


 Трафикът на хора е организирана 
криминална дейност, чиято цел е  висока 
печалба чрез сексуална и трудова 
експлоатация на хора.  
 Трафикът на хора е криминализиран в 
Наказателния кодекс на България и включва 
транспортирането, прехвърлянето, 
укриването  
или приемането на хора, независимо от 
изразената от тях воля в пределите на 
страната или извън нея. Наказанията са до 15 
години  лишаване от свобода и глоба до 20 
000 лв. 

 За жертвите, трафикът на хора винаги 

е съпътстван от насилие, контрол, принуда и 

фалшиви обещания. За по-голямата част от 

обществото този проблем звучи нереален или 

далечен от тях, но истината е, че това е една от 

най-големите опасности в България. 
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 "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, 
2003 г.). 
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 Трафик на бебета 

 Трафик на хора с цел трудова 

експлоатация 

 Явлението “Бой – ловър” – трафик 

на хора чрез влюбване 

 Трафик на хора с цел отнемане на 

човешки органи 

 Трафик на хора с цел отнемане на 

яйцеклетки 

 Трафик на жени с цел насилствена 

проституция 
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Причини за развитието  
на трафика на хора в България 

 Социално-културни – неграмотност, разпад на морални ценности, 

расизъм и етническа дискриминация, влияние на медиите и интернет; 

 Икономически – бедност, неразвита икономика, безработица; 

 Психологически – наркотична зависимост, психически и сексуален 

тормоз; 

 Геополитически – бежански потоци, международна организирана 

престъпност, географско положение. 

!!! Трафикът на хора е един от 
ескалиращите в своето развитие 

проблеми на новото хилядолетие!!!  



 По данни на ООН всяка година 
между 2 и 4 млн. души по света 
стават жертви на трафика на хора 
като мнозинството от похитените е в 
„полза” на младите момичета и 
жени; 

 Над 1000 българки ежегодно 
минават границите на различни 
страни в Европа, за да 
проституират; 

 11,2% от проституиращите на сила 
жени в Германия са българки. 

  Българите са на 3 място сред 
проституиращите жени в Германия 

след рускините и молдовките;  
 Всеки ден се пускат в интернет 

пространството повече от 100 сайта, 
съдържащи детска порнография.  

 



 Страна на произход – българки са трафикирани в Гърция, 

Германия, Холандия, Белгия, Испания, Австрия, Франция, 

Италия, Кипър, Македония, Косово, Полша и Чехия. 

 Страна на транзит – за жени от Украйна, Русия, Молдова и 

Беларус. 

 Страна на крайна дестинация 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qiI6kU94eXmnsM&tbnid=sZ7bQiy43GibDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1747628&ei=BsdnU-rTMobdOsDpgNgN&bvm=bv.65788261,d.bGQ&psig=AFQjCNEtlncOiia85OcHNuVdjlTDGU3j-Q&ust=1399394110962207
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u6YO3Ra56UZLhM&tbnid=tXsQCoiaJR8J9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mediapool.bg/bulgaria-izostava-v-borbata-s-trafika-na-hora-news151051.html&ei=MsdnU56oMMnvOY2LgZAN&bvm=bv.65788261,d.bGQ&psig=AFQjCNEtlncOiia85OcHNuVdjlTDGU3j-Q&ust=1399394110962207


 Чрез фалшиви  обещания за работа като: сервитьорки , детегледачки, фото 

модели, танцьорки, компаньонки друг вид работнички много жени стават 

жертва на трафик, като биват наемани на работа в чужбина от 

нелицензирани посреднически агенции. Сключените за работа договори 

най-често са фалшиви, а представителите на наемащата фирма получават 

определена сума пари от жертвата, за уреждане на всички документи по 

пътуването. 

 В много случаи “приятели” и познати “наемат”  

      хора за работа в чужбина. 

 В някой случаи трафикантите отвличат своите  

      жертви 



Кои са потенциалните жертви? 
 Деца: децата са голяма рискова група, тъй като те все още нямат натрупан 

социален и емоционален опит, не могат да разпознават рисковите ситуации и 
следователно могат да бъдат лесно манипулирани. 

 Млади хора: Привлечени най-вече чрез обещания за добре платена работа или 
обучение в чужбина. Тези млади хора стават най-често жертви на сексуална 
експлоатация (вкл. млади мъже), както и на трудова експлоатация. 

 Възрастни хора: Най-често хора, които са трайно безработни търсят 
    възможности за работа в големите градове в страната или в чужбина. Те  
    често се оказват принудени да работят при условия, близки до робските, при 
    минимално заплащане и нехигиенни условия на живот и труд. 



 Дивиантни навици 
 Свръхпротекцията на родители и близки 
 Семейството – занижена заинтересованост 

на родителите към децата 
 Липса на ясна личностна идентификация 
 Възрастовите особености – поколенчески 

различия/юношите и младите хора/ 
 Лошо образование/или липса на такова/ 
 Възрастта, пола, етническата  
        принадлежност, културалните особености 
        и окръжаващата среда  
 Ранна агресия, провали в ученето и  
        отпадане от училище  
 Груповият натиск 

 



Запомнете:  
Преди да заминете, направете си услуга  и проверете 

още един път, човекът който се представя за ваш 
приятел  или познат. 

Проверете дали имате следното: 
     - легитимен  паспорт (лична карта); 
     - сигурно място, където ще отседнете след                  
        пристигането си;                       
     - легитимна работна виза; 
     - законен и подписан договор за работа; 
     - билет за автобус или влак; 
     - начин да се свържете със семейството си  в  
        България; 
     - пари с които да преживеете два месеца; 



 - пари за спешно връщане в къщи; 
 - познания по езика на страната, в която отивате; 
 - номера на българското посолство в страната; 
 - ако пътувате през други страни и техните номера 
там; 
 - освен това, вече трябва да сте се свързали с 
посолството, за  
    да  им съобщите, че заминавате и да им кажете 
какво ще  
    правите там. 
  Ако не сте изпълнили   
всички условия от списъка,  
може би трябва отново да  
помислите над решението си  
да напуснете дома си. 
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