортирането, периода на експлоатация,
процеса на идентификация и оказването на помощ и закрила на жертвите на трафик.
Анализите от базата данни ще служат и за прецизиране на посланията насочени към
рисковите групи в превенционните кампании в България. Експерт от НКБТХ премина
специално обучение за работа с базата данни в гр. Виена, Австрия.
Информацията за случаите на трафик в базата данни ще бъде събирана чрез специално
разработен от НКБТХ въпросник. Въпросникът ще бъде попълван от всички институции и
организации, които работят ежедневно или има вероятност да работят с жертви на трафик
на хора. Отделните елементи на въпросника, както и процедурата по разпространението и
попълването му бяха специална тема по време на две от срещите на Постоянната работна
група към НКБТХ.
Базата данни съдържа пет раздела с над 50 показателя относно случая на трафик, по
които в последствие може да се прави кръстосан анализ. Разделите в базата данни са:
1. Лични данни;
2. Набиране;
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3. Транспортиране;
4. Период на експлоатация;
5. Идентификация и помощ.
Аналогична компютърна конфигурация с инсталирана база данни за трафикантите,
получи и Върховната касационна прокуратура на Р България.
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Дейност 6: Създаване на национален механизъм за насочване на жертви на трафик.
От април 2008 г. Националната комисия за борба с трафика на хора е основен
партньор по прилагането на „Проект за създаване на Национален механизъм за насочване
(НМН) на жертвите на трафик на хора в България и предоставяне на защитни и подкрепящи
мерки за реинтеграция и социално приемане на жертвите на трафик на хора”. Проектът се
изпълнява от фондация „Асоциация Анимус”/„Ла Страда” България и е финансиран по
Програма „МАТРА” на правителството на Кралство Холандия. Времевата рамка на проекта
е 2008 г. – 2011 г. Бюджетът е в размер на 500 000 Евро.
Цел на проекта е осигуряването на достъп на жертвите на трафик на хора в България
до социалните услуги, включени в хуманитарни програми и програми за защита и
реинтеграция.
От април до декември 2008 г., в рамките на проекта бяха извършени следните
дейности:
1. Създаване на институционална рамка за разработване и прилагане на
Национален механизъм за насочване на жертви.
Екипите на Националната комисия и на фондация „Асоциация Анимус” взеха
решение за създаването на две работни групи с цел разработване на НМН:
Оперативна работна група от 12 експерта, представители на институции и
неправителствени организации, пряко ангажирани с оказването на защита и
подкрепа на жертвите на трафик в България – Национална комисия за борба с
трафика на хора, Министерство на вътрешните работи – представител на
сектор „Трафик на хора” към дирекция „Предотвратяване на организираната и
тежка престъпност” и представител на Главна дирекция „Гранична полиция”,
Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за закрила на детето,
Агенция „Социално подпомагане”, Международен институт за развитие на
миграционните

политики,

фондация

„Български

център

за

джендър

изследвания” и фондация „Асоциация Анимус”.
Целта на Оперативната група е разработването на националния механизъм.
Групата провежда ежемесечни работни срещи.
Разширена работна група, която включва представителите на оперативната
група и още 11 представители на институции и организации, които работят с
жертви на трафик - Министерство на труда и социалната политика,
Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието,
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Върховна касационна прокуратура, Държавна агенция за бежанците, Върховен
комисариат по бежанците на ООН, Национално сдружение на общините,
Международна организация по миграция, фондация „Център Надя”, Фондация
„Здраве и социално развитие”, Фондация „S.O.S. – семейства в риск”,
Сдружение “Център отворена врата”.
Целта на групата е да дава експертно мнение в процеса на създаване на
националния механизъм. Групата провежда регулярни срещи на всеки три
месеца.
2. Изработване на карта на доставчиците на социални услуги за жертви на трафик
на хора в България.
Изработената карта и анализа на резултатите бяха предоставени от екипа на
фондация „Асоциация Анимус”/„Ла Страда” България. В анализа бяха включени 32
организации от 24 населени места в страната, чиято сфера на дейност е
противодействието на трафика на хора. Информацията е събрана чрез специално
разработен въпросник, основан на анализ на потребностите на пострадалите в
краткосрочен и дългосрочен план.
3. Подготовка на национален доклад „Изработване на Национален механизъм за
насочване и подпомагане на жертви на трафик в България”.
Експерт на Националната комисия за борба с трафика на хора подготви доклад
относно принципите, на които Националния механизъм се основава – използването на
широка дефиниция на трафика на хора, мултидисциплинарния подход, надграждането
на съществуващи вече структури, наличието на услуги за подкрепа на жертвите и др. В
доклада са представени още условията, в които се разработва механизма законодателната рамка и съществуващите национални стратегии и планове в сферата
на борбата с трафика на хора, както и факторите, които подкрепят създаването му съществуването на национален координатор на всички осъществявани дейности за
закрила на жертвите, разработването национална база данни за жертвите на трафик,
както и наличието на възможности за финансиране на механизма.
Експертът

на

Националната

комисия

представи

изготвения

доклад

на

международна конференция „Национални механизми за насочване, обгрижване и
защита на жертви на трафик на хора – теория и практика”, 20-23 октомври 2008
г., гр. Кишинев, Република Молдова.
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Цел на конференцията бяха изработването на препоръки за повишаване на
ефективността при прилагането на НМН на базата на съществуващите практики по
създаване на Национални механизми в Беларус, България, Молдова, Румъния и
Украйна.
4. Създаване на план за действие по разработване на Националния механизъм.
В резултат на направената оценката на съществуващата система за подкрепа на жертви
на трафик на хора в България и откритите пропуски и нужди, Оперативната група
разработи План за действие, чиято цел е създаването на механизми и провеждането на
дейности, които да компенсират установените пропуски в съществуващата система за
закрила и подкрепа на жертвите на трафик в България.
Планът съдържа пет основни раздела: Идентификация на жертви на трафик и
завръщане; Сътрудничество; Закрила и подкрепа на жертви на трафик; Социално включване
и Мониторинг и оценка на прилагането на НМН. Дейностите в Плана за действие са
координирани между всички релевантни за разработването на НМН институции и
организации.
5. Работно посещение в Холандия за обмяна на опит – 23-26 септември 2008 г.
Цел: Проучване на механизмите за насочване на жертви на трафик в Холандия, и на
условията и начините за предоставяне на социални услуги на жертвите; запознаване с
моделите на сътрудничество между държавните институции и неправителствените
организации в процеса на предоставяне на закрила на жертвите на трафик.
Българската група проведе срещи с представители на Министерство на правосъдието и
Министерство на външните работи, Офиса на Националния рапортьор на Кралство
Холандия, Експертния център за работа срещу контрабандата и трафика на хора, гр. Зволе
(Zwolle), както и с представители на неправителствени организации, предоставящи подслон
и подкрепа на жертви на трафик.
Резултати: Установени контакти с държавни институции и неправителствени
организации, познаване на холандския механизъм за насочване на жертви и сътрудничество
между организациите нар. „верижно сътрудничество”, придобиване на информация относно
финансиращите механизми за подслоните за жертви на трафик.
7. Работни срещи с г-жа Барбел Уул - международен консултант по разработване
на национални механизми за насочване на жертви на трафик.
7.1. Работен семинар „Национален механизъм за насочване (НМН)
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Институционална рамка срещу трафика на хора” - 16-18. 07. 2008 г.,
гр. София.
Цел: Основните цели на работния семинар бяха представяне на причините и
необходимостта от разработване на Национален механизъм за насочване на
жертви на трафик, изработване на план за действие за създаване на НМН и
синхронизиране на този механизъм с Транснационалния механизъм за
насочване на жертви на трафик на хора и Координационния механизъм на
рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и децажертви на трафик, завръщащи се от чужбина.
Резултати: Изработен първи вариант на План за действие за създаване на
НМН и изработен работен вариант на Институционалната рамка за
създаване на механизма.
7.2

Работна консултация – 22.12.2008 г, гр. София.
Цел: Очертаването на рамка на системата за мониториране на НМН,
разработването на индикатори за идентификация на жертви на трафик, както и
обсъждане на възможните трудности при прилагането на НМН.
Резултати:

Дискутирани

варианти

за

мониториране

на

националния

механизъм.
Срещи на Международната донорска координационна група за борба с трафика на
хора.
Във връзка с координационната функция на Националната комисия за борба с трафика
на хора, развитието на дейността й и необходимостта от съвместна работа с всички
организации, работещи по проблема, от началото на 2008 г. Националната комисия стана
домакин на регулярните срещи на Международната донорска координационна група за
борба с трафик на хора.
Срещите на координационната група се провеждат от 2005 г. и до този момент бяха
домакинствани от Посолството на САЩ в София.
Целите на срещите са споделяне на извършените дейности от членовете на групата,
представяне и дискутиране на бъдещи проекти и възможности за сътрудничество, както и
оповестяване на възможности за подкрепа на проекти в сферата на противодействието и
предотвратяването на трафика на хора в България от страна на финансиращите организации.
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Членове на групата са представители на донорски организации в България, както и на
посолства на държави, чиито правителства имат донорски програми за борба с трафика на
хора, представители на международни и неправителствени организации.
През 2008 г. Националната комисия организира срещи на Международната донорска
координационна група през месеците януари, май и септември.
След като Националната комисия пое домакинството на срещите, за членове на
групата бяха поканени нови организации, които развиват дейности в сферата на борбата с
трафика на хора и които до този момент не са били включени в състава й. Това допринесе за
обогатяване на опита и разширяване на погледа върху дейностите, които реализират
международните

и

по-големите

неправителствени

организации

в

сферата

на

предотвратяването на трафика на хора и закрилата на жертвите.
РАЗДЕЛ ІІ „ПРЕВЕНЦИЯ”

Точка 1: Обхващане на рисковите групи от населението (жени, деца и представители
на етническите малцинства) и информирането им за рисковете и последствията от
трафика на хора.
1.2. Създаване, разпространяване и популяризиране на обучителни модули и модели
на местни и училищни политики, информационни материали и пособия за учители,
секретари и членове на МКБППМН, ученици и родители във връзка с темите на
сексуалната експлоатация и трафика на хора.
Във връзка с отбелязването на 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на
хора, Националната комисия в партньорство с ДАЗД разработи учебни материали по тема
„Трафик на хора” за ученици и учители, съобразени с две възрастови групи - от 5 до 7 клас и
от 8 до 12 клас. Чрез РИО на МОН, информационните материали бяха разпространени по
електронен път до повече от 3000 училища в цялата страна.
В информационния пакет за учители беше включена основна информация относно
проблема и неговите особености, Закона за борба с трафика на хора, Националната програма
за предотвратяване и противодействие на трафика на хора за 2008 г. и Отчета на
Националната комисия за 2007 г. Екипът на НКБТХ разработи и ръководство за провеждане
на часа, посветен на темата “трафик на хора”, за ученици от 7 до 12 клас.
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Експерти от Държавната агенция за закрила на детето разработиха адаптиран вариант
на програмата за обучение на ученици от 5 до 7 клас, съобразен с възрастовите особености
на децата.
В информационния пакет за ученици беше включена информация за трафика на хора
на достъпен за децата език. Материалите включваха определението за трафика на хора,
видовете трафик, причините за съществуването му, начините и причините за въвличане и
кои са най-застрашените групи.
Изработените материали бяха разпростанявани и чрез образователния портал на
Министерство на образованието и науката (http://start.e-edu.bg/), като по този начин беше
осигурен достъп до материалите и по електронен път на всички училища в България.
1.3. Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на
възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите
групи, особено сред етническите малцинства.
МКБТХ гр. БУРГАС
Секретарят на МКБТХ участва в национален семинар на тема „Трафик на хора” на 14
и 15 октомври 2008 г., организиран от МКБППМН, който се проведе в Бургаски свободен
университет. Основните дискутирани акценти бяха взаимодействието между институциите и
изграждането на национална мрежа за комуникация между експерти и законовата рамка в
България за противодействие на трафика на хора. Секретарят на МКБТХ представи
подробно дейността и функциите на МКБТХ гр. Бургас, както и законовата рамка за
противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.
МКБТХ гр. ВАРНА
Сред учениците във 57 училища на територията на Община Варна, Местната комисия
за борба с трафика на хора разпространи 2 000 информационни брошури, отразяващи темите
за сексуална експлоатация и трафик на хора. На учителите и педагогическите съветници в
училищата, МКБТХ предостави книги „Трафик на хора - закони, конвенции, дефиниции” и
копия от Наръчника за борба с трафика на хора.
МКБТХ гр. ПАЗАРДЖИК
Съгласно планираните дейности за 2008 г., МКБТХ гр. Пазарджик изработи брошури
с информация за трафика на хора, начини на въвличане и начини за предпазване с
координати на МКБТХ и НКБТХ. Брошурите бяха разпространени сред ученици и учители
13

по време на информационните кампании, които МКБТХ гр. Пазарджик организира и по
време на лекции в училища.
Точка 2: Провеждане на изследвания и организиране на информационни кампании.
През януари 2008 г., по искане на НКБТХ, агенция „Медиана” проведе количествено
социологическо проучване сред 1502-ма души на възраст над 18 г. на тема „Общественото
мнение и обществените нагласи по отношение на трафика на хора”. Резултатите могат
да се обобщят както следва:
Понятието „трафик на хора” има негативна конотация за българското общество, но всеки
четвърти не е наясно какво точно значи това. При една от рисковите групи, младите хора с
ниско образование, този дял е 45%. В същото време всеки седми млад човек у нас е
потенциална жертва на трафик – 13% заявяват, че имат планове да се преселят в чужбина в
близките 2-3 години.
Хората свързват трафика на хора с разнообразни престъпни дейности:
Какви са първите думи, които Ви идват на ум, когато чуете „трафик на хора”?
% от всички отговорили

Проституция
Нелегален износ на хора
Донори на органи
Престъпност, беззаконие
Осиновяване, продажба на деца
Експлоатация, износ на работна ръка
Насилствен износ, отвличане
Сутеньори, трафиканти, тъмни сделки, мошеници
Продажба/търговия с хора
Пари, бизнес
Насилие, тормоз
Лошо нещо, страх възмущение, отвращение
Излъгани хора, жертви, неинформирани хора
Нелегална работа
Наркотици
Чужденци
Дискриминация, погазване на човешките права
Робство
Емиграция
Бедност
Принуда
Лошо управление
Граница
Ванко 1

39,2%
17,5%
11,5%
11,3%
10,8%
6,9%
6,2%
6,5%
5,5%
4,9%
4,0%
3,7%
2,6%
2,1%
1,9%
1,4%
1,4%
1,2%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,2%
0,2%
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Други
Непосочили/ Не знаят

0,3%
13,4%

Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като на респондентите е дадена възможност за повече от 1
отговор.

Трафикът на хора се свързва на първо място със

сексуалната експлоатация

(насилствената проституция), а след това с трудова експлоатация и донорство на органи.

"КОИ СПОРЕД ВАС СА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ФОРМИ НА ТРАФИК НА ХОРА
(КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОЗИ НЕЗАКОНЕН „ИЗНОС” НА ХОРА ОТ БЪЛГАРИЯ)"?

92.5
65.6
42.7

47.4
23.8

ДРУГО

ТРАФИК НА
ЧУЖДЕНЦИ ПРЕЗ
БЪЛГАРИЯ

ТРАФИК С ЦЕЛ
ДОНОРСТВО НА
ОРГАНИ

ТРАФИК С ЦЕЛ
НЕЗАКОННО
ОСИНОВЯВАНЕ

ТРАФИК С ЦЕЛ
СЕКСУАЛНА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

0.4

ТРАФИК С ЦЕЛ
ТРУДОВА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Повечето българи определят като трафик на хора случаите, в които жертвите понасят
щети (насилствена проституция, насилствено „закрепостяване” на работещите на черно и
незаплащане на уговорените възнаграждения и пр.) Когато обаче трафикираните не понасят
щети, за общественото мнение това не е трафик на хора. Две трети от хората (при младите
над 70%) не виждат нищо лошо в това човек да се хване на работа „на черно” в чужбина.
Под 9% смятат това за нередно и осъдително.
Над половината от българите оневиняват жертвите и смятат, че те са подведени и
излъгани, защото са необразовани, бедни, търсещи препитание. Но когато става дума за
сексуална експлоатация, общественото мнение е по-склонно да търси „вината” у самите
проституиращи (36%).
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„БИХТЕ ЛИ КАЗАЛИ ЗА ЕДНА ЖЕНА, КОЯТО Е ИЗВЕДЕНА В ЧУЖБИНА, ЗА ДА
ПРОСТИТУИРА, ЧЕ ТЯ САМА СИ Е ВИНОВНА?”
ДА
36,0

НЕ МОГА ДА
ПРЕЦЕНЯ
37,1

НЕ
26,8

38% от хората под 35-годишна възраст са убедени, че емиграцията е добро решение за
материалните им проблеми. В рисковата група на млади и необразовани този дял е 48 на сто,
като една трета от тях са представители на ромската общност. 21% от младите хора гледат
на страните от Европа като място без бедни и мизерстващи.
В крайна сметка, 82.4% от участници в проучването натоварват държавата да се бори
с трафика на хора. Обществото вменява на държавните институции не борбата с трафика
изобщо, а защитата на хората, които са станали жертва на трафик. Обезпокояващ е фактът,
че мнозина споделят тезата „Не е лошо да се работи на черно – лошото е да не ти плащат, да
те заробят. Тогава държавата трябва да се намеси”.
През месец април 2008 г., по искане на НКБТХ, агенция „Медиана” проведе
качествено социологическо проучване с четири фокус групи с млади хора на възраст
между 18 и 35 години. Темата на проучването бе „Трафик на хора – конотации, смислова
натовареност, отношение, очаквания към институциите”.

Резултатите показаха

следното:
Темата „трафик на хора” е чужда на ежедневието на младите хора в страната. Дори
и когато се споделят непосредствени впечатления (с близки, познати и лични
преживявания), това са по-скоро отделни „случки”, необхванати от общото понятие.
Като цяло понятието „трафик на хора” се асоциира изключително с „износ” на
българи зад граница или преминаване на чужденци през България. За много от
участниците понятието е пределно общо и включва „всичко, което е незаконно”.
На въпроса „Възможен ли е трафик на хора вътре в страната?” участниците в
проучването показват уклончиви реакции – „може би”, „възможно е”, но трафикът на
хора се отпраща по-скоро към сутеньорство, работа на черно и др.
Трафикът на българи се възприема като нещо нередно, несправедливо. Когато,
обаче, става въпрос за трафикиране на чужденци в България, нещата придобиват други
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измерения, друг смисъл: „Те са си виновни”. При конкретния въпрос дали България
може да се превърне в страна „крайна дестинация” за жертви на трафик, мнозина
отговарят, че това вече е факт (виетнамки, пакистанци и др.). Същевременно никой от
участниците не отбелязва този факт, когато се дискутира понятието „трафик на хора”.
Фактически, масовото съзнание изключва този феномен от общото понятие. „Трафик”
има, когато се изнасят българи.
Участниците трудно дефинират понятието „жертва на трафик”. Не се възприемат
като „жертви” хората, склонни да работят без трудов или друг вид договор и при
заплащане много по-ниско от нивото в съответната страна. „Жертвите” се обрисуват
като жертва на собствения си социален и институционален инфантилизъм, от който се
възползват други лица („Човек, който не е социално и обществено образован.”).
Жертвите биват възприемани като хора, които не знаят и не могат да се обърнат към
институциите, хора, които лесно могат да бъдат заплашени дори с невъзможни
заплахи, които не знаят, че има трудово законодателство. Допълнителен момент е и
идеализираната представа за живота „на запад” и стремежа към „лесни пари”.
Неяснотата за същността на самото понятие „трафик на хора” се пренася и върху
Националната комисията за борба с трафика на хора. Младите хора не знаят за
съществуването й, не са наясно какви са функциите й, с какво се занимава и какво
реално прави. Асоциациите в тази насока се ограничават с организации от
неправителствения сектор. Само двама човека бяха чували за съществуването на такава
комисия, като някои я смятаха за отдел на полицията или за неправителствена
организация.
2.2. Популяризиране на специализираната електронна страница на НКБТХ, ДАЗД,
ЦКБППНМ.
Електронната страница на Националната комисия е основен канал за популяризиране
дейността на Националната комисията. Страницата се използва за получаване на
информация по проблема – доклади, закони, статистика, за връзки с други институции и
организации, работещи в областта на предотвратяването на трафика на хора, за получаване
на информация относно предстоящите и минали събития, организирани от Националната
комисия и т.н.
Електронната страница е включена във всички изработени и разпространени
информационни материали от Националната комисия. За периода януари - декември 2008 г.
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на страницата на Националната комисия са регистрирани 7742 нови посещения. Най-много
посещения (2087) са регистрирани през месец октомври, когато се проведе Националната
кампания "Трафик на хора: време за действие", по повод отбелязването на 18 октомври,
Европейски ден за борба с трафика на хора.
Във връзка с тази кампания, електронната страница на НКБТХ беше публикувана на
интернет страниците на Община Бургас, Община Варна, Община Пазарджик, Община
Сливен, Община Русе и партньорски неправителствени организации. Изработен беше
интернет банер по повод националната кампания, който беше публикуван на интернет
страниците на медийни партньори на НКБТХ и който водеше към интернет страницата на
Националната комисия.
По време на своите събития, Местните комисии за борба с трафика на хора
популяризират интернет страницата на НКБТХ.
Електронната страница на ДАЗД е публикувана на интернет страницата на НКБТХ в
раздел “Полезни връзки”. По време на националната кампания по случай Европейския ден за
борба с трафика на хора, 18 октомври, ДАЗД беше популяризирана като партньор на НКБТХ
с всички изготвени информационни материали.
Електронната страница на ЦКБППМН е все още в процес на разработване.
2.3. Провеждане на информационна кампания за повишаване на осведомеността на
обществото по проблемите на трафика на хора.
Национална кампания „ 16 дни против насилието над жени”
Начало на кампанията „16 дни срещу насилието”, която Националната комисия за
борба с трафика отбелязва за втора година, беше поставено с видеоконференция с участието
на посланик Марк Лейгън - Директор на отдела за борба с трафика на хора в Държавния
Департамент и старши съветник на Държавния секретар. Д-р Лейгън оглавява отдела за
борба с трафика на хора, който координира политиката на американското правителство в
глобалната борба със съвременното робство, включително принудителния труд и
сексуалната експлоатация от май 2007 г. Преди това е бил заместник – помощник държавен
секретар по въпроси касаещи международните организации, както и член на кабинета за
политическо планиране на Държавния секретар.
Видеоконференцията се проведе на 24.11.2008 г. в Посолство на САЩ в навечерието
на Международния ден за борба с насилието срещу жени.
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Събитието беше открито от Н. Пр. г-жа Нанси Макълдауни, посланик на САЩ в
България и г-н Борис Велчев, главен прокурор на Р България. Секретарят на НКБТХ
представи функциите на НКТБХ и настоящите дейности на Комисията. Участие взеха
депутати и представители на Посолство на САЩ, НКБТХ, МВР, ВКП, НПО и медии.
По случай международната кампания „16 дни против насилието над жени”,
Националната комисия в партньорство в Международния институт за сигурност и
сътрудничество и с подкрепата на Центъра за изследване на демокрацията проведе две
кръгли маси в гр. Благоевград на 17.10.2008 г. и в гр. Пловдив на 20.10.2008 г. и
заключително събитие в гр. София на 25.10.2008 г.
Целта на организираните събития беше провеждането на форум, който да фокусира
вниманието на обществото, на институции и неправителствени организации върху проблема
трафик на хора в два от най-рисковите в това отношение региона в България – Благоевград
и Пловдив.
По време на събитията беше представена националната политика за борба с трафика на
хора, опитът на България в международното сътрудничество в областта на разследване на
случаи на трафик и наказателно преследване на извършителите. Важен акцент на всяка една
кръгла маса беше представянето на състоянието и спецификите на проблема трафик на хора
в съответния регион. Представени бяха конкретни казуси и добри практики на работа по
отношение на разкриването на престъплението, съдебното производство и закрилата на
жертвите.
На срещите участваха представители на право-охранителните органи, районни и
окръжни прокуратури и съдилища, представители на общинските и областните управи,
дипломатически представители и офицери за връзка на страни, с които България сътрудничи
в противодействието на трафика на хора. В работните дискусиите взеха участие секретарите
на Местните комисии за борба с трафика на хора, представители на местни
неправителствени организации и образователни институции.
Заключителното събитие на 25.10.2008 г. в гр. София се проведе в Резиденция „Бояна”.
То даде начало на кампанията „16 дни против насилието над жени”. Събитието премина на
високо правителствено ниво, като участие в него взеха г-н Михаил Миков, министър на
вътрешните работи, г-жа Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика, г-н
Христо Манчев, заместник-главен прокурор на Република България, г-н Христо Монов,
заместник-председател на ДАЗД, Н.Пр. г-жа Тове Скарстейн, Посланик на Кралство
Норвегия в България и г-н Норберт Чайпек, директор на Кризисния център за деца жертви
на трафик „Дреешейбе” в гр. Виена, Австрия.
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Кампанията беше официално закрита с провеждането на кръгла маса със специалното
участие на Г-жа Ева Биоде, специален представител и координатор на ОССЕ в борбата с
трафика на хора.
Информационна кампания по случай премиерата на игралния филм ”Прекалено
лично” (TAKEN) в България
На 26 септември 2008 г. беше направена българската премиера на френския филм,
засягащ темата за трафика на хора с цел сексуална експлоатация – „Прекалено лично”
(TAKEN). Режисьорът Люк Бесон показва историята на баща (в ролята Лиъм Нийсън),
който търси отвлечената си дъщеря по време на пътуване до Европа.
В тази връзка в партньорство с „Александра Груп”, разпространители на филма за
България, Националната комисия за борба с трафика на хора осъществи, изработи и
отпечата 20 000 информационни брошури, които бяха разпространявани с билетите за
филма в кината, в които беше излъчван в цялата страна.

2.4. Провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността на
рисковите групи по проблемите на трафика на хора.
Информационната кампания “КАРГО - безопасна ваканция”
През месец юни 2008 г. в градовете София, Варна, Пазарджик и Бургас Националната
комисия за борба с трафика на хора проведоха информационната кампания “КАРГО безопасна ваканция”. Кампанията се осъществи в партньорство с Министерство на
образованието, Посолство на САЩ в София и Международната организция по миграция. В
градовете Варна, Бургас и Пазарджик, Местните комисии за борба с трафика на хора
организираха и проведоха информационната кампания. Кампанията беше насочена към
учениците с цел повишаване на информираността им за проблема и методите за въвличане в
трафик, особено през летния сезон. Основният инструмент на тази кампания беше
американският документален филм “Карго-изгубена невинност” на режисьора Майкъл Кори
Дейвис. Организирани бяха безплатни прожекции за ученици, които бяха съпроводени от
кратки дискусии на тема „Трафик на хора”. Изработени бяха и специални брошури, които
поставят акцент върху начините на предпазване от попадане в ситуации на трафик. Те бяха
раздавани на присъстващите на прожекции ученици в четирите града, както и
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разпространени чрез Международната организация по миграция и сред партньори от
страната.
По време на кампанията бяха обхванати общо 31 училища в четирите града и 1 385
ученици.

Общо обхванати Общо обхванати
ученици

училища

гр. София

750

11

гр. Бургас

95

3

гр. Варна

500

4

гр. Пазарджик

40

13

ОБЩО

1 385

31

Кампанията в гр. София
В София, кампанията се проведе активно между 16 и 20 юни 2008 г. Всеки ден беше
организирана прожекция на филма в кино „Одеон”. Отделно прожекции се проведоха в
офиса на Националната комисия и в отделни училища.
На прожекциите в кино „Одеон” присъстваха общо 600 ученици от 11 училища.
Преди всяка прожекция, експерт от Националната комисия запознаваше учениците с
проблема трафика на хора, неговите мащаби и първопричини и провеждаше дискусия във
връзка с начините на въвличане в трафик. Освен брошури, на учениците бяха раздадени
форми за обратна връзка, целящи да се оцени влиянието на филма върху учениците и
тяхната запознаност с проблема. Накратко, резултатите от обратните връзки могат да се
обобщят със следните графики:
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Знаехте ли какво представлява трафикът на хора преди да посетите прожекцията?

Не
9%

Да
91%
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Филмът промени ли отношението Ви към проблема трафик на хора?

Не
17%

Да
41%

В известна степен
42%
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Смятате ли, че филмът е добро средство за информиране по темата
трафик на хора?

Не; 4%

Да; 96%

На кого според Вас трябва да бъде показван филма?

всички; 53%

учители
5%
родители
10%

други
4%
студенти
10%

ученици
18%

Кампанията в гр. Бургас
Информационната кампания в гр. Бургас се проведе от 13.06.2008 г. до 25.06.2008 г. в
три училища от Местната комисия за борба с трафик на хора, гр. Бургас и Международната
организация по миграция, в лицето на г-жа Ирина Буланова, член на МКБТХ гр. Бургас.
Всяка една прожекция бе съпроводена от дискусия за проблема “трафик на хора” какво представлява трафикът и какви са начините да се предпазим. Всички присъстващи
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ученици получиха брошури на кампанията и брошури на Международна организация по
миграция “Отвори очи”. Учениците попълниха и анкета, която да измери запознатостта им с
проблема “трафик на хора”. В резултатите от анкетата, най-често задаваният въпрос беше
свързан с това дали “трафикът на хора“ и “контрабандата” са едно и също престъпление.
Съответно им беше разяснена разликата.
За да се постигне по-голям ефект и да се привлече вниманието на учениците, Местната
комисия за борба с трафика на хора обяви конкурс за най-добро есе, рисунка или друго
произведение на тема впечатленията от филма “Карго–изгубена невинност”.

Кампанията в гр. Варна
В рамките на кампанията на територията на Община Варна, филмът „Карго-изгубена
невинност” беше прожектиран в четири училища, а официалната му прожекция се състоя на
26.06.2008 г. в Младежкия дом – Варна, организирана от МКБТХ гр. Варна.
Близо 500 души бяха обхванати от кампанията, като сред тях ученици, педагогически
съветници, обществени възпитатели от четири училища в града. Други училища са заявили
желанието си през учебната 2008-2009 г., филмът да бъде излъчен и сред техни ученици.
Кампанията в гр. Пазарджик
На 12.06.2008 г. стартира кампанията в гр. Пазарджик. В пленарната зала на Община
Пазарджик бе прожектиран филма „Карго–изгубена невинност” пред ученици от горен курс
на училищата в гр. Пазарджик. Преди прожекцията председателят на МКБТХ гр. Пазарджик,
г-н Ангел Велков, представи състава и функциите на комисията. Предварително бяха
подготвени материали, в които са отразени телефоните за връзка с Местната и с
Националната комисия за борба с трафика на хора, и които бяха раздадени на учениците.
Местните медии проявиха голям интерес към това събитие. В резултат на това бяха
публикувани статии във в-к „Знаме” (бр.108/12.06.2008г.) и в-к „Виделина” (13-19.06.2008г.).
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До края на месец юни 2008 г. бяха предоставени брошури ”Безопасна ваканция” и
плакати ”Всяко дете може да стане жертва на трафик”, както и визитни картички с
координатите на МКБТХ, гр. Пазарджик и на НКБТХ, на 13 училища в гр. Пазарджик.
18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора под надслов „Трафик на хора
– време за действие”
На 18 октомври Националната комисия за борба с трафика на хора отбеляза за втори
път Европейския ден за борба с трафик на хора под надслов „Трафик на хора: Време за
действие”. Тази инициатива, подета от г-н Франко Фратини, представлява важен елемент от
дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция на трафика на хора и
повишаване на чувствителността на обществото към този феномен.
Основен организатор на кампанията и през 2008 г. беше Националната комисия за
борба с трафика на хора в партньорство с Министерството на образованието и науката,
Държавната агенция за закрила на детето, Международна организация по миграция.
В тази връзка Националната комисия организира информационни дейности,
съвместно с Местните комисии за борба с трафика на хора, съответните Общини и
неправителствени организации в градовете София, Пловдив, Русе, Пазарджик, Бургас,
Варна, Сливен и Гоце Делчев. В рамките на десетдневна кампания, в цялата страна се
проведе час на класа, посветен на проблема трафик на хора за ученици от 5 до 12 клас в над
3000 училища в страната.
Начало на кампанията даде заместник министър-председателят и председател на
Националната комисия за борба с трафика на хора, г-н Даниел Вълчев, с провеждане на час
на класа в 10 “б” клас на Националната търговско-банкова гимназия в столицата на
17.10.2008 г.
Кампанията имаше две целеви групи - учениците от 5 до 12 клас и учителите. Целта
беше учениците да получат информация относно проблема, неговите форми и
потенциалните рискове от въвличане в трафик на хора. Целта по отношение на учителите
беше повишаване на тяхната информираност по темата, повишаване на мотивацията и
подготовката им за представяне на проблема “трафик на хора” пред учениците.
За целите на кампанията екипът на Националната комисия за борба с трафика на хора
разработи няколко вида информационни материали:
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•

125 000 информационни картички, съдържащи кратка информация относно

трафика на хора и Националната комисия и посланието “Трафик на хора: Време за
действие!”;
•

52 000 разделители за книги със същата визия и послание;

•

5 000 плаката;

•

5 000 химикалки;

•

Електронен банер с визията и посланието на кампанията, който беше публикуван

на интернет страницата на Националната комисия. Банерът беше изпратен и до
всички партньорски организации и институции, които го поставиха на интернет
страници си;
•

Информационни пакети за преподавателите и учениците.

В информационния пакет за учители беше включена основна информация относно
проблема и неговите особености, Закона за борба с трафика на хора, Националната програма
за предотвратяване и противодействие на трафика на хора за 2008 г. и Отчета на
Националната комисия за 2007 г. Екипът на НКБТХ разработи и ръководство за провеждане
на часа, посветен на темата “трафик на хора” на ученици от 7 до 12 клас.
Експерти от Държавната агенция за закрила на детето разработиха адаптиран вариант
на програмата за обучение за ученици от 5 до 7 клас, съобразен с възрастовите особености
на децата.
В информационния пакет за ученици беше включена информация относно трафика на
хора, представена на достъпен за децата език. Материалите вклюваха определението за
трафика на хора, видовете трафик, причините за съществуването му, начините и причините
за въвличане, кои са най-застрашените групи.
Изработените материали бяха разпростанявани и чрез образователния портал на
Министерство на образованието и науката (http://start.e-edu.bg/), като по този начин беше
осигурен достъп до материалите и по електронен път на всички училища в България.
Материали от кампанията бяха разпространени на всички ГКПП от ГД “Гранична
полиция”, а доброволци на Американския корпус на мира разпросраниха материалите в
цялата страна.
Кампанията в гр. София
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В София, кампанията се проведе активно между 17 и 24 октомври 2008 г. Директори
на училища се обърнаха към Националната комисия с покана за участие в провеждането на
часа на класа. Експерти на Националната комисия изнесоха урок на тема „трафик на хора” в
следните училища в София:
•

Професионална търговско-банкова гимназия;

•

9 френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”;

•

1 СОУ „Пенчо Славейков”;

•

148 СОУ „Проф. Любомир Милетич”;

•

55 СОУ „Петко Каравелов”;

•

139 СОУ “Захарий Круша”.

По време на кампанията, Каритас България разпространяваше брошури и
информационни материали на НКБТХ със своя бус, с който организацията работи на терен,
директно с представители на рисковите групи за трафик на хора.

Кампанията в гр. Бургас
По повод Европейския ден за борба с трафика на хора, 18 октомври, МКБТХ гр.
Бургас, съвместно със сдружение „ИРСА”, проведе пресконференция, на която присъстваха
кметовете на окръг Българово, община Камено, ОД на МВР, лекари и представители на
търговско промишлена палата. Обявени бяха началото на кампанията и предстоящите
дейности.
МКБТХ гр. Бургас организира официална прожекция на филма „КАРГО-изгубена
невинност” в дома на „Лукойл – Нефтохим”. На прожекцията присъстваха над 400 ученици,
учители и директори на училища. Поканени бяха членовете на Местната комисията, както и
неправителствени организации, които работят срещу трафика на хора. Присъстваха
представители на асоциация „Деметра, „Център за сексуално здраве”, агенция „Социално
подпомагане”, ДАЗД, ОД на МВР и други. Преди самата прожекция ученици-доброволци
раздадоха на всички присъстващи информационни материали. Официално бе обявен
конкурс за всички ученици, участвали в кампанията, като задачата беше да изразят
впечатленията си от филма под формата на есе, стих, рисунка или друго произведение по
техен избор.
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На самия 18 октомври, съвместно с „Център за сексуално здраве”, Местната комисия
проведе дискусия с деца от интернат "Коджакафалията" за рисковете от попадане в трафик
на хора, различните форми на трафик и необходимите предпазни мерки. На децатаучастници в дискусията бяха раздадени информационни материали и беше прожектиран
филма „Карго-изгубена невинност”.
Кампанията в гр. Варна
По повод 18 октомври, Европейския ден за борба с трафика на хора, МКБТХ гр.
Варна проведе кампания „Трафик на хора: Време за действие” на територията на Община
Варна. Във всяко училище се проведе час на класния ръководител на тема „трафик на хора”,
като секретарят на Местната комисия проведе дискусии в няколко училища в града. Общият
брой ученици, обхванати от кампанията на територията на Община Варна е 24 945, а общият
брой учители – 1 012. В изпълнение на дейностите по кампанията бяха ангажирани МКБТХ,
дирекция „Превенции” към Община Варна и дирекция „Образование”, Община Варна, РИО Варна, НПО, медии и др.

Кампанията в гр. Пазарджик
Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Пазарджик се включи в
кампанията с провеждането на инициативи, насочени най-вече към децата:
• Изложба под надслов “Втори шанс” с картини, изработени от деца, настанени с
мярка за закрила в Кризисния център за деца жертви на трафик, гр. Пазарджик. На
изложбата, разположена във фоайето на зала ”Маестро Георги Атанасов”, бяха
представени 15 произведения (рисунки, графики, икебана), в които децата са
пресъздали своите чувства, мисли и настроения. Изложбата беше официално открита
от кмета на община Пазарджик, г-н Тодор Попов.
• Представление ”Отвори очи!” на актьорската трупа на театър ”Цвете” беше
посветено на превенцията на трафика на хора. По покана на МКБТХ гр. Пазарджик
присъстваха учители, ученици и представители на всички институции, работещи в
сферата на предотвратяването на трафика на хора и подпомагане на жертвите в гр.
Пазарджик.
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• Разработване и разпространение на брошури – по време на инициативите,
проведени

в

гр.

информационни

Пазарджик,

материали.

В

бяха

разпространени

допълнение

Местната

изготвените
комисия

от

НКБТХ

разработи

и

разпространи две брошури с цел представяне на проблема трафик на хора и
популяризиране на работата на Местната комисия в гр. Пазарджик.
Кампанията в гр. Русе
Във връзка с отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора „Каритас
Русе” в партньорство с НКБТХ, организира междуинституционална среща между България и
Румъния. Целта на срещата беше обсъждане на сътрудничеството за борба с трафика на хора
в пограничните райони между България и Румъния.
Участници от страна на Румъния бяха президентът и експерти от Румънската
национална агенция за борба с трафика на хора, представители на гранична полиция, както и
представители на неправителствени организации. От гр. Русе участие взеха представители
на местната власт, гранична полиция и неправителствени организации.
Националната комисия за борба с трафика на хора и политиката на страната в
противодействието на този проблем бяха представени от г-жа Антоанета Василева, секретар
на НКБТХ. По повод на кампанията бяха изработени специални ленти.
Фондация „Център Надя”, гр. Русе беше активен партньор по време на отбелязването
на Европейския ден за борба с трафика на хора. В партньорство с НКБТХ бяха разработени
информационни брошури, тениски, химикалки, хартиени падове, ключодържатели и др.
Документалният филм „КАРГО - изгубена невинност” беше прожектиран безплатно в
Доходно здание, в партньорство с община Русе и Европейския информационен офис.
Доброволци от БМЧК разпространиха брошурите и рекламните материали на територията
на гр. Русе в училища и институции. В сградата на ОД на МВР се провеждаха дискусии и се
прожектира филма по време на цялата десетдневна кампания.
Експерти от организацията и ОД на МВР проведоха дискусии в училища. Два
тренинг семинара и прожекция на филма „КАРГО - изгубена невинност” бяха организирани
с младежи и девойки от ДДЛРГ „Райна Гатева” и „Димитър Басарбовски”.
Кампанията в гр. Пловдив
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НКБТХ,

в

партньорство

с

неправителствената

организация

“Свободни

и

равноправни”, откри кампанията по повод Европейския ден за борба с трафика на хора в
галерията на Културен Център „ТРАКАРТ” в гр. Пловдив. За присъстващите гости беше
организирана прожекция на документалния филм „Карго-изгубена невинност”, който
предизвика интерес в публиката и породи дискусия.
Филмът беше прожектиран безплатно през десетте дни на кампанията. Повече от 400
души посетиха прожекциите - студенти от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
от специалностите Право, Психология и педагогика, учители, ученици и граждани.
В рамките на кампанията бяха организирани дискусии в училища и пловдивския
университет. В Областната управа се проведе експертна среща на тема “Ангажиране на
местната власт с противодействието на трафика на хора”, участие в която взеха г-жа Таня
Георгиева, директор на Секретариата на БЧК в Пловдив, активисти на БЧК, представители
на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, студенти от Пловдивския
университет.
Кампанията в гр. Сливен
Във връзка с отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора, МКБТХ
гр. Сливен в партньорство със сдружение "ИРСА", обяви на пресконференция началото на
десетдневната кампания. Гости на събитието бяха г-жа Радост Костова, заместник-кмет на
община Сливен и председател на МКБТХ, представители на ОД на МВР, ДПС, ОЗД към
ДСП, местни власти, НПО и медии.
Кампанията в гр. Гоце Делчев и гр. Благоевград
В партньорство с неправителствени организации от градовете Гоце Делчев и
Благоевград, материали от кампанията бяха разпространени сред ученици и представители
на рисковите групи за трафик на хора в двата града.
Оценка на кампанията
Във връзка с Националната кампания „Трафик на хора: Време за действие” по повод 18
октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, и проведения час на класа, посветен
на трафика на хора в национален мащаб, НКБТХ направи проучване сред 7 837 учители и
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133 189 ученици от близо 3 000 училища от цяла България относно ефективността на
проведената кампания.
Обратната връзка на преподавателите
Сред обратните връзки от преподавателите преобладават отговорите, че няма какво да
се промени и че урокът е много добре развит и структуриран. 97% от учителите смятат, че
подготвените материали са добро средство за информиране на учениците по проблема
„Трафик на хора”.
Основната част от препоръките са насочени към визуализация на темата –
видеоматериали, документални филми, научно-популярни филми. Очевидно, учителите
преценяват, че младите хора възприемат много по-добре визуализирания материал,
отколкото написан текст или лекция и по този начин ще се достигне още по-висока
ангажираност на учениците. Високата активност на децата по време на проведения урок
може да се проследи в следната таблица:
„Каква беше степента им на активност по скалата от 1 до 10?”
% от учителите в съответния клас

Средна
активност

1-5
клас
6,99

6
клас
7,26

7
клас
7,23

8
клас
7,12

9
клас
7,15

10
клас
7,19

11
клас
7,21

12
клас
7,23

13
клас
7,75

Част от класните ръководители препоръчват за провеждането на урока да се
привлекат специалисти по темата. Може да се каже, че преподавателите не се чувстват
достатъчно подготвени. Анкетите показват, че близо 75% от преподавателите са изнесли
урок на тази тема за пръв път.
Класните ръководители на значителна част от малките ученици (до 5 клас) считат, че
темата е твърде сложна за възрастта на техните възпитаници. Препоръчват опростяване на
определенията, повече конкретни примери, както и изнасянето на този урок в по-горните
класове. Въпреки това, важно е да се отбележи, че се наблюдава висока запознатост с
проблема „трафик на хора” сред по-малките ученици: над 50% имат представа за проблема и
едва 16% са били напълно незапознати.
„Какво беше нивото на запознатост на учениците по темата?”
% от учителите в съответната област

НЕ БЯХА
ЗАПОЗНАТИ

НЯКОИ ДЕЦА
ИМАХА

ПОВЕЧЕТО
ДЕЦА ЗНАЕХА ЗА
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ПРЕДСТАВА ЗА
ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА

БЛАГОЕВГРАД

3,2

36,8

60,0

100%

ВАРНА

5,4

43,8

50,8

100%

ВРАЦА

3,8

35,2

61,0

100%

ГАБРОВО

7,4

41,5

51,1

100%

КЪРДЖАЛИ

7,2

46,8

46,0

100%

КЮСТЕНДИЛ

8,2

32,3

59,5

100%

ЛОВЕЧ

5,6

44,4

50,0

100%

МОНТАНА

3,3

36,2

60,5

100%

ПАЗАРДЖИК

5,8

32,9

61,3

100%

ПЕРНИК

2,9

26,4

70,7

100%

ПЛОВДИВ

5,2

34,5

60,3

100%

РАЗГРАД

6,0

44,0

50,0

100%

РУСЕ

0,0

7,7

92,3

100%

СИЛИСТРА

7,8

40,6

51,6

100%

СЛИВЕН

5,6

37,3

57,1

100%

СМОЛЯН

7,4

40,7

51,9

100%

СОФИЯ ГРАД

3,0

28,7

68,3

100%

СТАРА ЗАГОРА

8,9

42,9

48,2

100%

ХАСКОВО

4,7

36,7

58,6

100%

ШУМЕН

11,2

46,9

41,9

100%

Предлага се облекчаване на информацията за нормативната уредба и за детайлното
запознаване с дейността на Националната комисията особено за по-малките ученици. При
големите ученици (12-13 клас) част от класните ръководители отчитат, че учениците са
достатъчно информирани и едва ли има нужда от подобен урок.
„Какво беше нивото на запознатост на учениците по темата?”
% от учителите в съответния клас

Не бяха
запознати
Някои деца
имаха
представа
Повечето
деца знаеха

1-5

6

7

8

9

10

11

12

13

клас

клас

клас

клас

клас

клас

клас

клас

клас

15.9

6.6

4.4

5.1

4.1

3.2

1.6

1.8

0.0

53.7

51.0

38.5

37.9

37.3

28.1

24.4

20.3

20.0

30.4

42.4

57.1

57.0

58.6

68.7

74.0

77.9

80.0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Същевременно учителите отчитат и това, че близо 20% от младежите са само частично
запознати с проблема. Преподавателите считат, че по-раздвижена форма на урока, която да е
насочена към тези, вече зрели, хора е по-подходяща.

Други превенционни дейности сред рисковите групи
МКБТХ гр. БУРГАС
Секретарят на МКБТХ гр. Бургас проведе лекция и дискусия на тема трафик на хора с
група за професионално обучение по готварство от млади хора от рисковите групи, по
проекта „Застъпничество срещу трафика на хора” на сдружение „ИРСА”, гр. Бургас. На
участниците в дискусията беше прожектиран и документалния филма „Карго-изгубена
невинност”.
Групата се състоя от осем човека, които проявиха интерес към регионите на България,
където трафикът на хора е най-засилен като явление. В групата имаше лица от гр. Камено и
гр. Българово, които проявиха желание Местната комисия да посети училищата в техните
градове и да изнесене лекция за трафика, тъй като в тези региони по данни има засилен
трафик с цел продажба на бебета.
МКБТХ гр. ПАЗАРДЖИК
През месец декември 2008 г., секретарят на МКБТХ гр. Пазарджик бе поканен да
присъства на организирано събитие под надслов: „Да кажем „НЕ!” - сега и завинаги”,
посветено на Световния ден за борба със СПИН, 01.12. Организатори на събитието бяха
МКБППМН, Областен съвет по наркотични вещества гр. Пазарджик и РИОКОЗ. За
участниците беше организирана викторина, в която се състезаваха три отбора от три
училища в гр. Пазарджик. За учениците от публиката също имаше въпроси и награди.
Учениците от отборите показаха много добри познания по отношение на полово
предаваните болести – заразяване, предпазване и лечение.
МКБТХ гр. ПАЗАРДЖИК
През месец юли 2008 г., секретарят на Местната комисия разпространи превенционни
материали сред кметствата от Общината, Младежкия дом, РБ „Н. Фурнаджиев” и РИО гр.
Пазарджик. През месец август, плакати „Всяко дете може да стане жертва на трафик”, както
и координатите на МКБТХ гр. Пазарджик и НКБТХ, бяха предоставени на читалище
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”Виделина”, читалище ”Христо Ботев”, Тролейбусен транспорт гр. Пазарджик, Фондация за
мултиетническо

сътрудничество

„Напредък”.

През

месец

септември,

съвместно

с

МКБППМН гр. Пазарджик, бе организирана работна среща за дискутиране на съвместни
дейности с обществените възпитатели, педагогическите съветници, представители на отдел
„Закрила на детето”, инспектори от ДПС и председателите на училищните комисии за
БППМН от общината. Присъстваха и членовете на МКБТХ гр. Пазарджик.
На 28.10.2008 г., секретарят на Местната комисия присъства на работна среща с
директорите на училища от общината, организирана от сектор “Образование” при Община
Пазарджик. Представи накратко дейността на комисията, причините да бъде създадена
такава и призова за съдействие и по-голяма ангажираност по отношение инициативите на
МКБТХ.
2.5. Провеждане на съвместни инициативи с медиите за отразяване на проблемите,
свързани с трафика на хора.
НКБТХ
През 2008 г. дейностите на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и
на тези на Местните комисии, получиха широк отзвук в медиите. Секретарят на
Националната комисия беше участва в множество телевизионни и радио предавания във
връзка с проведените Национални кампании през годината.
МКБТХ гр. БУРГАС
Във връзка 18 октомври, Европейския ден за борба с трафика на хора, секретарят на
МКБТХ гр. Бургас, участва в телевизионното предаване „Акценти” на телевизия ТВ-Микс
съвместно с г-жа Дияна Видева от асоциация "Деметра", г-жа Мара Костадинова от „Център
за сексуално здраве” и г-жа Дора Петкова от сдружение „Доза обич”. Предаването беше
посветено на проблема „трафик на хора” и ролята на различните институции в
противодействието му. Секретарят на МКБТХ изложи обща информация за явлението
трафик на хора и неговите форми, представи дейността и функциите на МКБТХ гр. Бургас.
Акцентът

беше

поставен

върху

необходимостта

от

по-строги

мерки

за

противодействието на трафика на хора, тъй като гр. Бургас, поради своето стратегическо
разположение, се оказва рисков регион, особено по отношение на сексуалната и трудова
експлоатация през летният сезон.
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МКБТХ гр. ВАРНА
По време на кампанията „Трафик на хора: Време за действие” бяха проведени две
пресконференции за обявяване началото на кампанията, представяне на целите и задачите й,
и за закриване и представяне на предварителните резултати от обратната връзка на ученици
и учители, които от своя страна бяха отразени във всички местни медии.
МКБТХ гр. ПАЗАРДЖИК
Всички дейности, които МКБТХ-Пазарджик организира са отразявани в местните
медии.
МКБТХ гр. СЛИВЕН
Във връзка с изработването на план за действие на МКБТХ гр. Сливен, интернет
порталът „Сливен НЕТ” подробно отрази състава, функциите, целите и планираните
дейности за 2009 г. на Местната комисия. В интервю за местната телевизия „Кейбъл тел” на
12.12.2008 г., секретарят на Местната комисия конкретизира дейностите свързани с
разширяване обхвата на обучението по правата на детето. Акценти бяха поставени върху
превенцията и закрилата на жертвите на трафик на хора, както и върху подобряване на
сътрудничеството

между

институциите

и

неправителствените

организации

в

противодействие на явлението „трафик на хора” в гр. Сливен.

РАЗДЕЛ ІІІ "ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ"

Дейност 1: Обучение на служителите от администрацията на НКБТХ и на МКБТХ,
както и на експертите от постоянната работна група към НКБТХ.
Обучения на тема „Трафикът на хора и транснационалният механизъм за насочване на
жертви в Югоизточна Европа”
В периода февруари – април 2008 г. НКБТХ организира и проведе седем двудневни
обучения на тема „Трафикът на хора и транснационалният механизъм за насочване на
жертви в Югоизточна Европа” в градовете София, Бургас, Варна и Пазарджик. Целите на
обученията бяха да се запознаят участниците с Наръчника за транснационалния механизъм
за насочване на жертви на трафик на хора в Югоизточна Европа разработен от МЦРМП, да
се дадат практически насоки как да се приложи Наръчника в ежедневната работа на
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участниците, както и да се създадат професионални контакти между участниците и между
участниците и организаторите. Участници в обученията бяха и Секретарите и членове на
Местните комисии за борба с трафика на хора в градовете Бургас, Варна, Пазарджик и
Сливен.
Учебна практика в кризисния център „Дреешайбе”, гр. Виена
Седмицата 01-07 юни 2008 г. двама експерти от Националната комисия за борба с
трафика на хора бяха на учебна практика във виенския кризисен център за деца
“Дреешайбе”. Експертите проследиха ежедневната работа на екипа на кризисния център,
както и конкретната работа по случаи. По време на визитата бяха организирани срещи с
неправителствени организации, базирани във Виена, както и с представители на местните
власти.
„Трафик на хора. Основни умения за прилагане на националната политика”,
гр. Варна
На 24 и 25 юли 2008 г. в гр. Варна, НКБТХ и МКБТХ гр. Варна организираха и
проведоха обучителен семинар на тема „Трафик на хора - основни умения за прилагане на
националната политика”. Лектори бяха Секретарят и есперти от НКБТХ, както и
представител на сектор “Трафик на хора” към МВР.
Основната цел на семинара беше запознаване на участниците с феномена „трафик на
хора” – рисковите фактори, групи и райони, и с националната политика за противодействие
на трафика на хора. Дискутирана бе ролята на МКБТХ гр. Варна, както и ролята на
институциите и неправителствените организации. Представена беше националната и
международна правна рамка по проблема и беше поставен акцент върху превенцията,
закрилата на жертвите и съдебното преследване на извършителите.
На обучението присъстваха 29 представители на Местната комисия за борба с трафика
на хора, дирекции в Община Варна, МКБППМН, неправителствени организации и
инспектори „Детска педагогическа стая” към ОДП Варна.
Обучение на секретарите на Местните комисии за борба с трафика на хора,
гр. София
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Във връзка с администрирането на дейността на Местните комисии за борба с трафика
на хора, на 18.10.2008 г., НКБТХ организира административно обучение за секретарите на
МКБТХ. Обучението засегна административното обслужване на Местните комисии,
подготовката на необходима документация, изготвяне на доклади и становища и се проведе
в офиса на НКБТХ в гр. София. По време на обучението бяха дискутирани и бъдещите
дейности на Местните комисии.
Обучение на екипа на Националната комисии за борба с трафика на хора,
гр. Велинград
Екипът на Националната комисия премина обучение „Управление на стреса за подобро екипно взаимодействие”. Цел на обучението бе придобиване на знания и умения за
разпознаване на стреса, създаване на устойчиви индивидуални и групови механизми за
справяне със стреса и тревожността, използване на подкрепяща комуникация в ситуация на
професионален стрес и прегаряне, и подобряване на екипното взаимодействие в
Националната комисия. Акцент в обучението беше повишаване на доверието и сплотеността
на екипа на Националната комисия чрез разиграването на ролеви и сензитивиращи игри и
споделяне на личен опит в групата. Разиграни бяха и ролеви игри свързани с екипния дух,
груповата идентичност и взимането на решение в кризисна ситуация.
Дейност

2:

Обучение

на

магистрати

в

областта

на

предотвратяването

и

противодействието на трафика на хора.
Обучения на тема „Трафикът на хора и транснационалният механизъм за насочване на
жертви в Югоизточна Европа”, България
В периода февруари–април 2008 г. НКБТХ организира и проведе седем двудневни
обучения на тема „Трафикът на хора и транснационалният механизъм за насочване на
жертви в Югоизточна Европа” в градовете София, Бургас, Варна и Пазарджик. Целите на
обученията бяха да се запознаят участниците с Наръчника за транснационалния механизъм
за насочване на жертви на трафик на хора в Югоизточна Европа разработен от МЦРМП, да
се дадат практически насоки как да се приложи Наръчника в ежедневната работа на
участниците, както и да се създадат професионални контакти между участниците и между
участниците и организаторите.
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Участници в семинарите бяха представители на местните власти, Местните комисии
за борба с трафика на хора, ОДП, гранична полиция, районни и окръжни прокуратури,
ДАНС, ОСлС, социални служби, МКППМН, ОЗД и неправителствени организации. 141
професионалисти участваха в обученията от общо 25 населени места в България. Лектори
бяха експерти от НКБТХ, ВКП, сектор „Трафик на хора” към МВР, гранична полиция и
НПО.
За пръв път в практиката на НКБТХ и партньорските й институции и организации, се
проведоха две паралелни обучения по едно и също време, в градовете Варна и Бургас.
Първото беше с целева група представители на право-прилагащи и право-охранителни
органи, а втората представители на институции от социалната сфера и неправителствени
организации. През втория ден на обученията двете групи работиха заедно в малки
мултидисциплинарни екипи по реални случаи на трафик на хора, като така имаха
възможност да обменят опит и да научат повече за работата на техните партньори.
На финала на всяко едно обучение, участниците попълниха обратни връзки относно
полезността на обучението за тях. Накратко, резултатите от обратните връзки могат да се
обобщят в следните таблици:

Как оценявате проведеното обучение? (1 е най-ниската, а 5 най-високата оценка)
1

3

4

Съдържание

5,5%

18,3%

76,2%

Ефективност

5,5%

17,75%

76,75%

Методология

2%

25,2%

72,8%

Презентации/
обучители

1%

11%

88%

6%

18,6%

73,65%

Място

2

1,75%

5

Кои от темите бяха важни и интересни за Вас?
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60
50
40

Въведение в ТНМН: дефиниция,
насоки и основни принципи
Стандартни оперативни процедури
Роля на НКБТХ

30
20

Нормативна база, роля на МВР
Национален механизъм за
насочване
Работа по случаи

10
0

Семинар ”Нормативна база и проблеми, свързани с провеждане на миграционната
политика на Република България, съгласно изискванията за защита на националната
сигурност и директивите на ЕС”, гр. Стара Загора
Семинарът беше организиран от Държавна агенция „Национална сигурност” на
02.10.2008 г. в гр. Стара Загора. Експерт от Националната комисия беше поканен да
представи основните насоки в държавната политиката за предотвратяване и борба с трафика
на хора, законодателната рамка по проблема, структурата, ролята и функциите на
Националната комисия за борба с трафика на хора и Националната програма за
предотвратяване и борба с трафика на хора и закрила на жертвите.
Дейност 6: Организиране и провеждане на обучение на журналисти по въпросите на
превенцията и противодействието на трафика на хора.
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На 11-12 декември 2008 г., НКБТХ проведе обучителен семинар за журналисти по
въпросите на превенцията и противодействието на трафика на хора: „Трафикът на хора и
медиите”. В обучението участваха медиатори от агенция „Джей.ком”, както и представители
на: в. „Експрес”, БТА, „Градски вестник”, Агенция „Фокус” и в. „Новинар”.
Целите на обучението бяха да се повиши информираността на участниците по
проблема „трафик на хора”, разбирането им за психичната травма в следствие на преживяно
насилие, както и да се повишат знанията им за съвместната работа на НКБТХ и други
държавни институции. Друга основна цел беше и придобиването на конкретни умения за
професионално отразяване на проблема трафик на хора по начин, който подпомага работата
на държавните и неправителствените институции по случаи на трафик на хора.
По време на обучението бяха разисквани интернет престъпленията и представени
конкретни, вече приключили, случаи на трафик на хора от служители на МВР.
Социологическата агенция „Медиана” представи резултатите от направената от НКБТХ
кампания за трафика на хора във всички училища в България за час на класния ръководител
по случай Европейския ден за борба с трафика на хора, 18 октомври.
Участвалите в обучението журналисти подчертаха важността на подобни семинари,
натрупаните познания и повишената чувствителност, както и готовността си в бъдеще да се
включват в инициативи на НКБТХ. Специално одобрение получи идеята за изработване на
наръчник с полезни съвети за журналисти.
Дейност 7: Организиране и провеждане на обучение по темата трафик на хора на
социални работници и специалисти работещи на горещата телефонна линия за деца
преживели насилие и трафик.
„Трафик на хора – въведение. Основни умения за работа с жертви на трафик”,
гр. Монтана
Националната комисия за борба с трафика на хора проведе двудневно обучение на
служителите на Кризисен център за подпомагане на деца, жертви на насилие и трафик, гр.
Монтана на 27 и 28.10.2008 г. Освен представители на Кризисния център гр. Монтана, в
обучението участваха и представители на местни власти, които работят с рискови групи и с
деца, жертви на трафик.
Основните целите на обучението бяха повишаването на знанието на участниците по
проблема „трафик на хора” и разбирането им за психичната травма в следствие на
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преживяно насилие. С цел придобиване на конкретни умения за предоставяне на подкрепа
на деца-жертви на трафик, като обучител беше поканен и експерт от фондация „Център
Надя”.

ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ НКБТХ
Обучение на доброволци и сътрудници на Американския корпус на мира, гр. Хисаря
Експерт от Националната комисия за борба с трафика на хора проведе обучение на
доброволци на Американския корпус на мира в България и техни български партньори
относно националната политика за предотвратяване на трафика на хора и ролята и
функциите на НКБТХ, в периода 13-14.02.2008 г., гр. Хисаря. В рамките на обучението бе
представен американския документален филма „Карго – изгубена невинност”. На
доброволците бяха раздадени информационни материали, които да разпространят в
общностите, в които работят.

Обучение по време на ежегодния лагер на Американския корпус на мира
“CAMP GLOW”
Секретарят на НКБТХ участва като обучител в гр. Велико Търново по време на
ежегодния ученически лагер „ГЛОУ”, организиран от Американския корпус на мира на
04–05.08.2008 г..
Целта на лагера е да се развият лидерските умения на момичета от цялата страна и като
част от това обучение се представят сериозни социални проблеми, в решаването на които
учениците могат да вземат активно участие. Целите на проведеното обучение на тема
„Трафик на хора - превенция и закрила на жертвите” бяха запознаване на участниците с
проблема трафик на хора, с ролята на Националната комисия, с националната правна рамка
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в областта, както и придобиване на основни знания и умения в противодействието на
трафика на хора. Прожектиран беше и документалният филм „Карго - изгубена невинност”.
Семинари, организирани от фондация „Обществен фонд - Пазарджик” в рамките на
проект „Гражданското общество – компетентен партньор за реализиране на публични
политики”
Информационен семинар „Гражданското общество – активен участник в политиката
за борба с трафика на хора”, гр. Пловдив.
Целта на организирания семинар бе създаване на мрежа за сътрудничество от
неправителствени организации с цел мобилизиране на НПО за участие в процеса на
създаване на политики с фокус върху националната политика за борба с трафика на хора. В
семинара участваха представители на тридесет и една неправителствени организации от
цялата страна.
Секретарят на НКБТХ, г-жа Антоанета Василева, представи структурата и функциите
на Националната комисия, Националната програма за предотвратяване и противодействие
на трафика на хора и закрила на жертвите, както и работата на Местните комисии за борба с
трафика на хора и ролята на неправителствените организации в предотвратяването на
проблема. На всички участници в семинара беше раздаден комплект информационни
материали.

Информационен семинар „Национална и европейска политика по проблемите на
трафика на хора. Ключови проблеми по прилагане на политиката” , гр. Пловдив.
Експерти от НКБТХ, сектор „Трафик на хора” към МВР и АМВР проведоха обучение
на тема „Национална и европейска политика по проблемите на трафика на хора. Ключови
проблеми по прилагане на политиката” в гр. Пловдив, 20-22.04.2008 г.
Целите на семинара бяха запознаване на участниците с проблема трафик на хора,
запознаване с механизмите за противодействие на трафика на хора и основните институции
и организации, работещи в тази сфера, както и представяне на методите за противодействие
на трафика на хора.
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На срещата присъстваха представители на неправителствените организации от цялата
страна, част от създадената по проекта мрежа.

Заключителна конференция „Законодателни и институционални аспекти и добри
практики в борбата с трафика на хора в България”, гр. Пазарджик.
Експерт от НКБТХ, секретарите на МКБТХ гр. Бургас, Пазарджик и Сливен, както и
заместник-председателят на МКБТХ гр. Варна участваха като лектори в заключителната
конференция организирана от фондация „Обществен фонд - Пазарджик” в рамките на
проект „Гражданското общество – компетентен партньор за реализиране на публични
политики”. Целта на конференцията беше представяне на резултатите от проекта, обмяна на
опит, идеи и успешни практики между членовете на създадената в рамките на проекта мрежа
от неправителствени организации и представителите на местните и национални институции.
Представителят на НКБТХ представи пред участниците в семинара настоящите
дейности

на Националната комисия, като специално внимание бе отделено на

съществуващите в страната координационни механизми за насочване и обгрижване на
жертви на трафик в България. Представителите на Местните комисии представиха
дейностите и функциите на МКБТХ.

РАЗДЕЛ V " МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Членство на експерт от България в Групата от експерти за борба с трафика на хора
(ГРЕТА) към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора
На 5 и 8 декември 2008 г. Комитетът на страните по Конвенцията на Съвета на Европа
(СЕ) за борба с трафика на хора проведе първото си официално заседание. Една от точките
по програмата на заседанието беше избор на членове на Групата за експерти за борба с
трафика на хора (ГРЕТА). По време на изборите, за член на ГРЕТА беше избрана и г-жа
Весела Банова, една от четирите кандидатури излъчени от българското правителство.
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До изборите на 5 и 8 декември 2008 г., в Секретариата на СЕ, по повод излъчените от
правителствата номинации за членове на ГРЕТА, са получени общо две писма от
неправителствени организации. Организацията “КИСА” от Кипър поставя под съмнение
независимостта на двамата кандидата от Кипър, а организацията „Асоциация Анимус” от
България поставя под въпрос прозрачността на изборната процедура в България.
Представителят на Кипър в Комитета на страните устно е уведомил останалите присъстващи
на заседанието, че страната му е положила максимални усилия за излъчване на най-добрите
кандидатури и че обвиненията на организацията „КИСА” са безпочвени.
Постоянният представител на Р България към СЕ в Страсбург, посланик Иван Петков,
запозна Комитета на страните с писмото на Заместник министър-председателя и председател
на Националната комисия за борба с трафика на хора, г-н Даниел Вълчев, изпратено в
отговор на писмото на фондация „Асоциация Анимус”. Писмото е било предварително
размножено и разпространено до делегациите на всички държави - страни по Конвенцията
на СЕ за борба с трафика на хора. В заключение, всички кандидатури са приети за
допустими. Бързият и навременен отговор от страна на Националната комисия за борба с
трафика на хора, провела националната процедура по номиниране на кандидати за членове
на ГРЕТА в България, е бил възприет много добре от представителите на делегациите на
останалите страни.
В последствие, на 8 декември 2008 г. е решено ГРЕТА да бъде съставена от 13 члена,
като изборите са проведени в силна конкуренция между кандидатите. Избраните за членове
на ГРЕТА по азбучен ред са следните кандидати:
1. Г-жа Весела Банова, България;
2. Г-жа Луиза Калея, Малта;
3. Г-жа Жози Кристодулу, Кипър;
4. Г-н Давор Деренчинович, Хърватия;
5. Г-н Владимир Гилка, Молдова;
6. Г-жа Хане Софи Греве, Норвегия;
7. Г-н Никола Льо Коз, Франция;
8. Г-жа Александра Малангоне, Словакия;
9. Г-жа Нел Расмусен, Дания;
10. Г-жа Леонор Мария Круз Родригес, Португалия;
11. Г-жа Гюлнара Шахинян, Армения;
12. Г-н Роберт Стратоберда, Албания, и
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13. Г-жа Диана Флорентина Тодораче, Румъния.
Съгласно Резолюция СМ/Res(2008)7 членовете на ГРЕТА се избират за срок от 4
години, считано от 1 януари 2009 г. Първото заседание на ГРЕТА се предвижда да бъде
проведено през първото тримесечие на 2009 г.
Дейност 1: Установяване на двустранни контакти
практики

и обмяна на опит и най-добри

между НКБТХ и сходни структури, както и държавни институции,

работещи по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора в държави
членки на Европейския съюз, Съвета на Европа и трети държави.
Работно посещение в Кралство Холандия, 25-28.02.2008 г.

В периода 25-28 февруари 2008 г. секретарят на Националната комисия г-жа
Антоанета Василева направи работно посещение в Кралство Холандия във връзка с
укрепване на двустранното сътрудничество в областта на борбата с трафика на хора. В
работното посещение участие взеха и г-н Свилен Турмаков, заместник-директор на НСлС, гн Добромир Дочев, началник сектор “Трафик на хора” в ДПОТП – МВР, г-н Евгени Диков,
прокурор, ВКП и г-жа Мирела Бъчварова, референт за Холандия в ДМС – МВР.
Целта на посещението беше представителите на българските компетентни институции
да се запознаят на място с дейността на холандския Експертен център за борба с трафика на
хора и с холандския модел за борба с трафика на хора.
В рамките на визитата българската делегация посети Експертния център за борба с
трафика на хора (ЕММ) в гр. Зволе, Регионалната полиция на областта Фризланд, в гр.
Лееуварден, приют за жертви на домашно насилие и трафик на хора в гр. Утрехт и
Прокуратурата на Холандия в гр. Хага. Бяха посетени места и райони, където се предлагат
платени сексуални услуги в гр. Лееуварден и гр. Амстердам.
Основните цели на Експертния център за борба с трафика на хора са свързани с
разкриването и предотвратяването на престъпления, касаещи трафик на хора, както и
превенция и подпомагане на жертвите на трафик на хора. Центърът работи приоритетно с
всички форми на експлоатация свързани с трафика на хора - трафик на жени и деца с цел
сексуална експлоатация, трафик с цел принудителен труд и трудова експлоатация,
престъпления свързани с принудителна продажба и предоставяне на човешки органи.
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В Регионалната полиция на областта Фризланд, в гр. Лееуварден, българската страна
беше запозната с приоритетите и спецификата на дейността на полицията след
легализирането на проституцията в Холандия през 2000 г. Холандската страна описа
подробно методите за контрол на публичните домове чрез налагане на строги санкции на
собствениците и управителите в случай на нарушения, включително и проституция на
непълнолетни, благодарение на което има много добро ниво на сътрудничество между
управителите и собствениците и полицията. Холандската страна посочи, че в момента в
района има между 50 и 60 проституиращи българки главно от Североизточна България
(Русе, Шумен, Добрич) и от Сливен, като сезонът не е пиков. Домакините подчертаха, че от
една година насам българските жени, главно от ромски произход, са на водещо място по
брой проституиращи чужденки в Холандия, следвани от гражданки на Румъния, Унгария и
Нигерия.
Българската делегация посети приют за жертви на домашно насилие и трафик на хора
в гр. Утрехт, който осигурява подкрепа, юридическа и психологическа помощ на жертви на
домашно насилие и трафик на хора, включително и на деца. Посредническа роля за
завръщане на жертвите в България имат фондация „Асоциация Анимус/Ла Страда” и
Международната организация по миграция.
В резултат на това посещение започна разработването на проект „Трафика на хора в
България и Холандия – общи усилия в борбата с общ проблем”, с който Националната
комисия, в партньорство с Министерство на вътрешните работи, кандидатства по програма
МАТРА на Кралство Холандия. От холандска страна партньор в проекта е Експертния
център за борба с трафик на хора. Проектът бе одобрен от програма МАТРА и меморандум
за сътрудничество бе подписан от председателя на Националната комисия, заместник
министър-председателя Даниел Вълчев и вътрешният министър Михаил Миков. Одобреният
проекта е на стойност 370 000 евро и е с продължителност 2 години.
Проведено работно посещение в Норвегия
Във връзка с окончателното разписване на съвместен проект “България - Норвегия:
борба с трафика на хора”, в периода 13-15 март 2008 г. секретарят на Националната комисия
направи работно посещение в Осло, Кралство Норвегия, за провеждане на необходимите
разговори с норвежките колеги.
Придружаващата я делегация беше в състав: г-жа Снежина Маринова, началник
сектор „Международно сътрудничество” в МВР, г-н Евгени Диков, прокурор от ВКП, г-жа
Мирела Бъчварова, референт за Норвегия в дирекция „Международно сътрудничество” и
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г-жа Олга Рангелова, инспектор в сектор “Трафик на хора” в ДПОТП. В норвежката
делегация участваха експерти от министерството на правосъдието и полицията и
националното звено за превенция на трафика на хора, пряко ангажирани с подготовката на
проекта.
По време на конструктивните разговори бяха обособени три основни компонента –
инвестиции, укрепване на капацитета и сътрудничество. Двете страни отново подчертаха
желанието си да поставят основния акцент в съвместната работа по проекта върху укрепване
на двустранното сътрудничество в противодействието на трафика на хора и подкрепа на
жертвите. Подчертано бе изключителното ниво на политическа подкрепа за реализирането
на проекта. От норвежка страна бе обърнато внимание на необходимостта, в рамките на
проекта да се търси балансът между двете основни области на дейност – разследване на
трафика на хора и мерки за подпомагане жертвите на трафик.
Договорено бе следното:
1. В рамките на инвестиционния компонент на проекта да бъде заложено
закупуването на 2 броя стационарно и 2 броя мобилно оборудване за видео-конферентна
връзка за провеждане на разпити. Оборудването ще бъде разположено в прокуратурата (1
стационарно, 1 мобилно), НСлС (1 стационарно) и ДПОТП (1 мобилно). Ще бъде осигурен
софтуер за визуализация на анализа на информация, получена в електронен вид, както и
компютърни конфигурации за сектор “Трафик на хора” на ДПОТП. Ще бъде предвидено
необходимото обучение за работа с техниката. За нуждите на държавните приюти за жертви
на трафик, които предстои да бъдат създадени, съгласно Закона за борба с трафик на хора
ще бъде предвидено необходимото оборудване.
2. В рамките на компонента “укрепване на капацитета” ще бъдат заложени
дейности, насочени към обмен на добри практики и обучение в следните основни области:
Разследване на трафик на хора – по апелативни райони за дознатели, следователи
и оперативни работници, работещи по трафика на хора. Обучението ще бъде
водено от прокурори. За участие ще бъдат привличани и съдии.
Идентификация на жертвите - обучение на служители от РПУ и ОДП, чиито
компетенции не са в областта на противодействие на трафика на хора, но в своята
ежедневна работа могат да идентифицират жертви на трафик. В част от
обучението ще участват и представители на НПО и местни комисии за борба с
трафика на хора.
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Закрила на жертвите и превенция – обучение на социални работници,
представители на НПО и др.
Изготвяне и разпространение на информация за българското и норвежко
законодателство, както и международни нормативни актове в областта на борбата
с трафика на хора, а също и информация за структурата и компетентността на
отделните правозащитни органи в областта на борбата с трафика на хора в двете
страни на CD.
Съществена част от проекта ще бъде реализирана в рамките на компонента
“сътрудничество”. По проекта са предвидени две едноседмични насрещни посещения на
български експерти в Норвегия и на норвежки експерти в България за обмен на информация
и опит на място в две области – противодействие на трафика и работа по конкретни случаи и
помощ и закрила на жертвите. Предвидени са и дейности за обмен на експерти за работа по
актуални случаи на трафик на хора от България за Норвегия. В резултат на това работно
посещение беше изготвено и одобрено окончателното проекто-предложение „България и
Норвегия – повишено сътрудничество в борбата с трафика на хора”, което в момента е в
процедурата по разглеждане и одобрение от програма „Иновейшън Норуей”.
Посещение на холандска делегация в гр. Варна, България
През месец декември 2008 г., делегация от Холандската полицейска служба направи
работно посещение в МКБТХ гр. Варна. По време на посещението си, делегатите посетиха
кризисния център „SOS” към Фондация „SOS - семейства в риск” и приюта за временно
настаняване на жертви на трафик на хора към МКБТХ. На среща с г-жа Светлана Коева,
заместник-председател на МКБТХ - Варна, делегатите се запознаха с дейността на МКБТХ
гр. Варна и на дирекция „Превенции”, Община Варна. По време на разговор със заместник
кметовете на Община Варна, доц. д-р Христо Бозов, председател на МКБТХ – Варна, и ген.
Веселин Петров, бе обсъдена ролята на общината като обединяващ фактор на различни
институции и НПО, които работят по проблема трафик на хора. Пред делегацията, МКБТХ
гр. Варна заяви готовността си да се включи в изследователски проект, финансиран по
програма МАТРА, за установяване на причините, поради които жертвите на трафик на хора
от България се насочват към Кралство Холандия.
Официално посещение на посланика на Кралство Холандия, гр. Пазарджик,
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На 14.10.2008 г., на посещение в гр. Пазарджик, по покана на кмета г-н Тодор Попов,
бе холандският посланик Н.Пр. г-н Вилем ван Ее. Той се срещна и с част от членовете на
местната комисия за борба с трафика на хора град Пазарджик. Пред посланик ван Ее беше
представена дейността на МКБТХ, както и сътрудничеството на местно и национално ниво.
„Виенски форум за борбата с трафика на хора”, в подкрепа на глобалната инициатива
на Организацията на обединените нации (ООН) за борба с трафика на хора, гр. Виена,
Австрия
В периода 13 – 15 февруари 2008 г. секретарят на Националната комисия взе участие,
заедно с представител на Министерство на вътрешните работи и Министерство на
правосъдието, във „Виенски форум за борбата с трафика на хора”, (www.ungift.org), в
подкрепа на глобалната инициатива на Организацията на обединените нации (ООН) за борба
с трафика на хора, в гр. Виена, Австрия.
Форумът беше насочен към повишаване на обществената информираност, подобряване
на съществуващите механизми за сътрудничество и търсене на нови форми за активно
противодействие срещу трафика на хора.
По време на сесиите подробно бяха застъпени и дискутирани всички форми на
трафика на хора: с цел сексуална експлоатация, принудителен труд, отнемане на телесни
органи и държане в принудително подчинение. Основните теми бяха свързани с уязвимото
положение, в което се намират жертвите на този вид престъпление, както и върху
факторите, които най-често водят до лесно попадане в трафик. Проведени бяха дискусии по
теми като търсенето на принудителен труд и сексуална експлоатация, корупция и трафик на
хора, уязвимост на обществата в криза, профилиране на трафикантите и трафик на хора с
цел отнемане на човешки органи.
Акцент беше поставен върху необходимостта от задълбочено проучване на
последиците от трафика на хора върху самите жертви, останалите членове на обществото и
дори икономиките на държавите по произход или крайна дестинация на жертвите на трафик.
В тази връзка бяха проведени дискусии на теми като оценка на трафика на хора, последици
от сексуалната експлоатация, здравната система и трафик на хора, ролята на медиите в
борбата с този вид престъпления и трафикът на хора и трансграничната организирана
престъпност.
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На трето място бяха засегнати конкретните действия, които заинтересованите страни
следва да предприемат на национално ниво, като използват наличните вътрешноправни
актове и съществуващите международни инструменти в тази сфера.
Акцентът на форума бе превенцията на трафика на хора като задължителен и
неразделен компонент от успешната стратегия за борба с трафика на хора. Мерките за
противодействие на трафика безспорно следва да включват провеждане на кампании за
повишаване на обществената осведоменост в тази насока, създаване на т.нар. “горещи
линии”, усъвършенстване на правната уредба, регламентираща правата и положението на
най-уязвимите групи лица и “отговор” на търсенето на “услугите” на жертвите на трафик.
В допълнение, бе посочено, че успешното противодействие и най-вече наказателно
преследване на престъплението „трафик на хора” следва да включва и ясно разграничаване
на

понятията

“нелегална

миграция”,

“проституция”,

“сексуална

експлоатация”

и

“принудителен труд”, от една страна, и “трафик на хора”, от друга. Това изисква
специализирана подготовка чрез обучение на сектора, работещ в сферата на борбата с
трафика на хора, и преди всичко – на правоохранителните и правоприлагащите органи.
Конференция на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и
„Алианс за борба с трафика на хора” – „Трафик на деца: отговорност и
предизвикателства на местно ниво”, гр. Виена, Австрия
На 26 - 27 май 2008 г. в гр. Виена, Австрия, експерти от НКБТХ участваха в
конференция на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и „Алианс
за борба с трафика на хора” – „Трафик на деца: отговорност и предизвикателства на местно
ниво”. Основният фокус беше поставен върху добрите практики за борба с трафика на деца
на местно равнище. Акцент бе поставен специално върху превенцията, идентификацията,
закрилата и подпомагането на деца жертви на трафика на хора. На конференцията
присъстваха делегации от повече от 50 страни, както и представители на международни и
неправителствени организации.
„Европейски подходи към събирането на данни във връзка с трафика на хора”,
гр. Брюксел, Белгия
От 17.09.2008 г. до 19.09.2008 г. в Европейския парламент в гр. Брюксел, Белгия се
проведе конференция на тема „Европейски подходи към събирането на данни във връзка с
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трафика на хора”. Конференцията беше организирана по повод съвместния проект
„Наръчник за събиране на данни за трафика на хора, включително сравнителни индикатори”
на Международната организация по миграция, гр. Виена и Министерство на вътрешните
работи на Австрия. На конференцията беше представен проекта, целите му, проведените
дейности и планираните такива.
Представители на Австрия, САЩ, Унгария, Румъния, Швеция, Белгия, международни и
неправителствени

организации

представиха

своите

гледни

точки

по

проекта

и

необходимостта от събиране и споделяне на данни за трафика на хора на европейско
равнище. Беше изказано мнението, че с цел ефективното противодействие на трафика на
хора в страните от Европейския съюз е необходимо да бъде създадена обща база данни. В
срещата участие взеха експерти от НКБТХ и ДПОТП към МВР.
Конференция на ОССЕ „Прилагане на човешкото измерение” в гр. Варшава, Полша
Годишна конференция на ОССЕ „Прилагане на човешкото измерение” в гр. Варшава,
Полша, беше организирана в периода 29.09.2008 - 10.10.2008 г. с цел преглед на
ангажиментите на страните членки на ОССЕ в областта на човешките права. 08.10.2008 г.
беше посветен на темата „Трафик на хора”. Акцент по темата „трафик на хора” беше
поставен върху идентифицирането, подпомагането, достъпа до правосъдие и компенсации за
жертвите на трафик на хора. Участниците в конференцията подчертаха големия и нарастващ
мащаб на трафика на хора с цел трудова експлоатация, както и недостатъчните усилия на
страните в осигуряване на компенсация за жертвите. Обърна се внимание и на
компенсацията за жертвите на трафик на хора.
Г-жа Ева Биоде, специален представител и координатор на ОССЕ в борбата с трафика
на хора, подчерта продължаващите трудности при идентифициране на всички форми на
експлоатация; третирането на жертвите като престъпници, увеличаващия се брой осъдени
жени за трафик на хора, както и все още съществуващата зависимост между предоставяне на
помощ на жертвата и условието за сътрудничество в разследването и съдебния процес срещу
трафикантите.
Работен семинар „Фокусен подход на НПО в борбата с трафика на хора”, гр. Анкара,
Турция
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На 19.11.2008 г. в гр. Анкара, Турция експерт от НКБТХ взе участие в работен семинар
на тема „Фокусен подход на НПО в борбата с трафика на хора”. Семинарът беше
организиран от Главната дирекция за статуса на жените към министър-председателя на
Турция. Представители на турското правителство посочиха някои от предприетите от тях
действия за противодействие на трафика на хора и закрилата на жертвите - гореща линия за
жертви на четири езика, проведени превенционни кампании, безплатна психологическа
помощ, осигуряване на безопасно завръщане в страната на произход.
На събитието присъстваха представители на турски неправителствени организации,
които предоставят услуги за жертвите на трафик. Участие взеха още експерти от институции
и организации от Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Румъния и Грузия. От България
участваха още ръководителя на мисията на МОМ в България, г-жа Илиана Дерилова и г-н
Йордан Танковски, психолог при фондация „Център Надя”.
Симпозиум „Бъдещето на европейските политики по легална миграция”, гр. Виена,
Австрия
Във връзка с петнадесетгодишнината от създаването на МЦРМП, на 04.12.2008 г. в гр.
Виена, Австрия секретарят на НКБТХ г-жа Антоанета Василева и експерт от НКБТХ, бяха
поканени и участваха в симпозиум на тема „Бъдещето на европейските политики по легална
миграция”.
Събитието беше открито от г-н Вилибалд Паар, бивш министър на външните работи на
Австрия и бивш председател на Съвещателния борд на МЦРМП. Специално за откриването,
присъства г-жа Мария Фектер, федерален министър на вътрешните работи на Австрия. Тя
подчерта, че миграцията към Австрия се засилва особено след падането на „желязната
завеса”, като легалната миграция се свързва най-вече с трудовите пазари, докато нелегалната
миграция най-често с трафика на хора.
На симпозиума присъстваха още представители на Министерството на външните
работи на Австрия, Европейската комисия, МЦРМП, както и национални и международни
партньори на МЦРМП.
Аспектът, който беше отбелязан от всички лектори по време на симпозиума беше
финансовата криза и влиянието й върху миграционните процеси не само в Европа, но и в
САЩ и Канада.
България беше представена от НКБТХ, МВР и Посолство на България във Виена.
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Дейност 2: Предоставяне на българското законодателство и практика в борбата с
трафик на хора в рамките на двустранните отношения и по линия на многостранното
сътрудничество.
Регионална конференция „Деца и подрастващи, жертви на трафика на хора:
полицейска, съдебна, образователна, социална и медицинска намеса и грижи”,
гр. Будапеща, Унгария
Експерт от Националната комисия за борба с трафика на хора представи дейността на
кризисните центрове за деца, жертви на трафик и насилие в панела „Закрила и подпомагане
на непълнолетни жертви на трафик на хора: социален, образователен и медицински аспект”
по време на регионална конференция на тема „Деца и подрастващи, жертви на трафика на
хора: полицейска, съдебна, образователна, социална и медицинска намеса и грижи”, гр.
Будапеща, Унгария на 31 март 2008 г. Конференцията беше организирана от Френския
институт и Международната организация по миграция, Унгария, с финансовата подкрепа на
Френското правителство. Целта на събитието беше участниците да се запознаят с аспектите
на работа с деца жертви на трафика на хора в страните-участнички в семинара.
На семинара участваха представители на България, Унгария, Сърбия, Румъния, Босна
и Херцеговина, Словения, Косово, Хърватска, Македония, Молдова, Албания, Словакия,
Черна Гора, Турция и Украйна. От българска страна присъстваха и г-жа Илиана Дерилова,
ръководител на мисията на Международната организация по миграция, България и д-р
Росанка Венелинова, директор на фондация „Център Надя”.

Международна конференция по проект „Обратна връзка”, гр. Париж, Франция
Секретарят на Националната комисия участва в конференция по международен
проект „Обратна връзка” на асоциация „ALC”, финансиран от Европейската комисия в
рамките на програмата „Дафне”, гр. Париж, Франция. Проектът се основава на мрежа от
институции и неправителствени организации от шест страни-членки на Европейския Съюз:
Франция, Италия, Испания и Литва, които са страни на крайна дестинация на жертви на
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трафик на хора, и България и Румъния, които са страни на произход на жертви. Партньор по
проекта от българска страна е фондация „Център Надя”.
На международна конференция бяха представени резултатите от качествено
изследване на живота на жертвите на трафик. Целта на изследването е да се вникне подълбоко в преживяването и чувствата на жертвата, при контакта им с неправителствени
организации и/или държавни институции.
По време на изследването са били интервюирани жертви на трафик на хора, повечето
от които са били под 25 годишна възраст. Пет от тях са били под 18 години, десет са имали
деца, петнадесет жени са били интервюирани в страната на произход. Интервютата са били
оценени и проучването предстои да бъде публикувано на седем езика и предоставено на
участниците.
Обобщени резултати от интервютата бяха представени от социологът Пол Филип.
Основните изводи, които г-н Филип направи, бяха, че повечето от жертвите са с нисък
социален статус и мислят, че те са виновни за насилието упражнено върху тях. Интересно е
да се отбележи, че всички жертви са се надявали, че ще се измъкнат от ситуацията на трафик
чрез човека предложил им работа.
За състоянието на жертвите и грижата за тях, г-н Филип подчерта, че самите жертви
трябва да изградят позитивно отношение към собственото си бъдеще. Най-често жертвите
се идентифицират с това, което са преживели и сами решават да останат в положение на
зависимост. Целта в процеса на подпомагане и реинтеграция е да се помогне на жертвите
сами да могат да си помогнат и сами да могат да възстановят социалните си умения.
Г-жа Она Густийн, директор на „Център за подкрепа на семействата на изчезнали
хора”, в Литва, подчерта факта, че жертви стават все повече деца на възраст 14-18 год.,
които са повлияни от материално мислене, влияние на медиите и липса на морални
ценности. Г-жа Густийн спомена още, че често родителите не подкрепят идеята децата им да
свидетелстват, а искат по-бързо да забравят за случилото се.

Участие в международна конференция „Трафикът на жени в пост-комунистическа
Европа” на Институт за международни изследвания „Фрийман Споли” (FSI) към
университета „Станфорд”, САЩ
По покана на Н. Пр. Посланик Джон Байърли и Института за международни
изследвания „Фрийман Споли” (FSI), г-жа Антоанета Василева, секретар на НКБТХ, участва
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като лектор в международна конференция „Трафикът на жени в пост-комунистическа
Европа” (17 – 19 април 2008 г.), организиран от Института за международни изследвания
„Фрийман Споли” (FSI) към университета „Станфорд”, САЩ.
Целта на конференцията бе обмяна на опит и най-добри практики, като специално
внимание бе обърнато на стратегиите за борба с трафика на хора и посрещането на нуждите
на жертвите.
В конференцията участваха държавни служители, анализатори от неправителствения
сектор, политолози и студенти. По време на първия панел специално внимание бе обърнато
на стратегиите за борба с този проблем и посрещането на нуждите на жените, жертви на
трафик с цел сексуална експлоатация.
Интерес за организаторите представляваше националната политика на България
относно борбата с трафика на жени с цел сексуална експлоатация и дейностите на
Националната комисия за борба с трафика на хора.
Във втория панел на конференцията „Интервенция: законът и държавата”, г-жа
Василева представи българския модел за борба с трафика на хора и добрата практиката в
България по отношение на превенцията, наказателното преследване и закрилата на
жертвите. Основната позиция в доклада на секретаря на Националната комисия бе, че
България има много добра законова рамка, на която стъпват всички институционални
действия за предотвратяване и противодействие на трафика на хора, включително в частта
закрила и реинтеграция на жертвите. Г-жа Василева подчерта, че въпреки постигнатите
добри резултати, пред България стои предизвикателството да повиши доверието на
жертвите на трафик към институциите и като резултат жертвите да свидетелстват срещу
трафиканта, както и да променим обществените нагласи на хората като цяло по отношение
на това престъпление.
Лектори по време на конференцията бяха г-жа Симона Завратник, изследовател в
университета на Приморска, Словения, г-жа Дона Хюз, преподавател и председател на
фондация „Елеанор М. и Оскар М. Карлсън”, Университет на Роуд Айлънд, САЩ, г-жа Ева
Бремс, Професор по човешки права, Университет Гент, г-н Даниел Хородницеану, Главен
прокурор на Бюрото за борба с трафика на хора към Главния Прокурор на Румъния, г-жа
Стана Буковска, Национален координатор, Ла Страда, Полша, г-жа Оксана Хорбунова,
заместник-координатор, МОМ, Украйна и г-жа Жаклин Берман, политически анализатор
към Университета „Бъркли”, САЩ.
Г-жа Завратник представи проучване относно трафика на жени в Словения.
Резултатите от него показват, че Словения е страна на произход, транзитна страна и страна
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на крайна дестинация за жертви на трафик и че голяма част от жертвите в Словения са от
Балканските страни и Източноевропейските страни в преход. Много от жертвите били
млади момичета, безработни или нископлатени. Интервюта с жени-жертви на трафик
показали, че основните причини да станат жертви са липсата на възможности за работа и
бедността. Г-жа Завратник подчерта също, че липсата на систематизирана и подробна
информация е една от причините да не може да се разкрие целия обхват на проблема в
Словения.
В своята презентация, г-жа Хюз разгледа тезата, че търговията с жени и момичета за
сексуална експлоатация се основава на принципа на търсенето и предлагането. Предлагането
на момичета от конкретни региони се определя от лесното набиране на жертви, поради
бедността, безработицата, липсата на възможности, мечтата за западния начин на живот,
любовта и нуждата от сигурност. Търсенето на жертви се създава от толерираната или
легализирана проституция. В области и градове, в които има развита секс индустрия,
сводниците и съдържателите на публични домове не могат да наберат достатъчно местни
жени за проститутки и трафикантите набират момичета от споменатите вече райони. Г-жа
Хюз представи по-подробно факторите за търсене на жертви:
мъже, които поръчват секс;
експлоататори в секс индустрията, които се облагодетелстват от продажбата на
сексуални услуги;
държави, които печелят от туризъм или активна секс индустрия;
култура, която илюстрира и придава романтични нотки на проституцията.
Според нея, за да се намали броят на жертви на трафик, трябва да се предприемат мерки за
справяне с всеки един от тези фактори.
В заключение г-жа Хюз изрази мнение, че за предотвратяването на трафика с цел
сексуална експлоатация е необходимо приемането на аболюционисткия подход, който
задава ясно разграничение между жертва и насилник и предлага съответни подходящи
мерки към всеки от тях.
В началото на своето експозе, г-жа Бремс отбеляза, че Европа се гордее с
притежанието на най-силната наднационална система за защита на човешките права в света.
Трафикът на хора е едно от най-сериозните и широко разпространени нарушения на
човешките права днес в Европа.
Повечето от нарушенията на човешките права на жертвите на трафика на хора от
трафикантите се покриват от Европейската конвенция за защита на човешките права и
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основните свободи (ЕКЗЧПОС): лишаване от свобода (чл.5), изтезание или нечовешко или
унизително държание (чл.3), убийството като нарушение на правото на живот (чл.2),
робство или насилствен труд (чл.4), насилствен брак (чл.12) и други. Повечето от
нарушенията на човешките права на жертвите на трафика на хора от държавите се отнасят
към липса на достъп до правосъдие (чл.6), дискриминация (чл.14 и Протокол 12), отнемане
на свобода (чл.5), принудително завръщане, излагащо на риск от нечовешко отношение в
държавата на произход (чл.3) и други. Въпреки характера на това престъпление, случаите на
трафик на хора пред Европейския съд за човешки права са рядкост.
Една от основните опорни точки на Конвенцията е насочеността към защита на
човешките права на жертвите на трафика на хора, в сравнение с национални и
международни документи, които третират този проблем в контекста на нелегалната
миграция и организираната престъпност.
Г-жа Бремс разгледа и някои недостатъци на Конвенцията на Съвета на Европа за
борба с трафика на хора и области, в които би могла да бъде подобрена. Такива са
подпомагането и закрилата на жертвите, статусът за пребиваване в страната и убежището,
репатрирането, както и мониторинга на Конвенцията и употребяваната в нея терминология.
Г-н Хородницеану фокусира вниманието върху важността за адекватно подпомагане
и финансова компенсация за жертвите на трафик, като възможност за компенсиране на
последствията от въвличането им в трафика на хора. Според прокурор Хородницеану,
финансовата компенсация би подсилила позицията на жертвата спрямо трафиканта. В този
смисъл, актът на компенсация би имал и функцията на „възпиращо въздействие” върху
трафиканта. В Румъния съществуват две възможности за получаване на компенсации за
жертви на трафик – компенсации по наказателния процес и компенсации от държавни
фондове. Предвижда се във всеки съд в Румъния да бъде създадена Комисия за финансово
компенсиране на жертви на престъпления, състояща се от поне двама съдии, назначени за
период от три години.
В презентацията си „Добри практики за подкрепа на жертви на трафик в „Ла Страда”,
г-жа Буковска представи целите и основните принципи на работа на „Ла Страда”
Интернешънъл и в частност на „Ла Страда” Полша при обгрижването на жертви на трафик.
Дейностите на „Ла Страда” Полша са организирани в три направления – повишена
информираност и лобиране, превенция и образование с основна цел достигане и
овластяване на рисковете групи да взимат решения, като са наясно с човешките си права, и
подпомагане и защита на жертви на трафик. Последното направление е основното в
дейността на Ла Страда Полша и има за цел подпомагане на жертвите да възстановят
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контрола върху живота си чрез овластяване и социална реинтеграция. В тази връзка,
организацията е развила четири основни звена:
24-часова гореща линия, която предоставя информация и помощ на жертви на трафик
и на техни близки на полски, руски и виетнамски език;
кризисен център, който има за цел справяне с неотложните нужди, които жертвите
имат след спасяването им, като предоставя психологическа и медицинска помощ,
подслон, възстановяване на лични документи и връзка със семейството на жертвата;
консултантски център, който предоставя директна помощ на жертви. Всеки човек в
тази програма има собствен ръководител на случая, който следи за цялостното му
развитие до приключването на процеса на подпомагане на жертвата;
приют за жертви на трафик. За периода януари – декември 2007 г. в приюта са били
настанени 12 жени, жертви на трафик от България.
Г-жа Хорбунова представи презентацията „Трафик на хора: мит и реалност”. Тя
говори за основните заблуди по отношение на проблема в Украйна като факта, че трафикът
на хора не засяга само жени, а деца и мъже; че жертвите не са с ниско образование, а
напротив - повечето жертви от Украйна са образовани и са били трудово заети, но са
получавали ниско заплащане. Друг мит, според нея е фактът, че броят на трафикираните
жени с цел трудова експлоатация е много по-голям отколкото този на жените, трафикирани
за сексуална експлоатация и че няма ясно разграничение между видовете трафик, т.е. един
човек може да бъде въвлечен едновременно както в трудова, така и в сексуална
експлоатация. Данните от Украйна сочат, че жертвите на трафик се извеждат не само в побогати държави, но и в такива с подобен или дори по-нисък стандарт от този на Украйна –
Русия, Йемен, Китай, Либерия и др. Все по-често жертвите напускат доброволно страната и
биват „наети” от престъпни лица при пристигането им в страната – крайна дестинация. В
лужбата за борба с трафика на хора в Украйна работят 600 служители и над 350 случая са
приключени през 2007 г. В заключение г-жа Хорбунова подчерта, че не икономическият
фактор е основната причина за съществуването на трафика на хора, а липсата на адекватно
законодателство.
Темата на г-жа Берман бе „Необичайните заподозрени: Размяна на несигурност и
чист живот за международната организация на трафика на хора в Европейската зона”. В
лекцията си тя представи някои от скандалите в Босна и Херцеговина включващи поспециално частния военен контрактор ДинКорп и Международната полицейска служба
относно техни служители, които са използвали съзнателно сексуални услуги от жертви на
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трафика на хора или са прикривали и участвали в канали за трафик на жени с цел сексуална
експлоатация.

Г-жа Берман също подчерта, че въпросните служители са били отстранени

от служба и изпратени обратно по родните им места, но от тях не е била търсена наказателна
отговорност след това.
Г-жа Берман цитира, че е „всеобща тайна”, че на Балканите обръчът на трафика на
хора минава през Черна Гора към Босна и Херцеговина. В Черна Гора, няколко държавни
служители, включително и заместник главния прокурор на страната, са били арестувани за
трафик на жени от Молдова, Украйна и Румъния.
Г-жа Берман сподели, че много представители на западноевропейските страни считат
Балканите за врата на организираната престъпност към Европа. На конференция през 2002 г.
във Великобритания, Лорд Ашдаун е заявил, че 60% от жените, които работят в бардаци
минават през Босна и Херцеговина.
Друг проблем, който г-жа Берман подчерта е нежеланието на жертвите на трафик да
сътрудничат на властите и подпомагащите организации. Тя даде пример с полицейска
операция в Босна и Херцеговина, по време на която са били открити 177 проституиращи
жени основно от Румъния, Молдова, Украйна и Русия, от които обаче само 13 са се
съгласили да бъдат настанени в приюта на Международната организация по миграция в
Сараево. По-голямата част от останалите момичета са настояли, че не са жертви на трафик и
са се върнали в клубовете, от които са били изведени.
Презентациите на всички лектори са достъпни за всички студенти на Станфорд на
интернет страницата: http://fce.stanford.edu.
Семинар на тема „Борба с трафика на хора”, гр. Варна

На 30 и 31.10.2008 г. секретарят на НКБТХ представи дейността на НКБТХ в семинар
на тема „Борба с трафика на хора” в гр. Варна. Семинарът беше организиран от баварското
държавно министерство и фондация „Ханс Зайдел”, в партньорство с Министерство на
правосъдието на Република България. Събитието беше открито от заместник-министъра на
правосъдието и член на Националната комисия, г-н Бойко Рашков и заместник главния
прокурор на Република България и член на Националната комисия, г-н Христо Манчев, и
представители на фондацията „Ханс Зайдел”.
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Участници в семинара бяха прокурори и съдии от гр. Варна и региона, както и
експерти от Министерството на правосъдието, Националната комисия за борба с трафика на
хора и Местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Варна.
Д-р Клаус Физингер, представител на фондация „Ханс Зайдел”, посочи и че по-рано
през 2008 г. съвместно с Министерство на вътрешните работи и неправителствени
организации е бил проведен семинар на тема „Борба с трафика на жени и защита на
жертвите”. Г-н Хелмут Палдер от Баварското държавно министерство на правосъдието
подчерта, че критичните оценки на ЕС ни дават повод да си сътрудничим активно в
противодействието на организираната престъпност и частност трафика на хора.
Г-н Христо Манчев, заместник главен прокурор подчерта актуалността и увеличението
на този вид престъпления в световен мащаб поради високата печалба, усложнената
фактическа обстановка и затруднената взаимовръзка на правозащитните органи. Г-на
Манчев представи актуална статистика на ВКП по дела за трафик на хора, като подчерта и
развиването на активна дейност на Националната комисия за борба с трафика на хора от
2007 г.
Г-н Бойко Рашков, заместник-министър на правосъдието, направи кратък преглед на
националното

и

релевантното

международно

законодателство,

регламентиращо

противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите.
По време на семинара г-н Хайнц-Бернд Вайбниц, главен прокурор на Бамберг,
представи ситуационен доклад за организирания трафик на хора и последствията от него от
гледна точка на Бавария. Подобен доклад за българския модел за противодействие на
трафика на хора в България беше представен от г-жа Антоанета Василева, секретар на
Националната комисия. Г-жа Ирена Борисова, старши експерт при Министерство на
правосъдието, представи пред участниците предложенията за изменение на Наказателния и
наказателно-процесуалния кодекс в частите им релевантни с трафика за хора.
Подробно беше обсъден опитът при искане и предоставяне на международна правна
помощ от България и Бавария, както и помежду им. Г-н Камен Михов, ръководител на
отдела за правно сътрудничество при ВКП, представи българската дейност и опит по
международното правно сътрудничество и специално по дела на трафик на хора.
През втория ден на семинара беше дискутиран практически случай на трафик на
българско момиче в провинция Бавария през 2004 г.
Дейност 3: Провеждане на международна кръгла маса за споделяне на опит и добри
практики за противодействие на трафика на хора.
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Международна конференция на тема „Правата на жертвите на трафик на хора и
тяхната закрила”, гр. София
На 27 и 28.11.2008 г. в гр. София, НКБТХ организира международна конференция на
тема „Правата на жертвите на трафик на хора и тяхната закрила”, организирана в
сътрудничество с Румънската агенция за борба с трафика на хора в рамките на проекта
„Намаляване на броя на жертвите на трафик на хора от Румъния и България, експлоатирани
в Италия и Испания”. Конференцията беше открита от г-жа Антоанета Василева, секретар на
Националната комисия за борба с трафика на хора, и г-н Думитру Ликсандру, президент на
Националната агенция за борба с трафика на хора в Румъния.
Участие в конференцията взеха над 20 представители на държавни институции и
организации, предоставящи подкрепа на жертви на трафик в десет държави в Европа и над
30 представители на български институции и неправителствени организации.
Целта на конференцията беше да се обмени опит и добри практики за оказване на
подкрепа на жертви на трафик с фокус спазването на човешките права. Представен беше
опита на държавните институции и неправителствения сектор в България и Румъния, както и
опита в подпомагането на български и румънски граждани, жертви на трафик на хора в
Италия и Румъния. Важен акцент в срещата беше представянето и обсъждането на
практиките в различните държави по отношение на предоставянето на компенсации на
жертвите на трафик.
Международна конференция „Практики и предизвикателства в борбата с трафика на
хора в Европа”, гр. София
Във връзка с отбелязването на международната кампания „16 дни против насилието над
жени” и официалното посещение в България на г-жа Ева Биоде – специален представител на
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по въпросите на борбата с
трафика на хора, Националната комисия за борба с трафика на хора организира съвместно с
посолствата на Финландия и Норвегия, кръгла маса на тема „Практики и предизвикателства
в борбата с трафика на хора в Европа” на 09.12.2008 г. в гр. София.
Кръглата маса откриха г-н Даниел Вълчев, заместник министър-председател и
председател на НКБТХ,, г-н Христо Манчев, заместник-главен прокурор на Р България,
Н.Пр. Кауко Ямсен, посланик на Финландия, Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн, посланик на
Кралство Норвегия. Участие взеха още г-н Добромир Дочев, началник сектор „Трафик на
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хора”, ДПОТП в МВР, ръководителят на мисията на Международната организация по
миграция, България, г-жа Илиана Дерилова, директорът на фондация „Център Надя”, д-р
Росанка Венелинова, и изпълнителният директор на БМЧК, г-н Атанас Цветански.
Дейност 4: Създаване на мрежа от устойчиви партньори на международно ниво за
сътрудничество, взаимодействие и координация в областта на услугите за жертвите на
трафик на хора.
Проведено работно посещение в Норвегия
Във връзка с окончателното разписване на съвместен проект “България - Норвегия:
борба с трафика на хора”, в периода 13-15 март 2008 г. секретарят на Националната комисия
направи работно посещение в Осло, Кралство Норвегия, за провеждане на необходимите
разговори с норвежките колеги.
По време на конструктивните разговори бяха обособени три основни компонента –
инвестиции, укрепване на капацитета и сътрудничество. Двете страни отново подчертаха
желанието си да поставят основния акцент в съвместната работа по проекта върху укрепване
на двустранното сътрудничество в противодействието на трафика на хора и подкрепа на
жертвите. Подчертано бе изключителното ниво на политическа подкрепа за реализирането
на проекта. От норвежка страна бе обърнато внимание на необходимостта, в рамките на
проекта да се търси балансът между двете основни области на дейност – разследване на
трафика на хора и мерки за подпомагане жертвите на трафик.
Съществена част от проекта ще бъде реализирана в рамките на компонента
“сътрудничество”. По проекта са предвидени две едноседмични насрещни посещения на
български експерти в Норвегия и на норвежки експерти в България за обмен на информация
и опит на място в две области – противодействие на трафика и работа по конкретни случаи и
помощ и закрила на жертвите. Предвидени са и дейности за обмен на експерти за работа по
актуални случаи на трафик на хора от България за Норвегия. В резултат на това работно
посещение беше изготвено и одобрено окончателното проекто-предложение „България и
Норвегия – повишено сътрудничество в борбата с трафика на хора”, което в момента е в
процедурата по разглеждане и одобрение от програма „Иновейшън Норуей”.

Работно посещение в Кралство Холандия
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В периода 25-28 февруари 2008 г. секретарят на Националната комисия г-жа
Антоанета Василева направи работно посещение в Кралство Холандия във връзка с
укрепване на двустранното сътрудничество в областта на борбата с трафика на хора. В
работното посещение участие взеха и г-н Свилен Турмаков, заместник-директор на НСлС, гн Добромир Дочев, началник сектор “Трафик на хора” в ДПОТП – МВР, г-н Евгени Диков,
прокурор, ВКП и г-жа Мирела Бъчварова, референт за Холандия в ДМС – МВР.
Целта на посещението беше представителите на българските компетентни институции
да се запознаят на място с дейността на холандския Експертен център за борба с трафика на
хора и с холандския модел за борба с трафика на хора.
В рамките на визитата българската делегация посети Експертния център за борба с
трафика на хора (ЕММ) в гр. Зволе, Регионалната полиция на областта Фризланд, в гр.
Лееуварден, приют за жертви на домашно насилие и трафик на хора в гр. Утрехт и
Прокуратурата на Холандия в гр. Хага. Бяха посетени места и райони, където се предлагат
платени сексуални услуги в гр. Лееуварден и гр. Амстердам.
В резултат на това посещение започна разработването на проект „Трафика на хора в
България и Холандия – общи усилия в борбата с общ проблем”, с който Националната
комисия, в партньорство с Министерство на вътрешните работи, кандидатства по програма
МАТРА на Кралство Холандия. От холандска страна партньор в проекта е Експертния
център за борба с трафик на хора. Проектът бе одобрен от програма МАТРА и меморандум
за сътрудничество бе подписан от председателя на Националната комисия, заместник
министър-председателя Даниел Вълчев и вътрешният министър Михаил Миков. Одобреният
проекта е на стойност 370 000 евро и е с продължителност 2 години.

„Програма за подобряване на отговора на трафика на хора в Югоизточна Европа:
събиране на данни и управление на информацията”, изпълняван от МЦРМП.
Краят на проекта „Програма за подобряване на отговора на трафика на хора в
Югоизточна Европа: събиране на данни и управление на информацията” беше отбелязан в
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гр. Скопие, Република Македония, с финална конференция. По проекта НКБТХ получи в
началото на 2008 г. компютър с инсталирана база данни за жертви на трафик на хора.
МЦРМП представи някои от постигнатите резултати от всички страни, участнички:
инсталирани компютри – 1 неинсталиран компютър; 1 неинсталирана база данни; 12
инсталирани. Всички участници споменават, че базата данни е лесна за използване;
само 3 депозитори на база данни са въвеждали данни, 1 само е използвал функцията
за докладване;
7 депозитори имат компютърна поддръжка в сградата, 5 не, за 2 няма информация;
10 депозитори имат ресурси за анализ, за 3 няма информация, данните от 1 от
депозиторите ще се анализират от друг отдел;
10 депозитори са се консултирали с националното законодателството относно
личните данни, 82% нямат проблеми със сигурността и източниците на данни;
само 1 депозитор има подписани споразумения за конфиденциалност, 6 планират да
го направят за в бъдеще - на 1 депозитор е отказано, за 4 е нерешено, на 1 депозитор
в разрешено, за 2 няма информация;
3 от депозиторите са предприели мерки за сигурност за данните;
1 от депозиторите използва всички форми за пренос данни, 4 само хартиени, 4
електронни носители, 1 друго, за 3 няма информация;
5 от депозиторите са информирали източниците на данни, но не са им дали
материали;
в попълваните бази данни за жертви на трафик най-много информация има за опит от
набирането и транспортиране.
„Транснационален механизъм за насочване на жертви на трафик в Югоизточна
Европа”
Във връзка с приключване на третата фаза на проекта „Транснационален механизъм за
насочване на жертви на трафик в Югоизточна Европа”, МЦРМП проведе трети регионален
семинар в периода 19-22 май 2008 г. в гр. Рим, Италия. По време на този семинар,
страните участващи в проекта представиха и дискутираха резултатите, трудности и
предизвикателства при провеждането на третата фаза на проекта, както и създадените добри
практики.
Участие в семинара взеха членовете на Националните работни групи на всички страни,
които участват в проекта, както и представители на страни на крайна дестинация на жертви
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на трафик. В Националната работна група на България участваха г-жа Антоанета Василева,
секретар на Националната комисия, г-н Евгени Диков, прокурор при Върховна касационна
прокуратура, г-н Светослав Танев, началник сектор при Главна дирекция „Гранична
полиция”,

г-жа

Олга

Рангелова,

инспектор

при

Дирекция „Противодействие на

организираната и тежка престъпност” и г-жа Мария Чомарова, директор на фондация
„Асоциация Анимус”.
Резултати от третата фаза на проекта:
С цел да се достигне до повече експерти и специалисти работещи директно с жертви
на трафик в страните-участнички бяха проведени обучения и бе разработен „Наръчник на
обучителя”. В периода февруари – май 2008 г. са проведени общо 30 обучения, в които
участие са взели 750 полицаи, прокурори, съдии, социални работници и представители на
неправителствени организации.
Препоръките, изведени от организаторите по време на този семинар са:
необходимост от още обучения на национално ниво за достигане на по-широка
целева група;
въвеждане на национално законодателство за борба с трафика на хора, тъй като в
някои от страните такова няма;
да се свържат националните механизми за насочване на жертви с транснационалния
механизъм;
необходимост от формализирано сътрудничество на транснационално равнище;
споделяне на информация.
МЦРМП представи четвъртата фаза на проекта „Транснационалния механизъм за
насочване на жертвите на трафик в Югоизточна Европа”, която ще продължи от юни 2008 г,
до юни 2009 г. Основен партньор в тази четвърта фаза е УНИЦЕФ, като така ще се постави
акцент върху закрилата на деца-жертви на трафик. Основните дейности в четвъртата фаза
включват учебни визити в страни на крайна дестинация, работни семинари, мониторинг и
финален регионален семинар.

Четвърта фаза на проекта „Транснационален механизъм за насочване на жертвите на
трафик на хора в „Югоизточна Европа”
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В гр. Скопие, Република Македония от 08.09.2008 г. до 12.09.2008 г., се проведе среща
във връзка с четвъртата фаза на проекта.
По

време

на

срещата

участниците

от

10

страни

представиха

статуса

на

Транснационалния механизъм в съответните страни. Организаторите от МЦРМП от своя
страна представиха предстоящите дейности по проекта до неговия край през месец юни 2009
г.:


организиране и участие на работната група по проекта във визита до страна на
дестинация за български жертви на трафик на хора;



организиране и участие на работната група по проекта в регионален семинар;



разработване на мониторингов механизъм за прилагане на Транснационалния
механизъм;



участие на работната група по проекта във финална конференция на проекта.

Учебна практика в кризисния център във гр. Виена „Дреешайбе”
Учебна практика във виенския кризисен център за деца “Дреешайбе” беше проведена
в седмицата 01-07 юни 2008 г. за двама експерта от Националната комисия за борба с
трафика на хора. Експертите проследиха ежедневната работа на екипа на кризисния център,
както и конкретната работа по случаи. По време на визитата бяха организирани срещи с
неправителствени организации, базирани във Виена, както и с представители на местните
власти.
Работното посещение съвпадна с откриването на Европейското първенство по
футбол в Австрия. В тази връзка бяха проведени и срещи с директора на сектор борба с
трафика на хора във виенската криминална полиция, българският офицер за връзка в
Посолството на Р България във Виена, както и специално командирования за случая
представител на ДПОТП.
Проект “Национален механизъм за насочване на жертви на трафик в България”
Във връзка със създаването на Национален механизъм за насочване на жертви на
трафик на хора в България, между 23 и 26 септември 2008 г. българска делегация посети гр.
Амстердам, Кралство Холандия. Целта на посещението беше представители на оперативната
работна група по създаване на Националния механизъм да се запознаят с механизмите за
насочване на жертви на трафик в Холандия, условията и начините за предоставяне на
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социални услуги на жертвите, както и с моделите на сътрудничество между държавните
институции и неправителствените организации в процеса на закрила на жертвите.
Посещението бе осъществено в рамките на проект „Създаване на национален механизъм за
насочване на жертвите на трафик на хора в България и предоставяне на защитни и
подкрепящи мерки за реинтеграция и социално приемане на жертвите на трафик на хора”,
финансиран от Програма МАТРА и изпълняван от фондация „Асоциация Анимус” в
партньорство с НКБТХ.
Международната конференция на тема „Национални механизми за насочване,
обгрижване и защита на жертви на трафик на хора – теория и практика” се състоя на
21 и 22 октомври 2008 г., в гр. Кишинев, Република Молдова. Конференцията беше
организирана от Международен център за защита на правата на жените “Ла Страда”
Молдова. Основната цел на конференцията бе изработването на препоръки за подобряване
на теоретичната основа за създаване на Национални механизми за насочване на жертви на
трафик, както и повишаване на ефективността при прилагането на механизмите на практика.
Представител на Националната комисия подготви и представи на конференцията
аналитичния доклад „Изработване на Национален механизъм за насочване и подпомагане на
жертви на трафик в България”.
Проект „Транснационален механизъм за насочване на жертви на трафика на хора
между страни на произход и страни на крайна дестинация в ЕС”
Проектът на МЦРМП „Транснационален механизъм за насочване на жертви на трафика
на хора между страни на произход и страни на крайна дестинация в ЕС” стартира през месец
май 2008 г. Водещ партньор е Министерството на равните възможности на Италия, а
основни партньори са българската Национална комисия за борба с трафика на хора,
Министерство на правосъдието и правораздаването на Унгария, Румънската агенция за
борба с трафика на хора, Дирекция „Превенция на престъпността” към Министерство на
вътрешните работи на Република Чехия, Офисът на Националния координатор за борба с
трафика на хора, в Албания, Македонската комисия за борба с трафика на хора, Комисията
за гражданство и равенство на половете на Португалия, както и неправителствените
организации „На път” и „Нексус Институт”. В проекта ще участват и италиански
неправителствени организации от Неапол, Падуа и Бари, които работят пряко с жертвите на
трафик, за да може и гражданското общество да се включи в този проект.
Продължителността на проекта е 18 месеца.
68

Проектът обръща особено внимание на децата-жертви на трафика на хора. Този
проект се основава на добрия опит на департамента на равните възможности на Италия.
Италия е сред водещите в ЕС в разработването на подходящи и структурирани мерки за
борба с трафика на хора. Ще се разработят ефективни механизъм за насочване, така че
формалните споразумения, които осигуряват идентификация и реинтеграция на жертвите.
Опитът на Италия се основава най-вече на подкрепа на жертви на сексуална експлоатация,
но през последните години отчитат трудова експлоатация и просия, особено по отношение
на непълнолетни. Проектът обръща особено внимание на децата-жертви на трафика на
хора. Опитът и поуките, които са извлечени досега, са важна гаранция за дългосрочната
устойчивост на този проект, като се развие и укрепи сътрудничеството между страните на
дестинация и произход.
Проект „Намаляване на броя на жертвите на трафик в България и Румъния
експлоатирани в Италия и Испания”
Първата работна среща по съвместния проект с Румънската национална агенция за
борба с трафика на хора „Намаляване на броя на жертвите на трафик в България и Румъния,
експлоатирани в Италия и Испания” беше проведена в гр. Букурещ на 25 септември 2008 г.
На срещата присъстваха представители на институциите-партньори по проекта от България,
Румъния, Испания, Италия и Великобритания. Бяха дискутирани предстоящите дейности по
проекта до месец март 2010 г., както и бяха разпределени отговорностите между
партньорите.
Дейностите по проекта могат да се представят накратко в следната таблица:
Дейност

Период/дата

Място/организатор

1. Работна среща на партньорите

25.09.2008 г.

Букурещ, Румъния

2. Международна конференция на тема

27-28.10.2008 г.

Букурещ, Румъния

27-28.11.2008 г.

София, България

4. Работна среща на партньорите

01-15.12.2008 г.

Италия

5. Работни визити в страните партньори

01-04.2009 г.

Италия, Испания,

„Превенция на трафика на хора”
3. . Международна конференция на тема
„Закрила на жертвите на трафик на хора”

България, Румъния
6. Работна среща на партньорите

01-15.04.2009

Испания
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7. Създаване на дизайн на

10.2008 г.-04.2009 г.

Румъния

превенционните кампании
8.

Провеждане

на

превенционни 04-10.2009 г.

кампании

Италия, Испания,
България, Румъния

9. Работна среща на партньорите

07.2009 г.

Великобритания

10. Работна среща на партньорите

15-30.11.2009 г.

България

11. Международна финална конференция

12.2009 г.

Букурещ, Румъния

12. Работна среща на партньорите

03.2010 г.

Букурещ, Румъния

На 27 и 28 октомври 2008 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе работна конференция
по проект „Намаляване на броя на жертвите на трафик на хора в България и Румъния,
експлоатирани в Италия и Испания”, в който България е партньор в лицето на Националната
комисия за борба с трафика на хора.
Конференцията беше организирана от Румънската агенция за борба с трафика на хора
към Министерство на вътрешните работи и административните реформи на Румъния.
Представени в конференцията бяха и другите партньори в проекта – Департамент на равните
възможности на Италия и Генералния комисариат по чужденците и границите на Испания.
Като партньор по този проект, България беше представена от НКБТХ, сектор „Трафик на
хора” към МВР и МОМ.
Участниците представиха опита на страните им в превенцията на трафика на хора.
Експерт от НКБТХ представи подробно дейността на НКБТХ, функциите на Националната
комисия и опита, който българските институции, НПО и МО имат в превенцията на трафика
на хора. Бяха дискутирани и конкретни предложения за превенционни кампании по проекта.
След дискусиите бяха направени следните изводи:
Превенционна кампания в страните на произход България и Румъния:
целева група – над 18 години;
насочена към трафика на хора с цел трудова експлоатация;
послание: информиране за плюсовете от легална работа в Испания и Италия,
информиране на рисковете да станат жертви на трафик на хора с цел трудова
експлоатация, предоставяне на възможност за вземане на информирано
решение, разпространяване на контактни точки за помощ.
Превенционна кампания в страните на крайна дестинация Италия и Испания:
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целева група – широката общественост и особено в районите с концентрирано
румънско и българско население, потенциални клиенти на услуги предоставяни
от жертви на трафик на хора; българските и румънски общности в Италия и
Испания;
насочена към трафика на хора с цел сексуална и трудова експлоатация; към
реални и потенциални жертви на трафик;
послание: информиране за съществуването на трафика на хора и начини за
излизане от подобни ситуации, разпространяване на контактни точки за помощ;
изграждане на толерантно отношение към жертвите на трафик.
Във връзка с проведените конференции в гр. Букурещ на 27 и 28 октомври 2008 г. и в
гр. София на 27 и 28 ноември 2008 г., на 15 декември 2008 г. в гр. Рим, Италия беше
проведена втора работа среща на партньорите по проекта. По време на срещата бяха
дискутирани предстоящите дейности по проекта, като по-специално внимание бе отделено
на учебните визити в страните партньори по проекта.
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Дейностите, реализирани от министерствата и институциите, включени в
състава на НКБТХ по изпълнението на Националната програма за предотвратяване и
противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2008 г., както следва:

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

Точка 6: Създаване на национален механизъм за насочване на жертви на трафик.
Централното

управление

на

МВнР

и

дипломатическите

и

консулските

представителства на МВнР са в ежедневен контакт по оказване на съдействие и насочване на
жертвите на трафик.
РАЗДЕЛ ІІ "ПРЕВЕНЦИЯ"

Точка 1: Обхващане на рисковите групи от населението (жени, деца и представители
на етническите малцинства) и информирането им за рисковете и последствията от
трафика на хора.
1.3 Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на
възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите групи,
особено сред етническите малцинства.
При предоставяне на специализирани материали за информиране на рисковите групи
относно трафика на хора, същите се изпращат в дипломатическите и консулските
представителства на Р България в чужбина и се предоставят на вниманието на гражданите.
РАЗДЕЛ ІІІ "ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ"

Точка 5: Включване на обучителен модул на тема „Трафик на хора: причини,
идентификация и закрила на жертвите” в програмата на Дипломатическия институт.
Дипломатическият институт включва модул за борба с нелегалния трафик на хора в
следните курсове:
1. Основен дипломатически курс за младши служители на МВнР, който през 2008 г. се
проведе два пъти и в него участваха общо 41 младши служители;
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2. Курс по консулска дипломация, който се проведе в периода 11 февруари – 11 март
2008 г., с участието на 45 служители на МВнР и други институции, утвърдени за заминаване
като консули в дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина;
3. Военна дипломация - в съответствие с годишната си програма през 2008 г.
Дипломатическият институт организира два курса по Военна дипломация с участието на 30
представители на Министерство на отбраната, Генералния щаб и Военна академия.
РАЗДЕЛ ІV "ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА
ТРАФИК НА ХОРА"

Точка 1: Актуализиране на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване
на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от
чужбина.
ЦУ на МВнР и дипломатическите и консулските представителства на Р България зад
граница работят съвместно за оказване на помощ и завръщане в България на непридружени
български деца и такива, жертва на трафик.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

РАЗДЕЛ ІІІ "ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ"

Точка

2:

Обучение

на

магистрати

в

областта

на

предотвратяването

и

противодействието на трафика на хора.
През 2008 г. Националният институт на правосъдието проведе две обучения на тема
“Трансгранични престъпления и трафик на хора”, предназначени за съдии и прокурори.
Първото обучение беше проведено в периода 26 – 28 март 2008 г. в гр. Хасково, като броят
на общо обучените магистрати е 22, от които 10 съдии и 12 прокурори.
Второто обучение, посветено на борбата с трафика на хора, беше проведено в гр.
София в периода 18 – 20 юни 2008 г., в рамките на което бяха обучени общо 26 магистрати,
от които 16 съдии и 10 прокурори.
В периода 30 – 31 октомври 2008 г. в гр. Варна беше проведен съвместен българобаварски семинар на тема „Борбата с организирания трафик на хора”, организиран със
съдействието на фондация „Ханс Зайдел”, баварското Министерство на правосъдието и
Министерството на правосъдието на Република България. От българска страна в семинара
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взеха участие представители на Министерството на правосъдието, представители на
Апелативен съд – гр. Варна, Окръжен съд – гр. Варна и гр. Бургас, както и представители на
двете прокуратури и на Върховната касационна прокуратура (ВКП). Участие в семинара
взеха и представители на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и
представители на Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Варна. От баварска
страна участие взеха представители на фондация „Ханс Зайдел”, представители на
баварското Министерство на правосъдието и баварската прокуратура.
В рамките на семинара бяха обсъдени въпроси, свързани с общата картина на трафика
на хора като форма на организирана престъпност в България и в Бавария, както и
налагащите се изводи и практически въпроси от международната правна помощ по този вид
дела между двете страни. Семинарът позволи обмен на опит и добри практики между
българската и баварската страна по съдебни производства за престъплението трафик на хора
с трансграничен елемент, като същевременно, в условията на открит диалог, българските и
баварските колеги дискутираха и основните и най-често срещани трудности при
разследването и доказването на такъв вид дела. Акцент беше поставен върху
необходимостта

от

навременното

използване

на

възможностите,

които

предлага

международната правна помощ във връзка с улесняване разследването и наказателното
преследване на трафика на хора като форма на транснационална организирана престъпност.
Българските и баварските магистрати съвместно потърсиха решения в тази насока,
включително чрез бъдещо провеждане на двустранни срещи по темата.
РАЗДЕЛ V “МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Точка 2: Представяне на българското законодателство и практика в борбата с трафика
с хора в рамките на двустранните отношения и по линия на многостранното
сътрудничество.
Представители на Министерството на правосъдието, Националната комисия за борба с
трафика на хора и Министерството на вътрешните работи взеха участие в проведената в
периода 13 – 15 февруари 2008 г. в гр. Виена среща “Виенски форум за борбата с трафика на
хора”, в подкрепа на глобалната инициатива на Службата за борба с наркотиците и
организираната престъпност на Организацията на обединените нации (ООН) за борба с
трафика на хора.
Форумът беше насочен към повишаване на обществената информираност, подобряване
на съществуващите механизми за сътрудничество и търсене на нови форми за активно
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противодействие на трафика на хора. Съгласно програмата на форума, в рамките на три дни
бяха проведени експертни сесии, обхващащи превенцията, идентифицирането на жертвите
на трафик, основните грешки, които могат да доведат до неправилното идентифициране на
жертвите, както и последиците от тях, специфичните характеристики на процесуалноследствените действия в досъдебната фаза на наказателното производство, наказателното
преследване и особеностите на съдебното производство при случаите на трафик на хора,
ролята на медиите и частния бизнес в борбата с трафика на хора и др.
По време на сесиите бяха подробно застъпени и дискутирани всички форми на трафика
на хора: с цел сексуална експлоатация, принудителен труд, отнемане на телесни органи и
държане в принудително подчинение.
Основните теми бяха свързани с уязвимото положение, в което се намират жертвите на
този вид престъпление, както и върху факторите, които най-често водят до лесно попадане в
трафик. Проведени бяха дискусии на следните теми:
- търсенето на принудителен труд и сексуална експлоатация;
- корупция и трафик на хора;
- уязвимост на обществата в криза;
- изработване на “профили” на трафикантите;
- трафик на хора с цел отнемане на човешки органи.
Специален акцент беше поставен и върху необходимостта от задълбочено проучване
на последиците от трафика на хора върху самите жертви, останалите членове на обществото
и дори икономиките на държавите на произход или крайна дестинация на жертвите на
трафик. Във връзка с това бяха проведени дискусии на теми:
- оценка на трафика на хора;
- последици от сексуалната експлоатация;
- здравната система и трафика на хора;
- ролята на медиите в борбата с този вид престъпления;
- трафикът на хора и трансграничната организирана престъпност, и др.
РАЗДЕЛ VІ “ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

Точка 1: Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс за изпълнение на задълженията на България по чл. 19 от Конвенцията на
Съвета на Европа за борба с трафика на хора, за криминализиране на съзнателно
използване на услуги от жертви на трафик.
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Със заповед на министъра на правосъдието № ЛС-04-997 от 15 октомври 2008 г. беше
създадена Междуведомствена работна група, която изготви Законопроект за изменение и
допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК). В съответствие с Конвенцията на Съвета
на Европа за борба с трафика на хора (ратифицирана със закон, обн. в ДВ, бр. 24 от 2007 г.,
в сила за Република България от 18 юни 2007 г.), едно от предложенията в законопроекта е
криминализирането на „съзнателното използване на услугите на лице, което е жертва на
трафик на хора” със създаването на нов чл. 159 г. Освен от изискванията на международния
акт, предлаганите промени се обуславят и от факта, че трафикът на хора намира все пошироко разпространение като една от проявените форми на транснационалната
организирана престъпност и се утвърждава като доходоносен престъпен „бизнес”. Със ЗИД
на НК, също така, се предвижда увеличаване на наказанията за престъпленията, включени в
Глава втора, Раздел „Трафик на хора”, и преди всичко – увеличаване на размера на
наказанието “глоба”. Предлага се и създаването на нов чл. 281, свързан макар и косвено с
трафика на хора.
ЗИД на НК беше изпратен за междуведомствено съгласуване със заинтересованите
институции на 5 ноември 2008 г., като на 17 декември 2008 г. законопроектът беше изпратен
за включване на разглеждането му в заседание на Министерския съвет.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

РАЗДЕЛ ІІІ "ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ"

Точка

2:

Обучение

на

магистрати

в

областта

на

предотвратяването

и

противодействието на трафика на хора.
Съдии от ВКС взеха участие в обучителни лекции и семинари, включени в програмите
на НКБТХ и Националния институт по правосъдие. Също така, съдии участваха и в работни
групи по изработване на проекти за изменение и допълнение на НК и НПК, в изпълнение на
изискванията на актове на СЕ и ЕС във връзка с усъвършенстването на наказателното
правораздаване.

Изменението

на

законодателството

касае

въпросите

относно

противодействие на трафика на хора и сексуалното насилие спрямо деца, както и
подобряване способите за събиране и проверка на доказателства, и засилване процесуалните
гаранции за гарантиране защита на правата на страните в наказателния процес.
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Г-жа Вероника Имова, съдия към ВКС и член на постоянната работна група на НКБТХ,
участва в изнасяне на лекции пред магистрати – прокурори, съдии, следователи и дознатели
от различни съдебни райони на страната, в рамките на обучителния план на НКБТХ през
месец февруари 2008 г. и през месец юни 2008 г. - в рамките на плана за текущо обучение на
магистрати в НИП, на тема: „Престъплението трафик на хора в съдебната практика на ВКС
на РБ – проблемни въпроси на правоприлагането”. Лекциите преминаха при значителен
интерес, в дискусии и обсъждане на конкретни случаи от практиката. Наложи се
становището, че е нужно ръководно тълкувателно решение за уеднаквяване на практиката
по тези дела, както и на практиката на делата в раздел “Разврат” от Особената част на НК.
РАЗДЕЛ VI „ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

Точка 1: Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс за изпълнение на задълженията на България по чл. 19 от Конвенцията на
Съвета на Европа за борба с трафик на хора, за криминализиране на съзнателното
използване на услуги от жертви на трафик.
Като член на работна група от представители на наказателно-правната наука,
магистратурата,

МВР,

МО

и

на

държавни

експерти

в

дирекция

„Съвет

по

законодателството“ в Министерство на правосъдието, през месец октомври 2008 г., съдия
Вероника Имова взе участие в срещи за обсъждане и изработване на проект на Закон за
изменение и допълнение на НК и за изработване на концепция за нов НК.
В проекта се изработиха отделни текстове, представляващи нови състави на
престъпления в Особената част на НК, както и се усъвършенстваха съществуващите
текстове, свързани с предстоящото ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за
закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие и по-специално с
изискванията на Глава VI „Материално наказателно право” от Конвенцията, за конкретни
законодателни изменения в националните наказателни закони. Наред с „традиционно”
извършваните сексуални престъпления срещу деца (изнасилване, извършване на блудствени
действия, производство, притежание или разпространение на порнографски материали, за
направата на които са използвани деца, детската проституция), тази глава от Конвенцията
въвежда и нови форми на сексуална експлоатация на деца, като склоняването на деца със
сексуални

цели

и

развращаването

на деца.

Също

така,

тази

глава

предвижда

криминализиране на „умишления достъп до детска порнография”, „използване на услугите
на дете, което проституира”. Предвижда се наказателна отговорност не само за организатора
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на порнографски дейности с участието на деца, но и за техните „клиенти”. Конвенцията
установява и задължение за ратифициращите я страни да преследват принуждаването,
склоняването или карането на дете по какъвто и да е начин да присъства на актове на
сексуално насилие или на сексуални актове, без дори да е необходимо то да взима участие в
тях. Конвенцията препоръчва и адекватна и своевременна реакция на нарастващия брой
злоупотреби с информационни и комуникационни технологии с цел извършване на
сексуални престъпления срещу деца.
В съответствие с изискванията на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на
децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, Законопроектът предвижда
съответни промени в НК, Глава втора, Раздел „Разврат” – в чл. 154,

155 а

и 159 и

създаването на нови 154 а, 155 б и 158 а.
В съответствие с Рамковото решение 2002/629/ПВР, относно борбата с трафика на
хора, и чл.19 от Конвенцията на СЕ за борба с трафика на хора, в Законопроекта се
криминализира „съзнателното използване на услугите на лице, което е жертва на трафик на
хора” с нов чл. 159 г. Освен от изискванията на Рамковото решение, предлаганите промени
се обуславят и от факта, че трафикът на хора намира все по-широко разпространение като
една от проявените форми на транснационалната организирана престъпност и се утвърждава
като доходоносен престъпен „бизнес”. Предвижда се увеличаване на наказанията на
престъпленията, включени в Глава втора, Раздел „Трафик на хора” - преди всичко в размера
на предвиденото наказание глоба, както и създаването на нов чл. 281, свързан макар и
косвено с трафика на хора.
Конвенцията и Рамковото решение изискват и наказателни санкции срещу юридически
лица, облагодетелствали се от престъпления против деца и от трафик на хора, извършени от
техни ръководители или служители – в тази връзка чл. 83 а, ал. 1 от Закона за
административните нарушения и наказания се допълва съответно.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РАЗДЕЛ ІI „ПРЕВЕНЦИЯ”

Точка 1: Обхващане на рисковите групи от населението (жени, деца и представители
на етническите малцинства) и информирането им за рисковете и последствията от
трафика на хора.
1.1 Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето в
средното образование и предучилищната подготовка и възпитание, като се използват
възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни
дейности.
Дейността на Министерството на образованието и науката за изпълнение на тази
задача е постоянна. Материалите, публикувани в официалните печатни издания на МОН,
залегналите в нормативната уредба на образованието теми и насоки на работа, учебните
програми и Държавните образователни изисквания за учебно съдържание, са принципни и
общовалидни за всяка учебна година. Затова обучението по проблемите, свързани с
демокрацията и човешките права, като част от обучението по гражданско образование, се
осъществява през целия 12 годишен цикъл на средното образование в България, съобразно
възрастовите възможности на учениците. В този смисъл обучението на учениците за
развитие на знания и умения, определени в Наредба № 2 за учебно съдържание, раздел
„Гражданско образование”, с ядрата на учебно съдържание: „Аз съм гражданин на моята
държава”, „Права и отговорности на човека”, „Гражданинът и светът”, „Глобални проблеми
на

съвременността”,

„Граждани,

права

и

отговорности”,

е

непрекъснат

процес.

Използването на одобрените помагала „Азбука за теб и за мен” (предназначени за работа с
децата от 5 до 8 клас с основни теми - „Лична неприкосновеност - право и отговорност”,
„Насилието в училище” и „Сексуални посегателства, насилие и експлоатация»), „Помагало
за превенция на насилието в училищната мрежа” (за педагогически съветници, социални
работници и възпитатели като методика за оценка на поведенчески и физически белези на
деца, за които има съмнение, че са подложени на различно по вид насилие у дома),
„Помагало за развитие на социалните и личните умения на децата” и други се използват
многократно като се разширява броя на училищата, които ги ползват.
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Разширен е броят на включените училища в проекта „Превенция на насилието между
деца в образователните институции”, като е създаден процес за обхващане на всички
основни училища в осем пилотни общини.
Разработването на програми за превенция на насилието е включено в допустимите за
финансиране дейности по линия на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ

„Да направим училището привлекателно за младите хора” от Оперативната

програма „Развитие на човешките ресурси”. Оказано е съдействие на общините, училищата
и организациите, разработили проекти в тази насока.
1.2. Създаване, разпространяване и популяризиране на обучителни модули и модели на
местни и училищни политики, информационни материали и пособия за учители, секретари
и членове на МКБППМН, ученици и родители във връзка с темите на сексуалната
експлоатация и трафика на хора.
В „Ръководството за работа на директора и учителя през учебната 2005-2006 г.” са
публикувани насоки за организиране на дейността на училищните комисии за превенция и за
работа с всички деца, които попадат в категорията „деца в риск”. Училищните комисии
проучват и предлагат решения за:
Причините за противообществените прояви на учениците от съответното училище;
Факторите, застрашаващи сигурността на учениците;
Проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна среда (семейства с родител(и),
изтърпяващи присъда; семейства с криминално-проявени родители; семейства с
родители, които злоупотребяват с алкохол или наркотици; семейства с психичноболни родители; семейства, в които се упражнява различен вид насилие; социалнослаби семейства; семейства, в които децата не се отглеждат от родителите);
Причините за системно непосещение на училище и отпадане, за бягства от дома;
Случаите на различно по вид насилие срещу децата;
Възможностите за включване на различни деца в определени дейности с превантивен
характер.
Ежегодно се провеждат регионални семинари с педагогически съветници за
обсъждане на проблема „насилие” и прилагане на мерки на училищно ниво, като в
семинарите участват социални работници, представители на местни комисии за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, представители на
превантивно-иноформационни центрове и представители на полицията.
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Обучения за различните категории педагогически кадри са включени в рамките на
Тематичния план за квалификация на педагогическите кадри, реализиран от Националния
педагогически център. Темите са: „Превенция на отпадането на учениците от училище”,
„Професионално ориентиране и консултиране”, „Разпознаване и превенция на рисковото
поведение у децата – зависимост от психотропни вещества, тютюнопушене, алкохол,
компютри и др.”, „Превенция на агресията (външна и вътрешна) в училище”, „Превенция на
деца и ученици от въвличането в проституция и трафик зад граница”, „Работа в
мултиетническа среда”, „Създаване на позитивна нагласа у родителите към училищната
среда”. През 2008 г. в тези обучения са включени 2114 учители и педагогически съветници.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

Точка 5: Създаване на организация за проучване, анализ и отчетност на статистически
данни във връзка с трафика на хора към НКБТХ.
Служител на сектор “Трафик на хора” към ДПОТП е член на постоянната работна
група на НКБТХ. В рамките на периодично организираните работни срещи на постоянната
работна група се обсъжда създаването на организация за проучване, анализ и отчетност на
статистически данни във връзка с трафика на хора.
Точка 6: Създаване на национален механизъм за насочване на жертви на трафик.
Служител на сектор “Трафик на хора” към ДПОТП е член на работната група за
създаване на национален механизъм за насочване на жертвите на трафик на хора по проект
на фондация "Асоциация Анимус", в партньорство с НКБТХ. Като такъв, представителят на
сектор “Трафик на хора” участва в ежемесечните срещи на оперативната работна група, в
тримесечните срещи на разширената работна група и други мероприятия, организирани във
връзка със създаването на националния механизъм за насочване. Служител на ГДГП също
взема участие във всички работни срещи и семинари по създаването на механизма.
РАЗДЕЛ ІІ „ПРЕВЕНЦИЯ”
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Точка 1: Обхващане на рисковите групи от населението (жени, деца и представители
на етническите малцинства) и информирането им за рисковете и последствията от
трафика на хора.
1.2. Създаване, разпространяване и популяризиране на обучителни модули и модели на
местни и училищни политики, информационни материали и пособия за учители, ученици и
родители във връзка с темите на сексуалната експлоатация и трафик на хора.
Служители на МВР вземат участие в международни и национални семинари за
разработване

на

обучителни

модули,

информационни

материали

и

пособия

за

противодействие на трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца. С оглед
превенцията на трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца, представителите на
МВР изнасят лекции пред ученици и студенти, по време на които се разяснява същността на
трафика на хора, начините за предпазване, компетентните държавни органи и партниращите
неправителствени организации. Предоставят се информационни материали и телефони за
контакти с органите на МВР и НПО. ГДГП е разпространила материали по всички ГКПП.
1.3. Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на
възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите групи,
особено сред етническите малцинства.
В рамките на организирани от НКБТХ и НПО кампании, кръгли маси и проекти
служители на МВР представят дейността на министерството за закрила на потенциални
жертви на трафик и установени такива в хода на водените разследвания. При
идентифициране на жертви на трафик служителите на МВР разясняват възможностите за
оказване на помощ и закрила. При провежданите специализирани полицейски операции и
разследвания се разясняват правата на жертвите на трафик на хора и на възможностите за
оказване на помощ и закрила.
Точка 2: Провеждане на изследвания и организиране на информационни кампании.
2.2. Популяризиране на специализираните електронни страници на НКБТХ, ДАЗД,
ЦКБППНМ.
Служителите на МВР популяризират специализираните електронни страници на ДАЗД,
НКБТХ и ЦКБППНМ пред чуждестранни партньори и сред останалите служители на МВР
чрез изнасяне на презентации и участие в обучения, по време на които се представя
сътрудничеството по линия на трафика на хора с партньори на национално и международно
ниво.
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2.5. Провеждане на съвместни инициативи с медиите за отразяване на проблемите,
свързани с трафика на хора.
Пресцентърът на МВР предоставя информация на медиите за задържани български и
чужди граждани, съучастници в трафика на хора. Представители на министерството взимат
участие в радио и телевизионни предавания за отразяване проблемите, свързани с трафика
на хора. На интернет страницата на МВР, в раздел "Горещи теми" е представена
Националната кампанията на НКБТХ "16 дни против насилието над жени". Представени са
начините за въвличане в трафик и за предпазване от попадане в ситуация на трафик.
РАЗДЕЛ ІІІ "ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ"

Точка 3: Повишаване квалификацията на служителите на МВР, работещи по трафика
на хора в Академията на МВР и в нейните центрове за специализация и
професионална подготовка.
В Академията на МВР служителите се обучават в рамките на дисциплината
"Противодействие на организираната престъпност". Тя е част от пълния курс на обучение на
курсантите и служителите в редовна и задочна форма за бакалавърска степен. Темата за
противодействие на трафика на хора е част от обучението и в следните курсове: за
първоначална подготовка, повишаване на квалификацията, специализация и актуализация на
специализацията. Служители на МВР участват и в семинари, организирани съвместно с
партньорски полицейски служби на други държави.
Обучението по противодействие на трафика на хора се провежда във факултет
"Полиция" и в Центъра за професионално обучение при АМВР. Учебните модули, по които
се провежда обучението, са съобразени с международните и европейски стандарти по
противодействие на трафика на хора. Активно се използват сценарии и казуси от
наръчниците,

разработени

за

обучение

на

право-прилагащи

органи

от

ООН.

Международният център за развитие на миграционната политика и представители на НПО с
дейност по обгрижване и подпомагане на реинтеграцията на жертви на трафика на хора, в
курсовете за обучение на полицейски служители, като обучители се привличат и изявени
експерти от специализираните служби на МВР с компетентност по противодействие на
трафика на хора.
Обучението в АМВР по противодействие на трафика на хора във факултет "Полиция"
се осъществява в бакалавърската образователно-квалификационна степен, където са
предвидени 6 учебни часа в учебната дисциплина "Противодействие на организираната
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престъпност", обединени в учебен модул. В този модул се разглеждат оперативноиздирвателни методи и средства за противодействие на трафика на хора и взаимодействие
между институциите, ангажирани в противодействието на трафика на хора.
Обучението по противодействие на трафика на хора се осъществява и в Центъра за
професионално обучение при АМВР, с курсове за професионално обучение в следните
форми:
1.

Първоначално

професионално

обучение

-

за

придобиване

на

базови

професионални знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР опазване на обществения ред и противодействие на престъпността;
2.

Повишаване

на

професионалната

квалификация

за

-

разширяване

на

професионалните знания и умения след спечелен конкурс за израстване в
категория;
3.

Професионална

специализация

-

за

задълбочаване

на

професионалната

квалификация след спечелен конкурс за длъжност, изискваща специфични знания
и умения;
4.

Актуализация

на

професионалната

квалификация

-

за

привеждане

на

професионалните знания и умения в съответствие с настъпили промени, засягащи
ефективното изпълнение на длъжностните задължения.
Тематиката по противодействие на трафика на хора в тези курсове се преподава
между 2 и 20 часа, според спецификата на полицейската дейност в различни служби на МВР.
Чрез посочените учебни форми през изтеклата година в Центъра за професионално обучение
са обучени 96 полицейски служители.
Точка 4: Обучение на разследващите органи по методиките на разследване на
престъпления, свързани с трафик на хора.
Разследващи полицаи участват в организираните по различни проекти обучения по
линия на противодействие на трафика на хора.
Точка 5: Включване на обучителен модул на тема „Трафик на хора: причини,
идентификация и закрила на жертвите” в програмата на Дипломатическия институт.
Служител на сектор "Трафик на хора" участва в обучението на служители на
консулските служби чрез изнасяне на лекции в Дипломатическия институт на МВнР.
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Точка 8: Запознаване на разследващите органи с „Наръчника за най-добрата практика
за полицаи, дознатели и следователи при извършване на процесуални действие с децажертви на трафик на сексуална експлоатация”.
Наръчникът е на разположение на разследващите полицаи чрез осигуряване на
бройки в наличност за различните поделения на МВР. В рамките на обучението в
Академията на МВР се представя „Наръчника за най-добрата практика за полицаи,
дознатели и следователи при извършване на процесуални действие с деца-жертви на трафик
на сексуална експлоатация”.
РАЗДЕЛ IV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА
ТРАФИК НА ХОРА”

Точка 1: Актуализиране на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване
на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завърнали се от
чужбина.
Служители на ДПОТП са предоставили на ДАЗД предложения за промяна на
Координационния механизъм.
Точка 2: Разработване на мерки за ограничаване и предотвратяване използването на
Интернет за привличане на потенциални жертви на трафик на хора.
В сектор “Компютърни престъпления” към ДПОТП от 2007 г. функционира интернет
сайт www.cybercrime.bg. Той бе създаден като платформа за сигнализация на престъпления.
Създадени са условия за получаване на сигнали в реално време за незаконно и вредно
съдържание, с фокус към детска порнография или насилие срещу деца, от страна на
потребителите в Интернет чрез попълване на формуляр на интернет страницата.
Платформата предоставя възможността на интернет потребителите активно да
допринесат за противодействие на разпространяването на детска порнография и друго
незаконно и вредно съдържание в Интернет. По този начин потребителят получава повече
права за участие в процеса, което повишава неговата мотивация и увеличава човешките
ресурси, включени в тази дейност.
Интернет сайта на ДПОТП изпълнява и ролята на информационен и образователен
източник за потребителите в Интернет, особено за родителите, учителите и децата като
предоставя информация за отрицателния ефект от проблема, за начините за предпазване на
потребителите (особено децата), за правната уредба, както актуални кампании и мерки за
борба с незаконното и вредно съдържание в Интернет.
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На електронната страница на сектор “Компютърни престъпления” www.cybercrime.bg
е поставен линк към електронната страница на ДАЗД. Съвместно с ДАЗД и интернет
доставчици се проверяват подадени сигнали за сексуална експлоатация и трафик на деца.
Провежда се обучение на служители от МВР за разследване на престъпления в
Интернет и събиране на онлайн доказателства.
Провеждат се и кампании в партньорство с НПО за повишаване информираността на
обществото - например кампания "Децата - безопасно в интернет".
В сектор "Компютърни престъпления" към ДПОТП функционира точка за контакт 24/7
с чуждестранни полицейски служби. Представител на сектор "Компютърни престъпления",
ДПОТП участва в Обществен съвет за безопасен Интернет. Служители на ДПОТП участваха
в проведена през месец септември 2008 г. кръгла маса на тема “Компютърните игри и
безопасността на децата в Интернет”.
РАЗДЕЛ V "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

Точка 1: Установяване на двустранни контакти, обмяна на опит и най-добри практики
между НКБТХ и сходни структури, както и държавни институции, работещи по
въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора в държави членки на
Европейския съюз, Съвета на Европа и трети държави.
Служители на МВР участват в конференции, семинари и кръгли маси с международно
участие, в рамките на които са установени полезни контакти, обменен е опит и е
осъществено сътрудничество на двустранно и многонационално ниво по противодействие
на трафика на хора.
Точка 2: Предоставяне на българското законодателство и практика в борбата с
трафика с хора в рамките на двустранните отношения и по линия на многостранното
сътрудничество.
В рамките на организираните двустранни срещи и международни инициативи
служителите на МВР представят българското законодателство и практика в борбата с
трафика на хора.
Точка 3: Провеждане на международна кръгла маса за споделяне на опит и добри
практики за противодействие на трафика на хора.
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Служител на сектор "Трафик на хора" участва в организираната международна кръгла
маса през месец декември 2008 г. по инициатива на финландското и норвежкото посолства в
България и НКБТХ.

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

Точка 5: Създаване на организация за проучване, анализ и отчетност на статистически
данни във връзка с трафика на хора към НКБТХ.
І. Обхват на престъпленията, свързани с трафика на хора.
През последните години към България бяха отправени критики, че се проявява
неразбиране и се смесват понятията „трафик на хора” (престъпление по чл. 159а – 159в от
Наказателния кодекс) и нелегалното превеждане през границите на страната, т.нар.
„каналджийство” (престъпление по чл. 279-280 от НК). По този начин изкуствено се
завишават данните за броя на случаите на трафик на хора. Законодателно, двете
престъпления са разграничени както в международното, така и във вътрешното ни
законодателство (ЗИДНК, ДВ, бр.92 от 2002 г.).
По тази причина с вътрешноведомствен акт на Главния прокурор на Р България,
относно информационното осигуряване на дейността на Прокуратурата, бе променен
обхватът на отчетността свързани с престъпленията, съставляващи „трафик на хора”, в
съответствие с международните изисквания и българското законодателство.
ІІ. Статистически данни.
Посочените тук данни са за периода 01.01 – 30.09.2008 г. Обобщена информация за
цялата 2008 година ще бъде налична след 31.01.2009 г., след получаването и обработване на
данните за дейността на териториалните прокуратури за 2008 г. До края на месец септември
2008 г. броят на образуваните досъдебни производства за трафик на хора по цитираните
текстове от НК е 74. По 65 от делата незаконният трафик на хора е бил с цел използване за
развратни действия. Пострадалите лица са 187. От тях 151 са жени и 23 непълнолетни
такива. Прокурорите са решили 87 дела. В съда са внесени 38 прокурорски акта, по които
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обвиняемите лица са общо 50. В края на периода са осъдени 34 лица, 24 от които с влязла в
сила присъда.
ІІІ. Участие на ПРБ в международни проекти за борба с трафика на хора
През 2008 г. Прокуратурата на Р България взе участие по „Програма за подобряване на
отговора на трафика на хора в Югоизточна Европа” на Международния център за развитие
на миграционната политика в гр. Виена. В рамките на този проект на ПРБ е предоставена
компютърна конфигурация, в едно с разработен софтуер за въвеждане на данни относно
лица, срещу които са образувани досъдебни производства за трафик на хора. Софтуерът е
базиран на списък от показатели, касаещи наказателното правораздаване. Определен е
експерт от ВКП за работа с базата данни, която съдържа информация за лицата, срещу които
е образувано досъдебно производство, както и за хода на наказателното производство – от
внасянето на прокурорски акт в съда до влизането в сила на присъда. От месец април 2008 г.
териториалните прокуратури подават ежемесечно информация в съответствие с изискуемите
критерии в табличен вид. Във ВКП информацията се въвежда в специализирания софтуер от
определения експерт.
РАЗДЕЛ ІІІ „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

Точка 1: Обучение на служителите от администрацията на НКБТХ и на МКБТХ, както
и на експертите от постоянната работна група към НКБТХ.
Прокурор от ВКП участва в регионалните семинари организирани от НКБТХ в
Пазарджик, Варна, Бургас и София през месеците април и май. В Пазарджик, Бургас и Варна
в семинарите участие взеха и членове на новосъздадените Местни комисии за борба с
трафика на хора (в Пазарджик, Сливен и Варна).
Точка

2:

Обучение

на

магистрати

в

областта

на

предотвратяването

и

противодействието на трафика на хора.
От НИП бяха организирани семинари, на които лекции изнесе прокурор от ВКП.
Точка 4: Обучение на разследващите органи по методиките на разследване на
престъпления, свързани с трафик на хора.
През 2008 г. от ВКП е изготвен и издаден Наръчник за борба с трафика на хора
(Практическо ръководство за работа на прокуратурата), като същият е изпратен до всички
първоинстанционни прокуратури. Освен това, материалите от наръчника са разпространени
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на електронен носител (CD) от НКБТХ и предоставени на всички участници в регионалните
семинари, организирани от НКБТХ.
РАЗДЕЛ V „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Точка 2: Установяване на двустранни контакти и обмяна на опит и най-добри
практики между НКБТХ и сходни структури, както и държавни институции, работещи
по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора в държави членки на
Европейския съюз, Съвета на Европа и трети държави.
Прокурор от ВКП взе участие в двустранни българо-холандски срещи (през месец март
2008 г., в Холандия и месец септември 2008 г., в София) и в българо-норвежка среща (месец
март 2008 г., в Осло). На тези срещи беше представено и българското законодателство и
практиката на българските право-охранителни органи в борбата с трафика на хора.
РАЗДЕЛ VI „ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ”

Точка 1: Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс за изпълнение на задълженията на България по чл. 19 от Конвенцията на
Съвета на Европа за борба с трафик на хора, за криминализиране на съзнателно
използване на услуги от жертви на трафик.
Прокурор от ВКП със заповед на министъра на правосъдието беше включен в
работната група към Министерството на правосъдието, която през месец септември 2008 г.
изготви предложение за законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Предложено е създаване на чл.159г от НК, който наказва съзнателното използване на
услуги, предоставяни от жертви на трафик.
Точка 2: Формулиране на искане до ВКС за издаване на тълкувателно решение по
противоречиви съдебни практики свързани с наказателни дела за престъплението
трафик на хора и конкретно противоречието между чл. 159а, ал. 3 и 182б от
Наказателния кодекс.
През месец декември 2008 г. е изготвено искане от главния прокурор на Р България до
Върховния касационен съд за издаване на тълкувателно решение по противоречивата
съдебна практика по делата за престъпление „трафик на хора”.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
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РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

Точка 5: Създаване на организация за проучване, анализ и отчетност на статистически
данни във връзка с трафика на хора към НКБТХ.
От създаването на Държавната агенция за закрила на детето през 2001 г. се събира
информация за броя и профила на децата, преживели насилие, което позволява да се следят
процесите в тяхното развитие, да се очертаят тенденции и съответно да се предприемат
адекватни мерки за превенция на насилието и закрила на децата.
Като основен инструмент за набиране на информация е използвана специално
разработена информационна карта, която се попълва от всички отдели, които осъществяват
дейностите по закрила на детето на общинско ниво. Въпросите в картата включват основни
показатели по случаите на насилие над деца, по които работят социалните работници през
отчетния период:
• брой случаи на насилие над деца;
• вид на насилието;
• място на извършване на насилието;
• възраст и семеен статус на децата, жертва на насилие;
• профил на подателя на сигнала;
• профил на извършителя на насилието;
• предприети мерки.
Професионалистите, ангажирани с прилагането на мерките по закрила на деца, жертви
на насилие, преминават обучения и следват писмени препоръки, с цел спазване правата на
децата и предприемане на навременни действия в случай на нарушени права.
Държавната агенция за закрила на детето събира и поддържа информационна база
данни за деца-жертви на насилие, в това число жертви на трафик, сексуална експлоатация и
други форми на злоупотреба. Тези данни се събират на базата на постъпили сигнали и жалби
в агенцията (чрез жалби постъпили в деловодството на ДАЗД и сигнали, постъпили по
телефона, на електронната поща на Агенцията и на специализирания сайт за сексуална
експлоатация на деца с търговска цел – www.stopech.sacp.government.bg) и отделите за
закрила на детето.
От гледна точка на социалната работа, “случай” се отваря за всяко дете, за което се
установи, че има нужда от закрила. Това става след обстойно проучване и оценка на
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подадения сигнал. Социалната практика у нас показва, че в края на 2007 г. около три от
всеки пет подадени сигнала стават случаи, по които социалните работници работят.
От 2003 г. Държавната агенция за закрила на детето събира данни за жертви на трафик
по следните показатели:
• Брой реферирани случаи на деца в чужбина, за които е било необходимо
предприемането на мерки за закрила;
• Брой координирани от ДАЗД случаи на деца-жертви на трафик, съгласно
Координационния механизъм за рефериране;
• Брой предложения на ограничителни мерки с цел предотвратяване на повторно
извеждане в чужбина и въвличане на деца в неподходящи за тяхното развитие дейности,
съгласно чл. 76 а от Закона за български документи за самоличност.
За 2008 г. Държавната агенция за закрила на детето, съгласно Координационния
механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца и деца –
жертви на трафик, завръщащи се от чужбина е координирала 71 случая на деца от които: 43
деца от Гърция, 3 деца от Австрия, 1 дете от Испания, 3 деца от Швейцария, 1 дете от
Белгия, 1 дете от Чехия, 1 дете от Кипър, 1 дете от Румъния, 2 деца от Италия, 5 деца от
Германия, 2 деца от Франция, 5 деца от Холандия и 2 деца от Дания.
За 2008 г. Председателят на ДАЗД е предложил на министъра на вътрешните работи
налагането на 51 мерки по чл. 76 а от Закона за българските документи за самоличност.
Точка 6: Създаване на национален механизъм за насочване на жертви на трафик.
През 2008 г. Държавната агенция за закрила детето беше поканена да се включи в
работата на разширената работна група по създаването на национален механизъм за
насочване на жертви на трафик. В процеса на работа на групата се установи, че предвид
координиращата роля на ДАЗД, произтичаща от реферирането на всеки конкретен случай на
дете-жертва на трафик, съгласно Координационния механизъм, представител на ДАЗД е
необходимо да участва активно и в оперативната група за създаване на Национален
механизъм за насочване на жертви на трафик.
РАЗДЕЛ II “ПРЕВЕНЦИЯ”

Точка 1: Обхващане на рисковите групи от населението (жени, деца и представители
на етническите малцинства) и информирането им за рисковете и последствията от
трафика на хора.
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1.1 Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето в
средното образование и предучилищната подготовка и възпитание, като се използват
възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни
дейности.
През 2006 г. Министерски съвет на Р България прие Национален интегриран план за
прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009 г. Националният
интегриран план има за цел да гарантира благосъстоянието на децата в България, като
обединява националните политики и стратегии за закрила на децата и представя в подългосрочен план ролите и задълженията на ангажираните в тази област институции и
взаимодействието между тях. Една от основните задачи в областта на образованието е да се
осигурява добро взаимодействие между институции, местна власт и неправителствени
организации по проблеми като: отпадащи ученици в задължителна училищна възраст,
необхванати деца, включително и деца билингви, в системата на образованието и
интеграция на деца със специални образователни потребности. За целта работната група
“Образование” към НСЗД обсъди и анализира проблемите, свързани със:
• Създаване на национален електронен регистър на необхванатите от образованието
деца и единна общоприета дефиниция на „отпаднал” и „необхванат ученик”. В тази връзка е
изпратено писмо до министъра на образованието за предоставяне на информация относно
етапа, в който се намира изграждането на електронния регистър на учениците и
съществуващите възможности за дефиниране на понятията отпаднал ученик и необхванато
от образованието дете, чрез нормативната уредба на МОН;
• Уеднаквяване и усъвършенстване на критериите за събиране на информация, касаеща
Интегрирания план, както и възможностите за събиране на допълнителни индикатори,
предложени от работната група;
• Разработване на механизъм за взаимодействие на ниво училище с останалите
партньори в общината за превенция на отпадането на деца от училище.
Представени са и успешни практики и програми за работа по проблема с отпадащите и
необхванати от образованието деца на Института по социални дейности и практики,
Фондация “Програма стъпка по стъпка”, на община Варна и община Пазарджик.
1.3. Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на
възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите групи,
особено сред етническите малцинства.
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За създаване на предпоставки за успешна социализация на ромските деца, ученици и
младежи, от особено значение са мерките, свързани със съхраняване на културната им
идентичност и развитие на социални умения. Извън учебните програми и учебни помагала,
за всички деца с мярка за закрила - настаняване извън семейството, в индивидуалния план за
грижи се планират и дейности, свързани със съхраняване на майчиния език и традиции,
както и развитие на социални умения, необходими на децата за живот извън институцията.
Анализирани са получените данни и са набелязани мерки за повишаване на ефективността
на работата по изготвяне и изпълнение на плановете за грижи в специализираните
институции.
През 2008 г. бяха проведени две регионални тематични срещи в гр. Гоце Делчев и гр.
Берковица по проблеми, свързани с разширяване достъпа до качествено образование на деца
с ромска етнокултурна принадлежност чрез подобряване на социалната и учебната им среда
в общността.
Точка 2: Провеждане на изследвания и организиране на информационни кампании.
2.2. Популяризиране на специализираната електронна страница на НКБТХ, ДАЗД,
ЦКБППНМ.
През 2004 г. в изпълнение на Националния план за действие срещу сексуална
експлоатация на деца с търговска цел 2003 - 2005 г. ДАЗД инициира разработването на
специализирана Интернет страница за противодействие на сексуалната експлоатация на деца
с търговска цел – www.stopech.sacp.government.bg. Основна й цел е да предоставя пълна
информация по проблемите на сексуалната и трудовата експлоатация, като национално
законодателство, международни стандарти, национални документи, практики и полезна
информация.
Основен акцент в сайта е Формата за подаване на сигнали, чрез която до момента са
постъпили над 450 сигнала за нарушени права на деца, включително насилие над деца в
Интернет. От месец януари 2008 г. броят на новопостъпилите чрез Формата случаи е 143.
Органите за закрила на детето своевременно предприемат мерки по компетентност за
предотвратяване на разпространението на незаконно и вредно съдържание в киберпространството, на злоупотреби с деца и други рискови за живота и здравето на
подрастващите ситуации.
От 2006 г. ДАЗД поддържа и специализирана Интернет страница „Прилагане на
Конвенцията за правата на детето", която има за цел да предоставя информация за деца и
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специалисти, работещи с деца по въпроси, свързани с гарантиране на спазването на найдобрия интерес на децата.
През 2008 г. ДАЗД продължава своята работа по създадения през 2003 г. в интернет
пространството клуб „Тийнейджър”, от който до момента са консултирани близо 900 деца и
тийнейджъри на възраст от 6 до 19 години. От месец януари до месец юли 2008 г. клуб
„Тийнейджър” е консултирал 74 момчета и момичета от цялата страна. Над половината от
подрастващите търсят отговори на въпроси, свързани със сексуалното и репродуктивно
здраве, изказват безпокойство относно промените, които настъпват по време на
физическото и психическото им съзряване.
От началото на годината до настоящия момент успешно продължава да функционира
и създаденият по идея на Агенцията през 2007 г. онлайн клуб „Родител”, от който
понастоящем са потърсили съдействие над 40 родители, които изпитват затруднения при
отглеждането и възпитанието на децата си.
През 2008 г. продължи работата на ДАЗД във връзка с проекта “Мобилна работа на
терен с деца на улицата”, възложен за изпълнение на сдружение “Деца и юноши”. Неговата
основна цел е да се повиши ефективността в работата с просещите и работещите на
уличното платно деца чрез осигуряване на екипи за ежедневна работа на терен, включително
вечер, в почивните и празнични дни.
Дългосрочната цел е свързана с ограничаване на броя на децата, които живеят и
работят на улицата - откъсване от неблагоприятната среда, в която се намират, осигуряване
на защитена среда за тяхното нормално физическо и психическо развитие. През последните
две години Председателят на ДАЗД лицензира 14 дневни центъра и приюти за безнадзорни
деца на територията на цялата страна.
2.3.

Провеждане на информационна кампания за повишаване на осведомеността на

обществото по проблемите на трафика на хора.
През 2007 г. Държавна агенция за закрила на детето разработи и издаде две помагала,
предназначени за социалните работници от отделите за закрила на детето – „Практическо
ръководство за социална работа с деца, преживели насилие” и „Методика за оценка на риска
от насилие в семейството”.
В „Практическото ръководство за социална работа с деца, преживели насилие” е
отделено специално внимание на закрилата на децата от насилие, правото на закрила срещу
насилие и органите за закрила на детето, както и междуинституционалните връзки между
тях и мултидисциплинарните екипи в работата по случай. Подробно са разгледани видовете
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насилие и поведенческите и физическите индикатори, които биха могли да послужат на
социалния работник в разпознаването на белезите на насилие. Изданието следва логиката и
последователността на социалната работа и подробно разглежда получаването на сигнал,
проучването на сигнала и при необходимост, предприемане на мярка за закрила.
Изложението е онагледено с практически упражнения и конкретни казуси.
В Практическото ръководство е поставен акцент върху особеностите при работата с
дете, преживяло насилие и на специфичните техниките за интервюиране. Основната цел е да
се сведе до минимум вторичната травма за детето, като в същото време не се нарушава
цялостта и верността на получената информация. Отделено е място и за водене на
задължителната документация по случая от отделите за закрила на детето. В отделен раздел
са представени ролята и мястото на социалния работник в съда.
Методиката за оценка на риска от насилие в семейството разглежда един
специализиран инструмент за определяне на вероятността родител да нарани детето си в
бъдеще. Известно е, че при определени характеристики на детето, на родителите, семейната
среда и на семейната ситуация, се увеличава опасността от насилие. Затова е много важно
своевременно да се идентифицира наличието на тези рискови фактори, да се работи за
намаляване на риска от насилие и да се предприемат своевременни и адекватни мерки за
подкрепа и помощ на детето и семейството. Това става чрез оценката на риска или
вероятността да се случи малтретирането на детето.
Помагалата бяха разпространени до всички отдели за закрила на детето в страната
при проведените регионални срещи на експерти от ДАЗД във връзка с изготвянето на
проекти за реформиране, преструктуриране или закриване на специализираните институции
за деца. Поради големия интерес в началото на 2008 г. бяха отпечатани допълнителни
бройки и от двете издания.
2.4.

Провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността на

рисковите групи по проблемите на трафика на хора.
През 2008 г. Държавната агенция за закрила на детето продължи дейността си по
съвместната инициатива с УНИЦЕФ и МОН по проект “Училище без насилие”. Проектът
започна в шест пилотни училища на територията на гр. София, като през учебната 2008-2009
г. предстои моделът за превенция на насилието между деца в училище да бъде въведен и в
други училища в столицата и страната. В процес на финализиране е окончателен проект на
ръководство (наръчник) “Модели за превенция на насилието в училище”, разработено след
приключване на проект “Предотвратяване на сексуалната експлоатация и насилие към деца”.
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Пример за ползотворно партньорство през 2007-2008 г. е и съвместната работа на
ДАЗД, УНИЦЕФ и неправителствената организация фондация “Център Надя”. Беше
извършен преглед и анализ на резултатите от разкриването на Националната гореща
телефонна линия за деца – 0800 19 100, която стартира на 14 ноември 2007 г., като част от
усилията да се осигури по-ефективна защита на правата на децата в национален мащаб.
През 2008 г. експерти на ДАЗД участваха в редица медийни и информационни
кампании,

като предоставиха експертна подкрепа и взеха участие в поредица от

инициативи, открити уроци, форуми и конференции насочени към реализиране на целта за
осъществяване на превенция на насилието сред децата.
Лицензирането на доставчиците на социални услуги за деца е част от реформата в
грижите за деца. Това е процес, целящ развиване на мрежа от социални услуги в отговор на
нуждите на децата и техните семейства за оказване на подкрепа в съответната общност.
Съгласно промените в Закона за закрила на детето и Правилника за прилагане на
Закона за закрила на детето, от месец януари 2004 г. и в изпълнение на чл.17а, т.5 от ЗЗД
стартира процесът на лицензиране на доставчици на социални услуги за деца. От този
момент до сега Държавната агенция за закрила на детето е издала 74 лиценза на
неправителствени организации от цялата страна, предоставящи социални услуги за деца,
жертви на насилие.
РАЗДЕЛ ІІІ „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

Точка 7: Организиране и провеждане на обучение по темата трафик на хора на
социални работници и специалисти работещи на горещата телефонна линия за деца,
преживели насилие и трафик.
В началото на 2008 г. започна изработването на ръководство за най–добри практики и
основни препоръки за посрещане, обгрижване и закрила на непридружени малолетни.
Наръчникът

съдържа

няколко

раздела,

които

обхващат

теми

-

съществуващо

законодателство на национално ниво за посрещане, закрила и обгрижване на непридружени
малолетни, силни и слаби страни на методологията в областта на национално ниво,
прилагане на международни и ЕС стандарти, събиране и анализ на данни, източници на
финансиране на тези дейности, препоръки и добри практики. Предвижда се до края на
2008 г. наръчникът да бъде издаден и разпространен, както и да бъде създадена специална
интернет страница по проекта.
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Предстои изпълнението на втора фаза по проекта. Неговото продължение предвижда
провеждането на широка информационна кампания за предотвратяване изчезването на деца,
жертви на трафик от структурите, в които са настанени, информиране за правата им, бъдещи
перспективи за развитие и евентуалните рискове, които биха срещнали при напускане на
тези структури. За целта ще бъдат раздадени въпросници на деца-жертви на трафик и на
персонала, полагащ грижи за тях, приоритетно ще бъдат идентифицирани основните
потребности, пречки и възможни решения, които ще бъдат обобщени в доклад. Предстои
провеждането на семинар и излъчване на филм, както и на заключителен форум.
През месец февруари 2008 г., по покана на ЕСРАТ България, експерти от ДПЕИМС
участваха като лектори във Второто национално заключително обучение за полицаи и
социални работници по проект “Приложение на многоинституционалния тренинг по
проблемите на сексуалната експлоатация на деца и трафика на деца за сексуални цели –
Трафикинг - 4”.
РАЗДЕЛ ІV “ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА
ТРАФИК НА ХОРА”

Точка 1. Актуализиране на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване
на случаи на непридружени български деца, завърнали се от чужбина.
Актуализирането на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на
случаи на непридружени български деца в чужбина и деца-жертви на трафик е ангажимент
на Държавната агенция за закрила на детето, произтичащ от Националната програма за
закрила на детето 2008 г., приоритетна област ІV, цел 8, дейност 8.1.
През 2008 г. актуализацията на Координационния механизъм беше временно
преустановена поради очакваните изменения в Семейния кодекс и други нормативни актове,
които следва да се отразят в окончателния вариант на документа.
Предвид факта, че към настоящия момент Закона за изменение и допълнение на СК
все още не е приет от НС и няма яснота кога ще бъде гласуван, финализирането на тази
дейност ще залегне в Националната програма за закрила на детето 2009 г.
РАЗДЕЛ V „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Точка 4: Създаване на мрежа от устойчиви партньори на международно ниво за
сътрудничество, взаимодействие и координация в областта на услугите за жертвите на
трафик.
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Държавната агенция за закрила на детето е партньор на Международната организация
по миграция в изпълнението на проект по програма „ARGO 2006” на Европейския съюз
„Обмяна на информация и най-добри практики за посрещане, закрила и обгрижване на
непридружени малолетни”. Страните, които участват в изпълнението на проекта са: Белгия,
България, Австрия, Полша, Румъния и Чехия.
Основните дейности, извършени през отчетния период, както следва:
1. Проведени са две работни срещи (в Брюксел, през месец октомври 2007 г. и във
Виена, през месец март 2008 г.) на държавни служители от всяка страна-участничка,
работещи директно с непридружени малолетни. Целта на срещите бе да се подготвят
обменни визити в държавите-участнички, да се направи преглед на съществуващото
законодателство, да се набележат основните въпроси за дискутиране и да се подготви
въпросник, необходим за целите на работните посещения и изработката на Наръчник за найдобри практики.
2. Проведена е визита за обмяна на опит в една от страните-участнички. Целта на
визитата бе да се посети център за настаняване на малолетни, както и да се илюстрира
конкретното приложение за политиката на обгрижване. Беше осъществено посещение в
Чехия (ноември 2007 г.), а австрийска делегация бе на посещение в София (януари 2008 г.).
В периода 25-28 ноември 2008 г. представител на ДАЗД взе участие в Третия световен
конгрес срещу сексуална експлоатация на деца и младежи, който се проведе в Рио де
Жанейро, Бразилия. Основен акцент на форума бе да се отчетат постигнатите резултати в
борбата срещу сексуалната експлоатация на деца, както и да се набележат бъдещи мерки за
ограничаване на разпространението на този феномен.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

РАЗДЕЛ І „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

Точка 3: Откриване на приют за временно настаняване и центрове за закрила и помощ
на жертви на трафик на хора към местните комисии по т.1.
През 2008 г., с подкрепата на МТСП, броят на кризисните центрове беше увеличен от 3
на 6, в това число 5 центъра за временно настаняване на деца-жертви на трафик и един за
жени и деца-жертви на трафик. Разкритите кризисни центрове за деца се намират в с.
Балван, обл. Велико Търново, гр. Пазарджик и гр. Драгоман, област Софийска, гр. Монтана
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и гр. Алфатар, област Силистра, а кризисният център за жени и деца, жертви на трафик, се
намира в гр. Силистра. Общият брой места в шестте кризисни центъра е нараснал почти
двойно - от 30 в края на 2007 г. на 59 в края на 2008 г. МТСП има водеща роля при
разработването и въвеждането на единни разходни стандарти за финансиране на социалните
услуги, делегирани от държавата дейности, чрез бюджетите на общините от 01.01.2008 г. В
тези стандарти е включена и на социалната услуга „кризисен център”, което създава
оптимални условия за ефективна подкрепа на жертвите на трафик, настанени в кризисните
центрове. Определеният с решение на МС № 20 от 21.01.2008 г. годишен размер на
стандарта за едно лице, настанено в кризисен център за 2008 г., е 6 911 лв.

РАЗДЕЛ V „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Точка 1: Установяване на двустранни контакти и обмяна на опит и най-добри
практики между НКБТХ и сходни структури, както и държавни институции, работещи
по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора в държави членки на
Европейския съюз, Съвета на Европа и трети държави.
В периода 20-21 ноември 2008 г. в гр. Варшава, Полша се проведе международен
семинар, посветен на проблематиката на специалната програма за предотвратяване и борба с
насилието над децата, младежите и жените и за защита на жертвите и рисковите групи
„Дафне III”. В семинара взе участие представител на МТСП като член на Управителния
комитет. Семинарът бе под мотото „Борба с насилието - европейската и полска практика”,
като премина при следния дневен ред: запознаване с опита на Полша в борбата срещу
насилието и представяне на инструментариума на програма „Дафне III”. Целта бе да се
активизират неправителствените организации и други потенциални кандидати за участие,
като се популяризират подходите за осъществяване на координирани действия, проучвания
и обучение, идентифициране на жертвите с цел тяхната подкрепа, изграждане на устойчиви
мрежи за сътрудничество за изпълнение на Програмата за периода 2007-2013 г.

АГЕНЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

РАЗДЕЛ II „ПРЕВЕНЦИЯ”
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Точка 1: Обхващане на рисковите групи от населението (жени, деца и представители
на етническите малцинства) и информирането им за рисковете и последствията от
трафика на хора.
1.3.

Разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на

възможностите за оказване на помощ и закрила сред представители на рисковите групи,
особено сред етническите малцинства.
Териториалните структури на АСП информират и консултират жертвите на трафик за
възможностите за оказване на подкрепа.

РАЗДЕЛ ІІІ „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

Точка 7: Организиране и провеждане на обучение по темата трафик на хора на
социални работници и специалисти работещи на горещата телефонна линия за деца,
преживели насилие и трафик.
Социалните работници от отдел "Закрила на детето" са участвали в обучение
"Партньорство за противодействие на трафика на хора в България", организирано от
Международна организация по миграция, проведено през месец февруари 2008 г. В
обучението са взели участие 31 социални работника от областите Велико Търново, Варна,
Шумен, Русе и Търговище. Експерт от АСП е участвал с презентация на тема: ”Национално
законодателство за закрила и обгрижване на непридужени малолетни и непълнолетни”.

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

РАЗДЕЛ ІІI „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

Точка 2: Провеждане на изследвания и организиране на информационни кампании.
2.3 Провеждане на информационна кампания за повишаване на осведомеността на
обществото по проблемите на трафика на хора.
На териториалните поделения на Агенция по заетостта (АЗ) са предоставени плакати и
информационни брошури относно явлението трафик на хора. Същите са изложени в
информационните зони на дирекции “Бюро по труда” (ДБТ) в цялата страна и са на
разположение на лицата, посещаващи ДБТ.
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В електронната страница на АЗ, както и на информационните табла в ДБТ, са
изложени списъци на фирмите, получили разрешение от МТСП за извършване на
посредническа дейност в чужбина по реда на Наредбата за условията и реда за извършване
на посредническа дейност по наемане на работа.
С включването на АЗ в EURES мрежата (портал за трудова мобилност), всяко търсещо
работа лице може да кандидатства и за свободно работно място в Европейското
икономическо пространство. За целта в АЗ работят специално обучени EURES – съветници.
Информацията относно регистрираните търсещи работа лица и работодателите е защитена
чрез идентификационен механизъм.
2.4.

Провеждане на информационни кампании за повишаване на осведомеността на

рисковите групи по проблемите на трафика на хора.
При провеждане на интервютата за работа в Испания и Германия по условията на
сключените Спогодби за обмен на работна сила, АЗ информира кандидатите за основните
им права и задължения по трудовото законодателство на съответната държава, набляга на
необходимостта от притежание на трудов договор и разрешение за работа, за да бъде
легален престоя, както и на задължението да имат винаги в себе си документ за
самоличност.
За Испания лицата разполагат и с информационен материал с телефоните на местните
бюра по труда и инспекция по труда, както и на трудовото аташе в българското посолство в
Мадрид.
РАЗДЕЛ ІV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА
ТРАФИК НА ХОРА”

Точка 4: Включване на жертвите на трафик в подходящи форми на обучение и
квалификация.
Агенцията по заетостта (АЗ) организира и финансира обучение на регистрирани
безработни лица по професии, необходими за заемане на свободни работни места, заявени
от работодатели. АЗ повишава конкурентноспособността на неграмотни и с ниска
грамотност безработни чрез включване в обучение за ограмотяване и повишаване на
грамотността им. С цел повишаване на мотивацията на обезкуражените лица за по–активно
поведение на пазара на труда и придобиване на умения за самостоятелно търсене на работа,
в поделенията на АЗ се провежда мотивационно обучение.
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Съществуващите центровете ”Работа”, към част от ДБТ развиват дейността по
професионално ориентиране на лица без квалификация и такива, които желаят да сменят
професията си. В някои ДБТ се оказва и психологическото подпомагане на лицата, при
които са установени или упоменати проблеми от различно естество с цел тяхното
устройване на работа.
Точка 5: Подпомагане на участието на жертвите на трафика в проекти, програми и
мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта.
Агенцията по заетостта реализира програми и мерки по реда на Закона за насърчаване
на заетостта, насочени към групи в неравностойно положение на пазара на труда. Те могат
да бъдат ползвани от всички регистрирани безработни лица, без да е необходимо да
предоставят допълнителна лична информация за себе си, освен изискуемата за
регистрацията им в ДБТ.
Регистрираните безработни лица се включват в програми и мерки за заетост и
обучение, ако отговарят на специфичните за конкретните програми и мерки условия и
изискванията на работодателите за обявеното работно място.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

РАЗДЕЛ ІІI „ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ”

Точка 4: Обучение на разследващите органи по методиките на разследване на
престъпления, свързани с трафик на хора.
През месец октомври 2008 г. ДАНС организира семинар на тема “Нормативна база и
проблеми, свързани с провежданата миграционна политика на Република България,
съгласно изискванията за защита на националната сигурност и директивите на ЕС”. Лекции
по темата изнесоха представители на НКБТХ, ВКП, НСлС, МП, МВнР и Дирекция
“Миграция” към МВР.
Точка 8: Запознаване на разследващите органи с „Наръчника за най-добрата практика
за полицаи, дознатели и следователи при извършване на процесуални действие с децажертви на трафик на сексуална експлоатация”.
ДАНС не разполага с посочения наръчник. Тази дейност се извършва на основание
ЗДАНС, ППЗДАНС, НК, НПК, ЗЗДет и ЗБТХ.
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РАЗДЕЛ ІV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА
ТРАФИК НА ХОРА”

Точка 1: Актуализиране на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване
на случаи на непридружени български деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се
от чужбина.
Предстоят промени в нормативната база, уреждаща правата на децата, въз основа на
която ще бъдат подготвени промени в Координационния механизъм съвместно с другите
отговорни институции.
Точка 2: Разработване на мерки за ограничаване и предотвратяване използването на
Интернет за привличане на потенциални жертви на трафик на хора.
В момента ДАНС не разполага с технически възможности за разработване на подобни
мерки.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЗДЕЛ I „ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ”

Точка 4: Създаване на кризисен център за временно настаняване на деца-жертви на
трафик на хора в София.
С решение № 653 от 23.10.2008 г. на Столичния общински съвет, считано от
01.10.2008 г. се променя вида на социалната услуга в общността от Център за временно
настаняване на деца „Вяра, надежда, любов” в две нови социални услуги: Кризисен център
за деца пострадали от насилие и Център за работа с деца на улицата. В Кризисния център за
деца пострадали от насилие могат да се предоставят социални услуги и на деца-жертви на
трафик.
Решението е изпратено до г-жа Цветелина Василева, директор на регионална дирекция
„Социално подпомагане” – София-град, за внасяне на предложение до изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане за разкриване на новите социални услуги.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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РАЗДЕЛ ІV „ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА
ТРАФИК НА ХОРА”

Дейност 3: Осигуряване на механизъм за оказване на медицинска и психологическа
помощ в центровете за закрила на жертвите на трафик към МКБТХ.
Текстовете в чл. 82 от Закона за здравето, който касае медицинските услуги извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване, гарантират медицинското обслужване,
което е необходимо за жертвите на трафик, особено при първоначалния етап, когато нямат
здравни осигуровки - лечение на спешни състояния, раждане, психиатрична помощ, в
рамките на която могат да получат психологическа подкрепа, медицинско обслужване на
деца до 16-годишна възраст, имунизации, животоспасяващи лекарства и други. Считаме, че
в този първоначален етап усилията по-скоро следва да бъдат насочени към включване на
жертвите в системата на социалното подпомагане, което автоматично им дава
възможност да получат статут на здравноосигурени лица.
За осигуряване на медицинска и психологическа помощ в центровете за закрила на
жертвите на трафик считаме, че е уместно в МКБТХ да бъдат включени представители на
Регионалните центрове по здравеопазване /структури на МЗ/, което ще даде възможност за
познаване на проблемите на местно ниво, както и за преодоляването им. Чрез тях могат да
се предприемат действия за улесняване на достъпа на тези хора в рамките на действащото
законодателство посредством указания към нашите местни структури и лечебни заведения
по места.
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Приложение: Списък с абревиатури
ААМР

Американска агенция за международно развитие

АЗ

Агенция по заетостта

АМВР

Академия на Министерство на вътрешните работи

АСП

Агенция за социално подпомагане

БАН

Българска академия на науките

БЧК

Български червен кръст

ВКП

Върховна касационна прокуратура

ВУИ

Възпитателни училища интернати

ГБДС

Група „Български документи за самоличност”

ГДГП

Главна дирекция „Гранична полиция”

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

ГРЕТА

Групата от експерти за борба с трафика на хора

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДАИТС

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

ДАМС

Държавна агенция за младежта и спорта

ДАНС

Държавна агенция „Национална сигурност”

ДАТ

Държавна агенция по туризъм

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда”

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи
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ДМС – МВР

Дирекция „Международно сътрудничество” – Министерство на
вътрешните работи

ДПЕИМС

Дирекция „Програми, европейска интеграция и международно
сътрудничество”

ДПОТП

Дирекция „Противодействие на организираната и тежка
престъпност”

ДПС

Детска педагогическа стая

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗБТХ

Закон за борба с трафика на хора

ЗДАНС

Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”

ЗЗД

Закон за закрила на детето

ЗИД на НК

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

МВР

Министерство на вътрешните работи

МВнР

Министерство на външните работи

МЗ

Министерство на здравеопазването

МК

Министерство на културата

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни

МКБТХ

Местна комисия за борба с трафика на хора

МО

Международни организации

МОМ

Международна организация по миграция

МОН

Министерство на образованието и науката

МОТ

Международна организация на труда

МП

Министерство на правосъдието

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

МЦРМП

Международен център за развитие на миграционната политика

НИП

Национален институт на правосъдието

НК

Наказателен кодекс

НКБТХ

Национална комисия за борба с трафика на хора

НМН

Национален механизъм за насочване

НПК

Наказателно-процесуален кодекс
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НПО

Неправителствени организации

НСлС

Национална следствена служба

ОД на МВР

Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи

ОДП

Областна дирекция на Полицията

ОЗД

Отдел „Закрила на детето”

ООН

Организация на обединените нации

ОП

Окръжна прокуратура

ОС

Окръжен съд

ОССЕ

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

ОСлС

Окръжна следствена служба

ППЗДАНС

Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност”

ПРБ

Прокуратура на Република България

РИО на МОН

Районен инспекторат по образование на Министерство на
образованието и науката

РПУ

Районно полицейско управление

СЕ

Съвет на Европа

СЕМ

Съвет за електронни медии

СПИ

Социално педагогически интернати

СУ

Софийски университет

УНИЦЕФ

Фонд на Обединените нации за децата

ЦКБППМН

Централна комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни

ЦУ на МВнР

Централно управление на Министерство на външните работи

ЧИС

Черноморско икономическо сътрудничество

ECPAT

End Child Pornography and Trafficking
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