
ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА – ИГА

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

ПРОФИЛИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК,

И МЕХАНИЗМИ НА ВЪВЛИЧАНЕ В ТРАФИК
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КАКВО Е ТРАФИК...

Според българското законодателство “ТРАФИК НА ХОРА” е 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, злоупотреба

с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на

облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго

лице, когато се извършва с цел експлоатация. (Закон за борба с трафика на хора ,
обн. ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г., изм. ДВ бр. 86/2005 г.)
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ПРОФИЛ НА ПОТЕНЦИАЛНА ЖЕРТВА НА ТРАФИК

 Деца, които живеят в семейна среда и ходят на училище; 

 Деца от институциите;

 Работещи деца;

 Деца, които ходят на училище и работят;

 Деца, поддържащи домакинството;

 Деца, живеещи в семейна среда и търсещи прехрана;

 Деца в конфликт със закона;

 Деца, жертви на насилие;
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ТРАФИК С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Възрастова граница: 16-18-годишна възраст;

Пол;

Вербуването е от лица, познати на жертвата;

Деца от институции, деца от ниски социални слоеве - бедни, 

изолирани региони на страната;
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ТРАФИК С ЦЕЛ ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД, 

ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ПРОСИЯ

Възрастова граница:8-14 години, предимно от ромската общност;

Пол: предимно момчета от ромската общност;

Наети са с участието на членове от семействата им;

Етапи на подбор, преди трафика с цел джебчийство:

- Първи етап: „обучение“;

- Втори етап: „трупане на опит“ в големи градове и курорти в 

страната;

- Трети етап: международни мрежи за трафик и заминаване в 

чужбина;



ФАКТОРИ, ИЗЛАГАЩИ ДЕТЕТО НА РИСК ОТ ТРАФИК

Бедност;

Безработица;

Домашно насилие;

Липса на подкрепа от семейството;

Липса на достъп до образование или незавършено средно 

образование;

Липса на информираност за трафика на хора.

Допълнителни рискови фактори, най-вече за деца от ромски 

произход:  

Дискриминация;

Социално изключване и маргинализация, често свързани с 

травматични преживявания.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОТЕНЦИАЛЕН СЛУЧАЙ НА ТРАФИК/ 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Специфичните показатели следва да се обособяват в четири основни 

категории:

Показатели, свързани с безопасната миграция, поставящи детето в 

риск от трафик;

Показатели за вероятна експлоатация или риск от такава;

Показатели за личните характеристики на детето;

Показатели за претърпяно насилие, злоупотреба или липса на 

грижи.
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ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНА МИГРАЦИЯ, 

КОИТО ПОСТАВЯТ  ДЕТЕТО В РИСК ОТ ТРАФИК

Придружаване от възрастен, който няма роднинска връзка с 

детето;

Придружаване от възрастен, който твърди, че е роднина на детето, 

но не притежава валидни документи, за да докаже роднинска 

връзка;

Непридружено малолетно дете.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ РИСК 

ОТ ТАКАВА

Детето често се мести в други градове и/или държави;

Детето е наблюдавано от възрастен, докато е на улицата;

Детето поддържа контакт с възрастен, с който няма роднинска връзка;

Детето не дава информация къде и с кого прекарва свободното си 

време;

Детето няма достатъчно финансови средства;

Детето няма документи за самоличност или отказва да даде 

информация къде са те;

Детето твърди, че дължи пари;

Детето демонстрира, че е изтощено физически.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ДЕТЕТО

Липса на умения за самостоятелен живот;

Липса на основни познания от страна на детето, характерни за 

възрастта му;

Липса на връстници/приятели; много ограничен социален живот;

Социална изолация и маргинализация.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА 

ИЛИ ЛИПСА НА ГРИЖИ

Следи от физическо насилие;

Поведенчески отклонения;

Индикатори за сексуална злоупотреба;

Показатели за липса на грижи.
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ПОДХОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ  ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, 

РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ТРАФИКА НА ХОРА

Цялостен подход за идентифициране;

Основен подход за закрила и подкрепа;

Работа с потенциални жертви;

Реакции на дете, потенциална жертва на трафик.
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МЕХАНИЗМИ ЗА ВЪВЛИЧАНЕ В ТРАФИК

Обяви за работа във вестниците;

Обещания за работа и по-добър живот;

Задлъжняване;

Заблудата “любовна връзка”;

Брак чрез интернет;

Продаване на децата от семейството, партньора или съпруга;

Феноменът на втората вълна.
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МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ

Брутално физическо и сексуално насилие;

Робски условия и отношение;

Тотален контрол и изолация;

Психическо насилие, заплахи, манипулации, изнудване;

Вменяване на “дългове“.
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Въпроси……

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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