
ЛОКАЛНО ДЕЙСТВИЕ. 
ГЛОБАЛНА ПРОМЯНА.

ГЛОБАЛНА СТАТИСТИКА ЗА ТРАФИК НА ХОРА

СТАТИСТИКА ЗА БЪЛГАРИЯ 

Има милиони поробени в света днес. 1

Повече от 1550 жертви на трафик 
са били индентифицирани през 

последните 5 години в България. 5

Над 70% от откритите жертви на трафик на хора са жени и момичета. 3

Около 86% от разпонатите жертви 
са жени, 1 на  7 са мъже и 1 на 11 

непълнолетни лица за последните 5 
години . 6

Трафикът на хора генерира приблизително 150,2 милиарда щатски 
долара годишно. 2

За 2020 по-голямата част от 
жертвите са били трафикирани в 

България (58.6%). 7

Приблизително 1 на 4 жертви на трафик на хора са деца. 4

A21’s Impact report 2020: https://neutrinodata.
s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/a21/userim-
ages/A21_Impact_Report-Bulgaria.pdf 
Национален доклад   (2016-2020) от 
Националната комисия за борба с трафика на 
хора: https://antitraffic.government.bg/en/about

2021 Доклад  - България (GRETA): https://rm.coe.
int/greta-evaluation-report-on-the-implementa-
tion-of-the-council-of-europe/1680a249f9  
Доклад за България  (of Bulgaria) от Съвета на 
Европа, отдел борба с трафика на хораTHB (GRE-
TA): https://rm.coe.int/0900001680630d6f

НО КОГАТО НИЕ СЕ УМНОЖАВАМЕ ...
МОЖЕМ ДА ПРОМЕНИМ СТАТИСТИКАТА.
Научете как можете да предприемете действия: A21.org/Walk

МЕ
СТЕН ПОХОД ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИ

Е

61% от случаите на трафик за 
2020 са   жертви които  са били 

експлоатирани или транспортирани 
в Германия. 8

Сексуалния трафик е най-срещана 
форма при млади момичета. 7



ПРИЗНАЦИ НА ТРАФИК НА ХОРА

АКО ГО ПОДОЗИРАТЕ, ДОКЛАДВАЙТЕ

КОНТРОЛИРАН ОТ ДРУГ ЧОВЕК

КОНТРОЛИРАНО ДВИЖЕНИЕ

ЛИПСА НА ПЕЧАЛБАТА

ЛИПСА НА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИя

ИЗМАМЕНИ ОТ ФАЛШИВА ОБяВА ЗА РАБОТА

ЧУВСТВОТО НА БЕЗИЗХОДИЦА

НАПЛАШЕНИ, ДЕПРЕСИРАНИ И С 
ПОВЕДЕНИЕ НА ПОДЧИНЕН

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА БОРБА 
С ТРАФИКА НА ХОРА: 0800 20 100

Те са придружени от контролиращо лице и не говорят от свое име, а вместо 
това се обръщат към другия човек.

Те се транспортират до или от работа, или живеят и работят на едно и също 
място. Те показват признаци, че движенията им биват контролирани.

Те не са в състояние да запазят печалбите си и са принудени да ги предадат на 
друго лице. В много случаи лицето има дълг, за който работи, за да го изплати.

Те не притежават паспорти, документи за самоличност или правни документи.

Действителната им работа е различна от обявената работа, която са приели.

Показват, че не са в състояние да напуснат своето местоживеене или работа.

Те се страхуват да говорят с външни лица и власти, тъй като са внимателно наблюдавани и 
контролирани от техните трафиканти. Те могат да бъдат уплашени, тревожни, депресирани, 

прекалено покорни и могат да избягват контакт с очите.

Използвайте тези признаци, за да идентифицирате потенциална жертва на 
съвременното робство.

Запази, сподели и се обади на тези телефонни номера, 
когато станеш свидетел на трафик на хора

A21.org             @A21Bulgaria                        @A21Bulgaria             


