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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Тракиец, община Хасково      Дата: 09.02.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Телефонни измами 

 

Описание на проблема:  Измамата е престъпление против собствеността. Тя е действие, при което се поддържа 

заблуда у някого с користна цел за лично, имуществено или парично облагодетелстване. 

Актуални в последно време са телефонните измами. Най-честите сценарии, използвани при тях са: спешна 

операция; внасяне на гаранция; печалба от томбола и др. Освен това измамниците обикалят домовете под 

различен предлог – ремонт на жилище, наемане на квартира, заем на познат, както и печалба от различни 

сделки.  

Друг разпространен вид измами са имотните.Най-често измамниците представят пред нотариус чужди лични 

карти, фалшиви документи и пълномощни с цел да узаконят даден имот. Една от практиките при пълномощните 

е да се оставят бели полета под текста. По този начин измамникът, който е упълномощен, вписва текстове, които 

са изгодни за него, без да има право на това. Тъй като нотариусите няма как да проверят дали личната карта е 

открадната или пълномощното е фалшиво, измамниците използват това и безпрепятствено подправят 

документи. Такива измами се прилагат и при реституционни земи. 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Тъй като различните видове 

измами са актуален проблем, с който са се сблъсквали много от жителите на Тракиец, ГСС взе единодушно 

решения да проведе информационна среща по темата. 

 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

На 09.02.2016 да се проведе информационна среща на тема измами, а за гост да бъде поканена Петя Петкова – 

представител на фондация „Х&Д Джендър перспективи“. 

Ангажирани лица: Атанаска Грозева и Петя Петкова 

Предприети действия: Атанаска Грозева организира провеждането на информационната среща – покани 

жителите на село Тракиец, които се вълнуват от темата да присъстват. Петя Петкова подготви материали по 

темата и най-вече информация за актуалните телефонни измами и препоръките на МВР за разрешаване на 

проблема. 
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Постигнти резултати:  В село Тракиец се проведе информационна среща по темата за измамите. Особено 

внимание бе обърнато на телефонните измами. Дадени бяха следните препоръки: 

Ако станете жертва на телефонна измама, незабавно се обадете на тел.112, избира се безпатно. Свържете се с 

близки, роднини, съседи в зависимост от ситуацията. Не давайте пари без документи и свидетели. Не 

съобщавайте лични данни ( име, ЕГН, адрес ) или банкови сметки. 

Ако все пак не сте в състояние да се справите с проблем, възникващ от измамници, обадете се в кметството, в 

МВР или до други висшестоящи органи за своевременно разрешаване на проблема. 

 

Дата: 21.02.2016 г. 

Изготвил: Атанаска Грозева 
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