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 България е страна на произход и транзит. 

 Защо България – корените на проблема: 

 Бедност и липса на образование 

 Липса на информация и социален опит 

 Липса на опит за безопасна миграция 

 Методи на въвличане –  работа и образование  

 в чужбина, методът “lover boy” или намерения  

 за женитба. 

 Страни на дестинация са:  
 Германия, Белгия, Австрия; 

 Италия, Испания, Франция, Швейцария, Гърция, 
Турция; 

 Холандия, Норвегия, Швеция, Чехия и Полша.  

 Най-уязвими са: 
 Млади жени на възраст между 18 и 24; 

 Непълнолетни момичета и деца без родители; 

 Мъже и жени в активна възраст – трудова 
експлоатация.  

 Българските жертви на трафик обикновено са от 

райони с висока безработица и бедност.  

ОБЩ ПОГЛЕД 
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ПРЕВЕНЦИЯ 

НАКАЗАТЕЛНО 
ПРЕСЛЕДВАНЕ 

ЗАКРИЛА 

ПОДКРЕПА И 
РЕИНТЕГРАЦИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛНА  

РАМКА 

БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТИВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА 



www.antitraffic.government.bg 

                  FROM POLICY            TO ACTION  

          AGAINST TRAFICKING IN HUMAN BEINGS 

 През 2002 г. бяха приети промените в Наказателния кодекс с 

добавянето на цял нов раздел “Трафик на хора” (159 а – 159 в); 

 През 2003 г. бе приет Законът за борба с трафика на хора, който 

определя ролята и взаимоотношенията между правителствените и 

неправителствените организации; 

 През октомври 2006 г. се приема промяна в Наказателния кодекс - 

член 159 а, параграф 3 – криминализира трафикът на бременни жени с 

цел продажба на новородените; 

 Януари 2007 г. в сила влиза Законът за подпомагане и финансова 

компенсация  на жертви на престъпления.   

 През април 2009 нов чл. 159 в беше приет, криминализиращ 

съзнателното използване на жертви на трафик за сексуални услуги (чл. 

19 на Конвенцията на Съвета на Европа); 

 
 

. 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
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• Политики , превенция, закрила на  жертвите,   Национална комсия за борба с трафика на хора 

• Разследване, идентификация, защита Министерство на вътрешните работи 

• Социални програми, реинтеграция  Министерство на  труда и социалните грижи 

• Насочване и международно сътрудничесво Министерство на външните работи  

• Развитие на нормативната уредба Министерство на правосъдието  

• Здравни програми и медицинска помощ Министерство на здравеопазването 

• Образователни програми и превенция Министерство  на образованието и науката  

• Закрила и обгрижване на децата Държавна агенция закрила на детето 

•  Съдебно преследване и наказване  Въховен касационен съд 

• Разследване Национална следствена служба 

• Наказателно преследване Върховна  касационна прокуратура 

• Превенция, грижа за жертвите, Обучения НПО 

БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 
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НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 

ПОСТОЯННА РАБОТНА ГРУПА 

20 ДЪРЖАВНИ 
ЕКСПЕРТИ 

7 Международни и 
неправителствени  

организация  

7 МЕСТНИ 
КОМИСИИ 

СЕКРЕТАРИАТ 

9 ДЪРЖАВНИ 
ЕКСПЕРТА 

КООРДИНАЦИЯТА – ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА УСПЕХ 
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 Организира и координира взаимодействието между отделните ведомства 

и организации по прилагането на ЗБТХ; 

 Определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия; 

 Ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерския 

съвет Национална програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора и закрила на жертвите; 

 Създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на 

данните във връзка с трафика на  хора; ..\..\PROJECTS\Victims' database screenshots.doc  

 Дейности по превенция и закрила на жертвите; 

 Контакнта точка за Трансграничния механизъм за насочване на жертви на 

трафик;   

 Координира Националния механизъм за насочване на жертви на трафик;   

 

 

 

ЦЕЛИ И ОТГОВОРНОСТИ 

../Local%20Settings/PROJECTS/Victims'%20database%20screenshots.doc
../Local%20Settings/PROJECTS/Victims'%20database%20screenshots.doc
../Local%20Settings/PROJECTS/Victims'%20database%20screenshots.doc
../Local%20Settings/PROJECTS/Victims'%20database%20screenshots.doc
../Local%20Settings/PROJECTS/Victims'%20database%20screenshots.doc
../Local%20Settings/PROJECTS/Victims'%20database%20screenshots.doc
../Local%20Settings/PROJECTS/Victims'%20database%20screenshots.doc
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• създават се с решение на Националната комисия за борба с 

трафика на хора; 

• състав – от 3 до 7 души, представители на общинската 

администрация, отговарящи по проблемите на образованието, 

здравеопазването и социалната политика, МКБППМН, отделите за 

закрила на детето, полицията, неправителствени организации;                                                                  

• председател на Местна комисия е заместник-кмет; 

 
 

МЕСТНИ КОМИСИИ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 
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МЕСТНИ КОМИСИИ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 

 Варна 

Бургас 

Сливен  

Пазарджик 

 Монтана  

         Пловдив 

         Русе  

 Благоевград 
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НА ПРАКТИКА... 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 Идентификация на жертвите 

 Създаване на доверителна връзка с жертвите 

 Обществото подценява рисковете 

 Етнически и културни особености сред малцинствените групи 

 Реинтеграция на жертвите 

 Защита на жертвите 

 Трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им 

 Факторът “Търсене” (The demand factor) 
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Национална комисия за борба с трафика  
на хора 
Тел: 02 / 807 80 50 
Моб: 0888 240 858 
Факс: 02 / 807 80 59 
Е-мейл: a.vassileva@antitraffic.government.bg 
София 1797 
Бул. “Г. М. Димитров” 52А, ет. 1 
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