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Какво е трафик на хора?

• набирането, транспортирането, прехвърлянето,
укриването или приемането на хора, независимо
от изразената от тях воля, чрез използване на
принуда, отвличане, противозаконно лишаване
от свобода, измама, злоупотреба с власт или
уязвимо положение или посредством даване,
получаване или обещаване на облаги, за да се
получи съгласието на лице, упражняващо
контрол върху друго лице, когато се извършва с
цел експлоатация;



Какво е трафик на хора?

Набиране
Транспор

тиране
ЕксплоатацияПринуда

При трафика на деца, не е задължително да се докаже 
съгласие или принуда.



Видове трафик на хора

Вътрешен Международен 

Форми на експлоатация

Трафик на хора с цел сексуална експлоатация

Трафик на хора с цел трудова експлоатиция

Трафик на хора с цел джебчийство и просия

Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи

Трафик на хора с цел поставяне в робство или сходни 
условия

Трафик на хора с цел продажба на новородени деца



На фокус:

• Трафик, с цел просия

• Трафик с цел джебчийски кражби

• Трафик с цел сексуална експлоатация 
на момчета



Как бе проведено изследването?

Предварително 
проучване

Избор на 
населени места

Работа на 
терен

Кабинетно 
проучване
Интервюта
Електронен 
въпросник

Случаи на 
деца-жертви

Социални 
услуги

Парньори

Изследване с 
участие на 
общността



8 населени места (община 
Стара загора, Шумен, 
Пазарджик)
• 25 полуструктурирани 

интервюта
• 4 дискусии във фокус-

групи 
• 18 интервюта под 

формата на житейски 
разказ.

„В тази махала 
всяка къща има 
история.“
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Брой на 
идентифициран
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трафик - деца

Основни данни и тенденции



Основни данни

Mежду 12-15% от всички 
идентифицирани жертви 

на трафик са деца



Основни данни и тенденции

• Жертви произхождат от райони с висока 
бедност и безработица;

• Повечето от жертвите са с ниско образование 
и една трета от тях са неграмотни;

• Наблюдава се и голям дял на жертви с 
различни форми на умствена изостаналост 
и/или психични разстройства (данни от 
приютите на НКБТХ 2012-2013).



България

Сексуална експлоатация
Трудова експлоатация
Джебчийски кражби



Трафик на деца с цел просия

• Въвличане чрез дълг или чрез ранни бракове;

• Децата най-често просят с придружител, по-
рядко – сами;

• Основни дестинации – Гърция, Австрия, 
Германия, Франция, Италия, Швеция, 
Обединеното кралство, а и също в България

• Мигриращи семейства / разлика между 
стратегия за оцеляване и трафик на деца



Възраст
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Трафик на деца с цел просия

Източник: ДАЗД, 2013



Трафик на деца с цел джебчийство

• Въвличане най-често чрез ранни бракове;

• През 2013 г. по-голямата част от жертвите са 
трафикирани в Швеция (4 случая); както и в 
Италия, Испания и Обединеното кралство

• Момичета на възраст 13-16 години;

• Половината случаи от Плевенска област.



Трафик на деца с цел джебчийство

Общо деца 18
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Източник: ДАЗД 2013.



Трафик на деца с цел джебчийство

• Трудна за разследване форма на трафик;

• Децата са емоционално обвързани със 
семействата си, не се възприемат като жертви 
на ескплоатация;

• Децата напускат кризисен център 
преждевременно.



Трафик на деца с цел сексуална 

експлоатация на момчета

• Липсват случаи на подпомогнати лица

• Липсва емпирична информация за профилa
на жертвите



Година /
вид
експлоата
ция

Разврат Принудите
лен труд

Принудителн
о подчинение

Ж М Ж M Ж M

2011 49 10 4 0 2 0

2012 55 11 3 0 0 0

2013 32 14 3 4 1 0



• Теренни наблюдения в Стара Загора, Нови 
Пазар, Пазарджик хвърлят светлина върху 
група в риск – транссексуални лица, 
проституиращи в страната и чужбина.

• Присъствие на пазари в Германия, Белгия, 
Франция и др европейски страни.

• Свидетелства за използване на методи на 
принуда и експлоатация.

Трафик на деца с цел сексуална 

експлоатация на момчета



Механизми за подпомагане и закрила 

на жертвите

Сигнал
Посреща-

не
Временна 

грижа

Трайна 
ре/инетгра-

ция

Затруднена 
идентифика-
ция на 
жертви

Пропуски в 
документа-
ция и 
оценка на 
средата

Затруднява 
реална 
оценка на 
риска

Нарушена 
комукицаия 
между 
кризисен 
център и 
отделите за 
закрила на 
детето

Най-слабо 
разработен 
етап на грижа

Алтернативна 
грижа 
ограничена

Не се 
провежда 
наблюдение





Въпроси?


