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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Малево, община Хасково      Дата: 13.02.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Телефонни измами и предпазни мерки 

Описание на проблема: Проблемът с измамите на хора по телефона съществува не само в градовете, но и по 

селата. В село Малево също има такъв случай – възрастен мъж дава 10 000 лв на непознат, поискал парите по 

телефона за лечение на роднина. От селото съобщават, че има много обаждания, особено по домашните 

телефони, с искане на пари за различни неща. Измамниците са изобретателни и измислят все нови и нови схеми, 

които да им донесат лесна печалба. Възрастното население в селото преобладава и това налага обсъждането на 

проблема с телефонните измами. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  На сбирката на ГСС яха 

раздадени материали, които информират хората за видовете измами – пари за операция, за катастрофа, заем на 

познат, печалба от лотария, откупуване на колет от чужбина и много други. Присъстващите разказаха за случаи, 

свързани с тях или техни познати.  

Всички споделят, че при обаждането отсреща се чува плачещ глас на „роднината“, който обяснява какво се е 

случило и за какво трябват исканите пари. Повечето хора не се подвеждат и затварят телефона. Никой от тях 

обаче не е звънял на тел. 112, за да информира полицията за обаждането. 

Споделени бяха и измами с мобилните оператори, например сключен договор с чужди данни, без лицето да 

знае. Последното научава, едва когато получи известие за неплатени сметки. Най-често се надписват сметки или 

разбираш, че трябва да заплатиш телефона, който са ти дали с бонус точки. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  При всяка възможност да се 

разяснява, особено на възрастните хора за възможните измами. Жертвите на опит за телефонна измама да 

търсят съдействие от полицията на тел. 112. 

Ангажирани лица: Грудка Георгиева, Веселин Арабаджиев, Фанка Башева 

Предприети действия:   

1. Представените материали за имамите бяха разлепени на видни места в селото; 

2. На възрастните хора бе разяснено, че не  бива да дават пари на ръка на никого по никакъв повод. 
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Постигнти резултати:  Очаква се след извършената разяснителна работа по проблема възрастните хора да 

станат по-бдителни и преди да дадат пари на непознат да потърсят съдействието на своите близки и да подадат 

сигнал на тел. 112.  

 

Дата: 20.01.2016 г. 

Изготвил: Грудка Тодорова Георгиева 
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