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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х&Д Джендър 

перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“ 

Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с.Добрич, община Димитровград    Дата: 11.09.2015г. 

Дискутиран проблем / тема: БИТОВА ПРЕСТЪПНОСТ 

Описание на проблема: През последните месеци в селото зачестиха случаите на телефонни измами и 

жителите на населеното място се нуждаят от разясняване на схемите, по които се извършват 

телефонните измами и  дребни кражби по домовете. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Коментираха се 

схемите и принципите на телефонните измами - как, къде и защо се случват и какви мерки могат да се 

вземат; познава ме ли хора, пострадали от телефонни измами и имаме ли вече опит как да 

разпознаваме измамниците. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема / планирани действия:Раздадоха се листовки с 

примерни схеми за тел.измами и информация как да реагираме, ако измамниците позвънят на нас. 

Ангажирани лица: Галина Ташева и Диана Петева 

Предприети действия: От фондация "Х&Д Джендър перспективи" предоставиха листовки и плакати с 

информация, изготвени от ОД на МВР - Хасково. 

Между  другото бе избран и втори наставник на ГСС”Шанс” в лицето на Диана Петева. 

Постигнати резултати: Участниците в групата бяха включени в информационна беседа по темата, 

целяща повишаване на информираността за възможни измамни схеми, представяне на препоръки за 

повече бдителност и възможни реакции в подобни случаи. Групата се обедини около решението най-

напред да потърсим близките си, за да сме сигурни, че са добре и да разберем дали сме станали жертва 

на опит за измама и да не се доверяваме лекомислено на непознати. 

 

Дата : 11.09.2015г. 

Изготвил: Галина Недялкова Ташева 


