
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА НА 
ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ 

ПРОКУРОР В РП-ПЛЕВЕН



Международен трафик и вътрешен трафик
 строителство
 селско стопанство
 домакинство
 месарска и рибна 

промишленост

Жертви: от слабо развитите икономически райони с 
висока безработица и ниско заплащане на 
полагания труд, с нисък социален статус, без 
професионална квалификация 
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ДЕФИНИЦИЯ

Съгласно чл.159а от Наказателния кодекс на 
Република България:

„Който набира, транспортира, укрива или
приема отделни лица или групи от хора с цел да
бъдат използвани за развратни действия, за
ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД или за просия, за отнемане
не телесен орган, тъкан, клетка или телесна
течност или за да бъдат държани в принудително
подчинение независимо от съгласието им, се
наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години и
глоба от 3000 до 12 000 лева.“
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СЛУЧАЯТ СТОЯН ИВАНОВ
ДЕЛО НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГРАД 

ПЛЕВЕН
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ИЗВЪРШИТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР МАРТИНОВ, 47 ГОД. ПО ПРЯКОР
„БОКСЬОРА“

Мартинов се занимавал с отглеждане на
селскостопански култури, животновъдство и
дърводобив. Притежавал стопанство, находящо се
в село Славовица, община Долна Митрополия,
област Плевен. Отглеждал състезателни коне и
ловни кучета. По характер бил изключително
агресивен, арогантен и безцеремонен.
Нарцистичен тип личност, с убеждение, че
правилата и нормите не важат за него. 5



ПОСТРАДАЛ

СТОЯН ИВАНОВ, 36 ГОД. 
ПО ПРЯКОР „КОМАРА“

Отраснал в среда, където агресията в 
различните й форми била ежедневно явление. С 
нисък образователен статус, беден емоционален 
и социален опит. Познавал се е с извършителя 

Александър Мартинов.
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ВЪВЛИЧАНЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО

Извършителят Александър Мартинов
набрал пострадалия Стоян Иванов, като го
„наел“ да отглежда животните му и да
извършва друга селскостопанска дейност.
Транспортирал го и го приел в
стопанството си. Обещал на пострадалия
подслон, храна и справедливо заплащане
на положения от него труд.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След първоначалното добро отношение,
извършителят Александър Мартинов подложил
жертвата Стоян Иванов на жестока трудова
експлоатация. Принуждавал го да става рано
сутрин, да полага грижи за животните му, да
участва в дърводобив и в най- различни други
трудови дейности. Наказвал Стоян Иванов и за
най- дребните неща, като не му позволявал да
ползва почивни дни.

Стоян Иванов не получавал обещаното му
трудово възнаграждение, а само храна и вода-
често в недостатъчно количество.
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НАСИЛИЕ

Пострадалият Стоян Иванов бил
подложен на брутално физическо и психическо

насилие:

- постоянно бил обиждан и унижаван;
- бил заплашван с физически наказания;
- често бил лишаван от храна или бил

принуждаван да яде отпадъци;
- многократно му били нанасяни жестоки

побои;
- при един от случаите му била причинена

фрактура на ръката;
- често бил принуждаван да нощува в един

от боксовете на конюшнята в стопанството.
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РЕАКЦИЯ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ
ОРГАНИ

В хода на извършено претърсване в
стопанството, пострадалият Стоян Иванов бил
открит от органите на полицията в окаяно

състояние.

1. Пострадалият бил изведен от ситуацията

на трафик, като му била оказана първоначална
медицинска и психологическа помощ.

2. По случая било образувано досъдебно
наказателно производство, като на Александър
Мартинов били повдигнати няколко обвинения-
по чл.159а, чл.159в и чл.129 от НК.

3. Спрямо извършителя Александър
Мартинов била взета най- тежката мярка за
неотклонение „Задържане под стража.

:
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ГРИЖИ ЗА ПОСТРАДАЛИЯ СТОЯН
ИВАНОВ

1. На пострадалия бил предоставен статут

на специална закрила по чл.25 от Закона за
борба с трафика на хора.

2. Пострадалият бил настанен в приют в
град Бургас, област Бургас.

3. Впоследствие на Стоян Иванов била
осигурена работа в Бургаско предприятие, така,
че същият да може да получава възнаграждение
и да се издържа, като се интегрира в

обществото.
:
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Национална комисия за борба с трафика на хора Политики, превенция, закрила на жертвите

Министерство на труда и социалните грижи Политики, идентификация, защита

Министерство на правосъдието Политики, превенция, закрила на жертвите

Министерство на здравеопазването Здравни програми и медицинска помощ

Министерство на образованието и науката Образователни програми и превенции

Държавна агенция за закрила на детето Закрила и обгрижване на децата

Съд Съдебно преследване и наказване

Министерство на вътрешните работи Разследване

Прокуратура на Република България Наказателно преследване

НПО Превенция, грижа за жертвите, обучения
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ВЛАДИМИР НИКОЛОВ

прокурор в Районна прокуратура град Плевен

vnikolov@pl.prb.bg

vladimir.nikolov.pl@gmail.com

+ 359886743775

mailto:vladimir.nikolov.pl@gmail.com

