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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Динево, община Хасково      Дата: 12.02.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Телефонни измами 

Описание на проблема: В Динево има много възрастни хора, чиито деца или роднини са в чужбина. Когато на тях 

им се обадят непознати по телефона или станат жертви на опит за телефонна измама, те не знаят към кого да се 

обърнат за помощ и как да реагират. Това стана повод ГСС да организира информационна среща на тема 

телефонни измами. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Голяма част от присъстващите 

на информационната среща бяха на мнение, че възрастните хора и хората, които не са се сблъсквали с подобен 

вид проблеми, не знаят как да реагират. Гост на срещата беше Петя Петкова – представител на фондация „Х&Д 

Джендър перспективи“. Тя запозна присъстващите с актуалните схеми за телефонни измами и препоръките на 

МВР за справяне с тях. В групата беше направено предложение  за даване на гласност на проблема с телефонните 

измами чрез повече разговори между хората по темата. Така ще се даде нужната информация най-вече на 

възрастните хора  - да не вярват на всеки, който се обади  по телефона с различни предложения или искане на 

пари за различни неща, които им се предлагат. Петя Петкова отговори на въпросите на хората и те придобиха по-

ясна представа  как да реагират, ако станат жертва на опит за телефонна измама.   

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да се говори повече между хората по 

темата; тези, които са се сблъсквали с телефонните измамници да споделят опита си с останалите. 

Ангажирани лица: всички членове на ГСС 

Предприети действия:  Присъстващите на информационната среща разказаха на свои близки и познати за 

наученото по отношение на актуалните схеми за телефонни измами и възможностите за реакция. 

Постигнти резултати:  Голяма част от жителите на село Динево пряко или непряко бяха информирани по 

темата за телефонните измами. 

 

Дата: 14.02.2016 г.     

Изготвил: Гинка Ангелова 
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