
Правна рамка на трафика на хора в българското законодателство 
 
Законът за борба с трафика на хора, приет през 2003г., е основният правен акт срещу 
трафика в българското законодателство, като изменението на Наказателния кодекс в 
съответствие с международните стандарти бе извършено през 2002 г.2 Двата акта 
последваха ратифицирането на Протокола от Палермо. 
 
Законът за борба с трафика на хора, обнародван в Държавен вестник от 20 май 2003г., 
влезе в сила на 1 януари 2004 г. и бе променен през октомври 2005 г. Той регламентира 
следните положения: а) правомощията и компетенциите на държавните институции, 
които работят по трафика и тяхното взаимодействие; б) статутът и целите на приютите, 
центровете и комисиите, които са създадени в съответствие със закона; в) мерките за 
превенция; г) мерките за закрила, особено на жени и деца. Един от основните принципи 
на закона е осигуряването на специална закрила за жертви, които сътрудничат на 
разследващите органи. 
 
През 2004 г. на основание на Закона бяха издадени два правилника: Правилник за за 
организцията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора и 
Правилника за приютите и центровете за закрила и подкрепа на жертви на трафик на 
хора. Центровете са създадени в рамките на местните комисии за борба с трафика на 
хора. Приютите се създават от Националната комисия по предложение на местните 
комисии или от физически или юридически лица, които са регистрирани в специалния 
регистър към Националната комисия. Тези правилници все още не са намерили своето 
приложение. 
 
В Наказателния кодекс, в допълнение на измененото определение за организирана 
престъпна група (член 93, т. 20), бяха въведени и други изменения, за да бъдат 
криминализирани различните форми на трафик и на деяния, които улесняват 
извършването на трафик. Такива деяния, наказвани с по-строги санкции, могат да 
включват: изнасилване с цел въвличане в последващи развратни действия или 
проституция (член 152, ал. 3, т. 4); склоняване към проституция (изменения член 155 НК) 
и отвличане на лице от женски пол с цел предоставяне за развратни действия (чл. 156, 
неизменян). 
 
Когато престъплението трафик е от международно естество, следните нови текстове се 
прилагат: чл. чл. 159 а, 159 б и 159 в. Основният текст на член 159а включва всички 
елементи на трафика, включени в Протокола от Палермо. Независимо от евентуалното 
съгласие от страна на жертвата, трафикът на хора подлежи на наказание. Упоменати са 
също начините, чрез които се извършва престъплението: употреба на сила, измама, 
отвличане, злоупотреба с власт и т.н. Най- строгата санкция- от пет до петнадесет 
години затвор, се прилага в случаите на опасен рецидив или когато престъплението се 
извършва в контекста на организирана престъпна група. 
 



Много скорошно законодателно развитие, прието в отговор на увеличаването на 
случаите на една от най-потресаващите форми на трафик, е изменението на 
Наказателния кодекс относно трафика на жени с цел търговия с бебета. Предлаганото 
наказание за тази форма на трафик е по-тежко. 
 
Със Закона за борба с трафика на хора се създава Национална Комисия за борба с 
трафика на хора към Министерския съвет. Тя се председателства от заместник 
министър-председател и има двама заместник-председатели. Националната Комисия е 
съставена от представители на министерства и агенции, които се занимават с дейности, 
насочени срещу трафика, като например министерствата на вътрешните работи, на 
външните работи, на труда и социалната политика, правосъдието и др. (чл. 4 от ЗБТХ). 
Неправителствени организации, които работят в сферата на трафика, също могат да 
бъдат канени на заседанията. Основната задача на Националната комисия е да 
регулира, координира и контролира прилагането на националната политика за борба с 
трафика на хора и за защита на жертвите. В допълнение, в съответствие със закона 
следва да бъдат създадени местни комисии на подчинение на Националната комисия. 
Техният мандат включва прилагането на националната политика на местно ниво и 
предаването на годишни доклади до Националната комисия. Последната подготвя 
годишни програми/ доклади за превенция и борба с трафика на хора и за защита на 
жертвите. Тя ги предава за одобрение от Министерски съвет. Нито един годишен доклад 
не е бил представен публично досега, като не съществува официална интернет 
страница на Националната комисия или някакъв друг източник, който да информира за 
нейната дейност в областта на мониторинга, проучванията и анализа. През януари 2005 
г. Националнаткомисия за борба с трафика на хора проведе второто си заседание като 
формално прие Национална стратегия за борба с трафика на хора. Въпреки това, до 
края на годината Комисията не беше провела редовни заседания, не беше назначила 
работещ секретариат и не бе създала местните комисии, както се предвиждаше в 
националната стратегия. 
 
През 2005 и 2006 годин правителството одобри Национална програма за борба и 
предотвратяване на трафика на хора и за защита на жертвите. Програмата включва 
институционни мерки, чиято цел е да създадат административните структури за 
превенция и преследване на трафика на хора, както и за защитата на жертвите. 
Седемнайсет правителствени институции са отговорни за прилагането на програмата, 
включително и осем министерства. Други национални и международни агенции, като 
МОМ-София, министерствата на труда и социалната политика, правосъдието и 
образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, следва да 
допринасят за тяхната работа. 
 
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е единствената институция, която 
притежава механизъм, който извършва дейности в областта на защитата на деца от 
трафик. Агенцията е приела Национален план за действие срещу търговската 
сексуална експлоатация на деца. Главните й цели включват повишаване на 
осъзнаването от децата на проблема със сексуалната експлоатация и развитието на 



механизми за превенция, повишаването на квалификацията на професионалистите и 
работата с деца и медийната политика на институциите за насочване на вниманието на 
обществеността към сексуалната експлоатация на деца. В областта на зашитата, 
Националният план за действие на ДАЗД се концентрира върху хармонизацията на 
българското законодателство с международните стандарти и подобряването на 
защитата на децата жертви. Целите ще се преследват чрез: 
- Изменение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). 
- Осигуряване на конфиденциалността на свидетелствата на жертвите 

(документирането). 
- Спазване на правото на децата да бъдат настанени на безопасно място, докато 

дават показания за следствието. 
- Създаване на механизми, включително и финансови, за репатрирането на 

непридружавани деца. 
 
Планът съдържа специални глави относно информация и международно 
сътрудничество за създаването на национален механизъм за обмен на информация 
между отговорните институции и организации. Той създава позицията Национален 
координатор, чиито функции се изпълняват съвместно от министъра на вътрешните 
работи и от председателя на ДАЗД. 
 
 
 
 
 
 


