
ТРАФИК НА ХОРА
М А Л К А  К Н И Ж К А  З А  Б Е З О П А С Н О С Т

OБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”

ВНИМАНИЕ!



НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА С ТРАФИКА
НА ХОРА

Националната комисия за борба 
с трафика на хора ръководи, 
координира и контролира 
прилагането на националната 
политика и стратегия в областта на 
противодействието на трафика.

office@antitraffic.government.bg
www.antitraffic.government.bg



ОБЩИНА ВАРНА,
ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ“
МЕСТНА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРa

Местната комисия за борба с трафика на хора е 
създадена през 2008 г. и има за задача да прилага 
националната политика на местно ниво и да 
развива местните политики в съответствие със 
спецификата на града. Местната комисия за 
борба с трафика на хора е част от структурата на 
дирекция „Превенции“, Община Варна. Целта на 
дирекцията е да осигури безопасна среда и по-
добър живот за децата и младите хора на Варна. 

Тел. 052 820 748
email: varna@antitraffic.government.bg;
www.prevencii.com 
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КАКВО Е ТРАФИК НА ХОРА?
 
„Трафик на хора“ е набирането, 
транспортирането, прехвърлянето, укриването 
или приемането на хора, независимо от 
изразената от тях воля с цел експлоатация” 
В своята същност трафикът на хора нарушава 
основните човешки права.
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Да има един ред интервал. Текста да е Трафикът на хора е съвременна форма на робство. Нарушава основните човешки права и поставя хората в унизително положение.
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ОСНОВНИ ФОРМИ НА ТРАФИК НА ХОРА 

Сексуална експлоатация

Принудителен труд

Просия

Трафик на бременни с цел продажба на 
новородени 

Въвличане в принудителни криминални дейности 
(джебчийство, дребни кражби)

Отнемане на телесни органи, тъкани, клетки и 
течности
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МЕТОДИ ЗА НАБИРАНЕ

- измамни обяви за работа
- продажба от близки и познати
- отвличане
- измамни предложения за брак в чужбина
- изнудване чрез финансово задлъжняване 
- „Loverboy”

Методът
“Loverboy”



Методът
“Loverboy”



     Той е приятно момче, привлекателен. 
Срещнали сте се в училище, в бар, кафене, в 
града, във влака – може да се случи навсякъде, 
също и в интернет. 
      Купува Ви скъпи подаръци.  Ходите по скъпи 
ресторанти.  Говори Ви само хубави неща. Това е 
момчето, за което сте си мечтали.
        Ухажва Ви. Вие сте неговото гадже.Правите 
готини неща заедно /кино, купони/.  Не се 
виждате вече с приятелките, не разговаряте 
вече с близките си.Той Ви обича. Той е просто 
страхотен.
          Вие сте щастлива. Искате да сте с него 
завинаги. Решавате да напуснете дома си и да 
живеете заедно.
Развежда Ви на места, където млади момичета 
проституират. Казва Ви, че дължи пари на 
приятел и единствено Вие може да му помогнете 
като отидете на среща с него за една нощ.
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Няма повече пари, но той е направил толкова 
много за Вас, че чувствате, че трябва да направите 
нещо за него. Обещава Ви, че няма да работите 
дълго като проститутка. Ще спечелите заедно 
пари, ще си купите дом, ще отидете на почивка….
Вие сте проститутка. Не желаете това, но той Ви 
бие и заплашва, че семейството Ви ще пострада.
Чувствате се омърсена и отвратена, но все още го 
обичате.

Източник – „Наръчник по превенция за трафик на хора“
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МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ НАД ЖЕРТВИТЕ 

Отнемане на документи за самоличност

Физическо насилие

Психическо насилие

Финансова задлъжнялост

Манипулиране





РИСКОВИ ФАКТОРИ

Социално  културни – неграмотност, безработица,  разпад 
на семейства, расизъм и етническа дискриминация, влияние на 
медии и интернет
 
Икономически – бедност, неразвита икономика
                   
Психологически – психични заболявания, наркотична 
зависимост, психически и сексуален тормоз
 
Геополитически – конфликти, войни, бежански потоци, 
международна организирана престъпност

Варна е район на произход, транзитен пункт и в 
по малка степен крайна дестинация на трафик на 
хора.
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Бедност

Липса на информация

Липса на социален опит

Липса на образование

 Първопричини за трафик на хора: 
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РИСКОВИ ГРУПИ

Деца
Млади хора
Хора с увреждания
Жени

Българските жертви на трафик на хора 
обикновено са от райони с висока безработица 
и бедност, в повечето случаи от малки населени 
места.

Страни на крайна дестинация,където български 
мъже, жени и деца са подложени на принудителен 
труд са Белгия,Кипър, Чехия, Германия, Гърция, 
Израел, Италия, Литва, Холандия, Норвегия, 
Испания, Швеция, Великобритания.
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КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗЯ
 
 Да проуча фирмата, университета или 
работодателя, при който отивам в чужбина
Съвет: На интернет страницата на Агенцията по 
заетостта(www.az.government.bg) има списък на 
лицензираните фирми, посредници за работа в 
чужбина.
 
За работа в чужбина трябва да подпиша 
предварителен договор, в който да е указано:
 
Кой е работодателят ми
Къде ще е работното място
Заплащането
Продължителност на работния ден
Срок на договора
Да не давам на никого личните си документи
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В случай, че се почувствам 
застрашен, да се свържа с :
 
 Българското посолство
 Местната полиция или на тел. 112
 Роднини, приятели, познати
 Местни, международни или български    
НПО/неправителствени организации/

Да измислим фраза, с която да сигнализираме на 
роднина/приятел  за спешни случаи

Да науча основни фрази на езика на страната, в 
която отивам

Да науча основни фрази на езика на страната, в 
която отивам
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OБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”

Брошурата е финансирана от дирекция „Превенции“ 
при Община Варна по Програма за превенция на трафика на хора,

предназначена за деца 14 – 18г.
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