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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Стамболийски, община Хасково      Дата: 02.02.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Телефонни измами и кражби 

Описание на проблема: Имаме човек в селото, който лежи в затвора за кражби. Набелязва стари самотни хора, 

издебва ги, когато си легнат, прерязва стъклото, отваря прозореца, влиза през него и обира парите. Последната 

жертва на този крадец получи инсулт и почина, вероятно заради изживяния стрес. Кражбите в село Стамболийски 

стават в крайните квартали, а жертвите са самотни, жени, които се страхуват да излезнат от къщите си. В селото 

има и случаи на телефонни измами.  Жена дава на измамниците солидна сума, след като успяват да я убедят, че 

дъщеря й, която живее в чужбина е катастрофирала със семейството си и се нуждае от тези пари. Част от 

членовете се опалкаха, че самите те са били жертви на опит за измама. Коментирахме, че в схемата за телефонни 

измами вероятно е намесен и човек от селото, тъй като в разговорите е цитирал имена и прякори на реални хора 

от селото.  

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

1. Да предупредим децата си да не се обаждат късно вечер и да сключваме телефоните си през нощта, 

когато най-често звънят измамниците; 

2. Да не отваряме през нощта вратата на никого; 

3. Да не прибягваме до услугите на врачки, които гледат и развалят магии, правят билета за различни 

болести; 

4. Ако чуем или разберем за крадец/телефонен измамник, да се свържем по-най бързия начин с тел. 112 

или да потърсим съдействието на близък/роднина. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Ако станем жертва на опит за 

телефонна измама/кражба, да запазим самообладание, да не се паникьосваме, да се обадим на наш близък, 

който е в близост до дома ни и да подадем сигнал в полицията. 

Ангажирани лица:  всички от групата  

Предприети действия: Проведохме беседа по темта, разгледахме и обсъдихме различните схеми за телефонна 

измама. Уговорихме се да разговаряме със съседите и да ги предупредим за актуалните схеми за тел.измами. 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/


                   Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                              
www.ngogrants.bg  финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.  www.hdgender.eu 

 

„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.“  

www.ngogrants.bg 

Постигнaти резултати: Проведохме разговори с жители на селото, които са много възрастни или живеят сами, 

разказахме им за телефонните измами и им обяснихме, че могат да се обръщат за помощ към нас, към свои 

близки или на тел.112.  

Дата: 06.02.2016 г. 

Изготвил: Павел Нанев  
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