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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Добрич, община Димитровград       Дата: 29.01.2016г. 

 

Дискутиран проблем/тема: Телефонни измами – как да се предпазим от тях 

Описание на проблема: Всеки един от нас непрекъснато се сблъсква с измами по телефона или по друг начин. 

Участниците в групата споделиха, че искат да научат повече за различните сценарии на телефонните измамници, 

за да могат по-лесно да се предпазват от тях. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Участниците в ГСС разказаха 

за схемите за телефонна измама, които познават. Баба Динка каза, че самата тя е ставала жертва на телефонна 

измама. Друга жена от групата разказа как Добра Иванова от селото е дала 3000 лв за „лечение“ на свой близък. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се проведе дискусия на тема 

телефонни измами и всеки да сподели личен опит и да запознае другите с телефонните измами, за които е чувал 

или знае. 

Ангажирани лица:  ГСС 

Предприети действия: На 29.01.2016г. ГСС проведе беседа по темата. Всички участници получиха възможност да 

споделят личен опит, да разкажат как те са реагирали на обажданията на телефонните измамници. Предствиха се 

различни схеми за телефонна измама. Групата обсъди каква е адекватната реакция при опит за телефонна 

измама и какво може да се направи, за да бъдат заловени измамниците. 

Постигнти резултати: Участниците в групата бяха запознати с различни схеми за телефонна измама, което ще 

допринесе за предпазването им.  

 

Дата: 04.02.2016г. 

Изготвил: Жанета Динева  


