
Федералната криминална служба предупреждава за банди - трафиканти 
на нелегални имигранти

За шофьорите на камиони - указания за сигурност
Все по-често банди-трафиканти на нелегални имигранти и самите нелегални имигранти злоупотребяват с 
международния товарен превоз, за да достигнат  до желаната от тях държава в Западна Европа.

Нелегалните имигранти проникват в товарните помещения на камионите най-често с помощта на каналджии. Това става 
като

• се срязват  въжетата при пломбата и след това отново се съединяват и
• се разрязва брезентът, предимно от горната страна.

Нелегалните имигранти използват също и  възможността за споделено пътуване с камиони, седлови влекачи с 
полуремарке или други транспортни превозни средства.  При това те си осигуряват достъп не само чрез повреждане на 
брезента, но и чрез използване на всяка възможна кухина в превозното  средство, ремаркето, полуремаркето за да се 
скрият при преминаването на границата.

Спазвайте следните указания за сигурност ...

... преди отпътуване

• При пoемане на курса проверете превозното средство и товара за нередности.
• Натоварете без да оставяте свободни пространства. 
• Обърнете внимание за промени и повреди върху брезента, особено върху горната страна.
• Проверете въжетата и пломбите за манипулации. 

... при почивки и при паркиране

• Ако времето за почивка позволява, не паркирайте близо до граница и паркирайте само на добре осветени 
паркинги.

• Избягвайте ненужни почивки по пътя си. 
• При изчакване на границата внимавайте за движение около Вашето превозно средство. 
• След всяка почивка проверявайте за повреди въжето с пломбата, брезента и ключалките.  Издърпайте здраво 

въжето, тъй като след прерязване то винаги бива залепвано.
• Проверете кухините под превозното средство, под дефлекторите за вятър, под кутиите за съхранение, осите и под 

отделенията за багаж

при съмнителни ситуации

• Погрижете се преди всичко за себе си.
• В никакъв случай не отбранявайте превозното средство. 
• Отдръпнете се и се обадете на международния спешен номер 112.
• При съмнение или установяване на нередности може да се обадите 24/7 на горещата телефонна линия на 

Федералната криминална  служба  - тел. +43 677 61343434.

възможни скривалища
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