
Може да изглежда сякаш целия свят е поставен на пауза, но не и нелегалната 

търговия с човешки съдби. Трафикът на хора не спира, а напротив. 

Повишената уязвимост, свързана с безработицата и чувството на 

несигурност, е предпоставка за засилен набор на жертви онлайн. Ето защо,  

A21 България, глобална неправителствена организация, бореща се с 

трафика на хора, ни сподели ценни съвети за онлайн безопасност и ресурси 

за предотвратяването на трудова експлоатация. 

ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

Поради незнание или финансова уязвимост, мнозина попадат в ситуации на 

трафик с цел трудова експлоатация чрез фалшиви или подвеждащи обяви за 

работа, най-често в чужбина.  

Как да се предпазите при кандидатстване за работа в чужбина? 

Уверете се, че агенцията, чиито услуги ползвате, е лицензирана за 

представляване на българи с цел образование или работа в чужбина.  

Никога не давайте документите си на друг под никакъв предлог.  

Не допускайте в договора да бъдат вписани неясни формулировки от типа 

на “да извършва друг вид работа”.  

Проверете безопасността си! Отидете на https://summerjobs.bg/ и 

попълнете създаденият от А21 въпросник, който ще определи вашата 

безопасност на база предпазливостта Ви. След попълване на въпросника ще 

получите списък с допълнителни съвети и ресурси. Ако имате съмнения за 

бъдещия си работодател, искате да научите повече за трафика на хора или 

да подадете сигнал, обадете се денонощно и безплатно на 0800 20 100 – 

Националната линия за борба с трафика на хора. 

ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ  

В период на социална изолация всички прекарваме повече време онлайн от 

всякога. Но социалните мрежи крият неподозирани опасности като 

инструмент, все по-често използван от трафикантите за подбор и проучване 

на потенциални жертви.  

Как да останете в безопасност в интернет?  

Не публикувайте съдържание, издаващо Ваша лична информация – 

домашен адрес, телефон, име на училище или работно място. 

https://www.a21.org/content/bulgaria/gnqcbc
https://summerjobs.bg/


Не приемайте приятелства от непознати. Не изпращайте свои снимки на 

непознати в интернет и помнете, че информацията, публикувана в Интернет 

не изчезва.  

Oграничете видимостта на информацията, която публикувате, само до 

близък кръг от приятели. Не отговаряйте на съобщения с нецензурно, 

неприлично, обидно или опасно съдържание и блокирайте потребителите, 

които Ви карат да се чувствате несигурно.  Не приемайте предложения за 

среща с някого, когото познаватe единствено от интернет - никога не знаете 

кой е от другата страна на екрана, намеренията им може да са различни от 

това, което казват, че са.  

0800 20 100  

Ако имате съмнения, че някой иска да злоупотреби с вас или ваш близък, 

обадете се денонощно и безплатно на 0800 20 100 – Националната линия 

за борба с трафика на хора. Там ще ви изслушат, посъветват и насочат по 

най-добрият начин, за да получите нужната помощ и подкрепа. 

Повишаването на информираността свързана с трафика на хора има силата 

да предотврати нови случаи на трафик, както и да промени животи на 

робство в свобода. Споделете полезните съвети и ресурси, за да могат 

повече хора да се предпазят и намерят свобода. Заедно можем да премахнем 

робството завинаги. За повече информация относно работата ни и начини, 

по които можете да се включите, последвайте A21 България в социалните 

мрежи. 

https://www.facebook.com/A21bg/

