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Социо-демографски профил

• Рискови фактори - крайна социално-икономическа 
маргинализация, липса на образование и много ниска или 
никаква трудова квалификация и перспектива за намиране на 
работа

• Между 50 и 80 % са от ромски произход 
• По отношение на вида на експлоатация, за 2013 г: 80% с цел 

проституция, 8 % с цел принудителен труд, малък брой случаи с 
цел държане в принудително подчинение и с цел отнемане на 
телесни органи

• Сред трафикираните с цел проституция повече от 90 % от 
жертвите са жени, а сред трафикираните с цел принудителен 
труд преобладават мъже – 75 % 

• От 2011 г. постепенно нараства и броят на деца – жертви на
трафик: на възраст от 5 до 17 години, най-често склонявани към
просия и джебчийство, или проституция



Произход и дестниация

• С цел сексуална експлоатация - в Германия, Гърция, 
Холандия, Франция и Полша 

• С цел джебчийство – в Гърция, Великобритания и 
Австрия

• С цел трудова експлоатация – в Гърция, Испания, 
Италия, Германия, Швеция и Чехия

• Деца жертви на трафик - предимно Гърция, Испания, 
Италия, Германия, Австрия

• Водещи региони на произход са Плевен - 46 % или 28 
деца, София - 12 % или 7 деца, Пазарджик -8 % или 5 
деца и Велико Търново 7 % или 4 деца



Основни ангажирани институции

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Министерство на труда и социалната политика

Държавна агенция за закрила на детето

Прокуратура

Националната комисия за борба с трафика на 
хора – координира всички институции



Профили ангажирани НПО

В идентификацията на жертви

Доставка на услуги (психологически, 
социални, здравни, правни)

Участие във формиране на политики



Проблеми на жертвите в 
отношенията с институциите

Основен проблем е идентификацията

Липса на таргетирани кампания към основни 
места на произход за разпознаване случаи на 
трафик

Оттегляне на жалби в етапа на досъдебно 
производство поради липса на статут на 
защитен свидетел 

Недостиг на предоставяните от НПО услуги



Проблеми на жертвите в 
отношенията с институциите - 2

Ограничен достъп до здравеопазване

Липса на професионална квалификация за 
реинтеграция на пазара на труда

Нужда от психологическа пост-травматична подкрепа

Намиране на жилище

Ре-интеграция в образователната система

Липсата на дълготрайна грижа след напускане на 
кризисния център 



Механизми за взаимодействие 
между институции и НПО

• Регламентирано взаимодействие между 
държавните институции и 
неправителствените организации 

• Национален механизъм за насочване и 
подпомагане на жертви на трафик (НМНПЖТ)

• Придружаване на жертвите особено при 
посещения в МВР и в съда

• На регионално ниво НПО влизат в състава на 
местните комисии

• Националният съвет за подпомагане и 
компенсация на пострадали от престъпления


