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Основни фази на трафика
 Набиране, транспортиране и контрол 

(осъществява се от трафикантите)
 Разследване и наказателно преследване 

(осъществява се от правоприлагащите 
органи)

 Информиране на обществеността и 
превенция (осъществява се от НКБТХ, 
МВР, НПО, медиите)



ТНХ и интернет: Набиране, 
транспортиране и контрол-1

 Обяви за работа в jobs.bg, rabota.bg; ДЧ 
на ЕС в Западна и Централна Европа

 Обяви и постове във Facebook; 
демонстриране на благополучие

 Използване на приложения за 
първоначална комуникация (Viber, 
WhatsApp, Skype)



ТНХ и интернет: Набиране, 
транспортиране и контрол-2

 По-малко, отколкото при ТНХ с цел 
сексуална експлоатация

 Само в първоначалната фаза (набиране); 
практически не се използва при 
транспортиране и контрол

 Viber, WhatsApp: преговори на 
трафикантите с работодатели



ТНХ и интернет: Разследване и 
наказателно преследване-1

 Open-source разследване (OSINT): публични 
бази данни, напр. търсене в Google Image

 GPS проследяване на заподозрени
 Проследяване на сайтовете с обяви за работа
 Проследяване на социалните мрежи
 Проследяване на онлайн парични потоци и 

криптовалути
 Дигитална криминалистика и събиране на 

доказателства



ТНХ и интернет: Разследване и 
наказателно преследване-2

 Интернет и ИКТ се използват главно във 
фаза разкриване и разследване на 
престъплението, по-малко във фаза 
наказателно преследване

 Мерки: (1) Сътрудничество със сайтовете 
за работа и премахване на съмнително 
съдържание; (2) Сътрудничество със 
социалните мрежи (напр. канал на 
комуникация м/у ГДБОП и Facebook)



ТНХ и интернет: Информиране 
на обществеността и превенция

 Работа с подрастващи
 Сътрудничество със сайтовете за 
обяви за работа

 Кампании в социалните мрежи: 
кампания на НКБТХ от октомври 2018 
г.



Онлайн кампания на НКБТХ, 
октомври 2018 г.-1

 Огромна част от свободното си време 
младите прекарват в интернет

 Партньори: Facebook, БНТ, Столична 
община, „Метрополитен“ ЕАД

 2 тематични видеа и информационни 
продукти

 Превенционен сайт antitraffic.bg и 
платформа за подаване на сигнали



Онлайн кампания на НКБТХ, 
октомври 2018 г.-2

 Чрез Facebook и Instagram – фокус 
върху примамливите обяви за работа

 Общ достигнат брой на потребителите 
на двете мрежи – 2.33 млн.

 Общ брой импресии – 20 млн.
 Инициативи на местно ниво от МКБТХ



Видео:

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kDVECIqg55g

Сайт:

www.antitraffic.bg


