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Координационни механизми
 Национален механизъм за насочване и подпомагане на 

жертви на трафик. (Координатор: НКБТХ)
 Координационен механизъм за рефериране и 

обгрижване на случаи на непридружени деца и деца –
жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. 
(Координатор: ДАЗД и МВР)

 Транс-национален механизъм за идентификация и 
насочване на жертви на трафик. (Контактна точка за 
България: НКБТХ)



Национален координационен 
механизъм за насочване и подпомагане 

на жертви на трафик на хора (НМН)
 Разработен 2008-09
 Възприет е подход, ориентиран към правата 

на жертвата
 Утвърден като документ със задължителен 

характер от МС, юли 2016 г.
 Координатор: НКБТХ
 Отворен документ



НМН: актуализации
 Последна актуализация – пролетта на 

2016 г.
 Въвежда анализ на проблема ТНХ и 

тенденциите
 ПРГ официално част от НМН
 Съгласувателна процедура между 

институционалните членове на 
НКБТХ

 Утвърден от НКБТХ и МС



Нови услуги
 През 2017 г. България удвои капацитета си от 

специализирани услуги за ЖТХ – 2 нови услуги в 
София

 Към момента: 3 приюта за временно настаняване в 
Бургас, Варна и София; кризисен център за деца ЖТХ в 
София и услуга за последваща реинтеграция в Бургас; 
3 консултативни центрове (8 услуги)

 2018 г.: 2 нови помещения от МО с цел осигуряване на 
устойчивост



Варна

Бургас
София



Сигнали, получени в 
НКБТХ (по НМН)

2016 2017 Ян-авг 2018

Сигнали 105 104 60

Потенциални
жертви

136 142 95



Обгрижени жертви
 2016 г.: 14
 2017 г.: 22
 Януари – август 2018 г.: 

17



Пострадали лица по данни 
на ВКП*

 2016 г.: 447
 2017 г.: 508
 1-во шестмесечие 2018 г.: 

339
*кумулативно



Тенденции ян-юни’18 (ВКП)
 По-голям брой пострадали жени – 85,4 % от всички 

пострадали лица по наблюдаваните 230 ДП;
 Увеличение спрямо 2017 г. на идентифицираните 

непълнолетни пострадали лица – 51;
 устойчива тенденция на нарастване на жертвите 

на трафик с цел принудителен труд – 52;
 Увеличение при идентифицираните жертви на 

трафик с цел държане в принудително 
подчинение – 8 в сравнение с данните за цялата 
2015 г. – 6 и 2016 г. – 5.



Казус „Тулуза“
 Завръщане на 23 български граждани, 

мъже, ЖТХ с цел принудителна просия;
 ОПГ, насилие; лагер до Тулуза
 Потенциално рискова ситуация
 Писмена заявка за доброволно 

завръщане



Казус „Тулуза“
 Координация м/у: НКБТХ, МВнР, МВР, 

френски служби, френски НПО, МОМ, АСП, 
български НПО

 Завръщане с автобус; транзитен ЦВН в 
София

 20 души пожелават да се приберат, 2 
временно настанени в ЦВН, 1 при близки;

 Настаняване в Бургас.
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