
18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на 
хора 

  
 Трафикът на хора е организирана криминална дейност, 
която е част от международната организирана престъпна 
дейност.  
 Криминалните групировки действат чрез насилие и 
заплахи, чрез отнемане на личните документи на жертвите си. 
 За жертвите, трафикът на хора винаги е съпътстван от 
насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-
голямата част от обществото този проблем звучи нереален или 
далечен от тях, но истината е, че това е една от най-големите 
опасности в България. 

Трафикът на хора е съвременната форма на робство! 
 Трафикът на хора е една от най-сериозните форми на 

потъпкване на основните човешки права! 

 Във връзка с този сериозен проблем, сформирани екипи 
за превенция на трафика на хора към училищния ученически 
съвет при Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов”, гр. 
Петрич, ежегодно осъществяват обучение на  своите 
съученици от VІІІ-те  класове по метода „връстници обучават 
връстници”.  През настоящата 2020г. тази дейност беше 
реализирана на 19.10.2020г. при спазване на всички 
противоепидемични мерки, свързани с ограничаване 
разпространението на  COVID-19.  
 Превенцията включва всички изпреварващи дейности, 
препятстващи трафика на хора и деца, които се извършват с 
цел да се предотврати примамването и попадането на жертви 
в организираните схеми на трафиканти и сводници. 
 Превенцията на трафика на хора изисква и активно 
ангажиране на ученици, обучаването им, мотивирането им да 
се ангажират лично с проблема, формирането на социална 
отговорност у тях. Същността на превенцията е и формиране 
на обществено мнение относно този социален феномен. 
 Всяка учебна година през месец октомври се провежда 
превенция сред учениците по този наболял проблем, за да 
бъдат информирани и да знаят как могат да предпазват себе 
си и своите близки. 
 



 А ето и имената на учениците, които 
обучиха по- малките си съученици, за което 

ги поздравяваме и им благодарим! 
  
 Група за превенция на ТРАФИКА НА ХОРА за учебната 
2020/2021 година: 
 

1. Антонина Иванова Борунсузова  ХІа 
2. Теодора Георгиева Чучурова   ХІа 
3. Гергана Георгиева Махлелиева   ХІа 
4. Веселин Димитров Илиев     ХІг 
5. Никол Петрова Арнаудова    ХІг 
6. Лъчезар Христов Гръбчев    ХІд 
7. Василия  Емилова Карпузова   Хб 
8. Веска Божидарова Григорова   Хб 
9. Димитрина Владимирова Кирякова  Хб 
10. Елена Бориславова Станкова   Хб 
11. Даниела Кирилова Манолева    Хд 
12. Йорданка Атанасова Атанасова  Хд 
13. Габриела Георгиева Стоименова  ІХв 
14. Ани Ангелова Пенелова    ІХв 

 
 

  
 


