
Трафикът на хора - 

съвременното робство 



Трябва да знаете, че… 

 

…”Близо 800 000 души годишно са жертви на трафика на хора през националните 

граници, цифра, която не включва милионите, жертви в собствените им страни” 

 

 

…”Във всеки един момент, изчисленият минимален брой лица, експлоатирани чрез 

принудителен труд в резултат на трафик на хора, възлиза на 2,45 млн.” 

 

 

…”В световен мащаб, около 1,2 млн. деца са жертви на трафик всяка година, както 

в собствените си страни така и извън границите им.” 



Какво представлява трафика на хора в действителност? 

 

 Съвременно робство – най-голямото предизвикателство на XXI век, за което 

всички хора трябва да бъдат информирани! 

 

 Престъпление, извършено от трафиканти, чиято единствена цел е да получат 

печалба, чрез експлоатацията на други хора, които те считат за СТОКА! 

 

 Сериозно нарушение на човешките права и подкопаване на човешкото 

достойнство и почтеност! 

 

 Нечовешко отношение и злоупотреби на хора върху други хора! 



 Трафикирани нямат доверие да потърсят защита от полицията. 

 

 Често биват заплашвани и лъгани, че полицията в града, в който са 

експлоатирани, е корумпирана и сътрудничи на трафикантите.  

 

 Трафикантите безмилостно използват наивността и желанието на 

младите хора за по-добър живот. Повечето от жертвите нямат добро 

образование, не знаят как да използват компютър и не говорят чужд език. Те са 

млади, те имат мечти, те искат да имат поне достатъчно пари.  



Как може да се прикрива трафика на хора: 

 

 С фалшиво обещание за законно предложение за по-добър живот. 

 

 С лицето на почтен, близък и надежден човек: съсед, приятел, роднина, 

съученик, колега, онлайн приятели. 

 

 С решения на “добронамерен” човек, който да ви направи услуга! 

 

 С легална фирма от сектора на строителството, селското стопанство, фабрики, 

агенции за модели, салони за масаж, клубове, и др., в страната или чужбина. 



Може да бъдете в опасност, ако: 

 

 Предложено Ви е да напуснете страната с фалшиви документи! 

 За обещаната работа не се изисква образование, опит или познания по езика на 

страната, където отивате… но е много добре платена! 

 Предлага Ви се “заем”, за да може да покриете първоначалните разходи за 

Вашето пътуване! 

 Вашият паспорт или документи за самоличност са взети, за да се “пазят на 

сигурно място”! 

 Обещанията са само на думи, невъзможно е да бъдат проверени! 

 Съветват Ви да не казвате истината при проверката на границата! 

 Предлага Ви се “безплатно” жилище, докато изкарате пари! 



Изключително важно е вие: 

 

 Да знаете крайната цел на вашето пътуване! 

 Да получите точна информация за законността на фирмата за подбор на 

персонала и обещаната “работа”! 

 Да отхвърлите всякакви задължения, които могат да доведат до някаква форма 

на изнудване по-късно! 

 Да оставите фотокопия на всички съответни документи за самоличност в къщи 

или на друго сигурно място! 

 Да сключите трудов договор и на родния си език! Консултирайте се с адвокат! 

 Да поддържате връзка със семейството и приятелите си! 

 Да оставите данни за контакт на доверено лице (лица): телефонен номер, адрес 

и т.н.!  



Трафика на хора в българското законодателство 

 

 Трафикът на хора е криминализиран в Наказателния кодекс на Република 

България.  

 

 Нормата на чл. 159а от Наказателния кодекс гласи: 

 

“Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от 

хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд 

или за просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна 

течност или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от 

съгласието им, се наказва с… ” 



Определението за трафик на хора в българското законодателство 

 

По смисъла на Закона за борба с трафика на хора (ЗБТХ): 

 

 “Трафик на хора” е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването 

или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, когато се 

извършва с цел експлоатация. 

 

 “Експлоатация” е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане 

на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност от пострадалия, за 

осъществяване на принудителен труд, за просия или за държане в 

принудително подчинение, за поставяне в робство или в положение, сходно с 

робството. 



 Съгласно разпоредбата на чл. 15 от ЗБТХ държавните органи, комисиите, 

центровете и приютите са длъжни да оказват закрила и помощ на лицата, 

които са жертва на трафика на хора. 

 

 На жертвите на трафика на хора се осигуряват анонимност и защита на 

данните за самоличност (чл. 20 от ЗБТХ). 

 

 След като идентифицират лицата, които са жертви на трафика на хора, 

органите на досъдебното производство са длъжни незабавно да ги информират 

за възможността да получат специална закрила, ако в едномесечен срок 

декларират съгласието си да сътрудничат за разкриване на 

престъплението (чл. 26, ал. 1 от ЗБТХ). 



 Трафикът на хора е част от международната организирана престъпна 

дейност. 

 

 Печалбите от трафик могат да се сравняват само с тези от незаконна търговия 

с оръжие и наркотици. 

 

 Криминалните групировки действат чрез насилие и заплахи. В множеството 

от случаи, трафикантите отнемат личните документи на жертвите си.  

 Към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) 

съществува специализиран сектор “Трафик на хора”. Една от дейностите, които 

служителите от сектора извършват е пресичане дейността на организирани 

престъпни групи, съпричастни към трафик на хора, независимо от вида на 

експлоатация. 



Положението в България 

 

 България е на второ място в ЕС по брой трафикирани хора след Румъния. 

 

 Броят на идентифицираните жертви за 2014 г. е 495 души. 

 

 Глобалната статистика сочи, че около 1% от всички жертви се спасяват и могат 

да бъдат идентифицирани. Ако това е вярно и в този случай, можем да говорим 

за допускане от около 50 000 българи жертви на трафик. 

 

 За 2014 година има 37 условни присъди срещу трафиканти, ефективните 

са 19, глобите – 32. 



Благодаря ви за вниманието! 

Трафикът на хора е проблем на миналото и на настоящето! 

 

Трябва да обединим усилията си, за да не го направим проблем на 

бъдещето! 

 

Хората не трябва да бъдат продавани и купувани никъде по света! 
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