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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Горски извор,  община  Димитровград    Дата: 02.09.2015 год. 

Дискутиран проблем/тема: ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ 

Описание на проблема: На територията на селото са констатирани много случаи на телефонни измами. 

Има много случаи, когато пенсионери се доверяват. Всеизвестен е случаят, при който покойната вече 

Димка Дякова дава 300 лв, мислейки си, че помага на болен човек. Проблемът се състои в слабата 

информираност на възрастните хора. Опити за телефонни измами в селото има от около три години, но 

въпреки това никой на местно ниво не е правил постъпки да информира възрастните хора и да им 

обясни как да постъпят, ако станат жертва на опит за телефонна измама. 

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

оживена дискусия по темата. Много от участниците разказаха за случаи, когато на тях са им звъняли 

телефонни измамници. Кирил Ангелов разказа, че два пъти са се опитвали да го измамят по схемата 

„болен човек се нуждае от пари“. Величка Георгиева съще сподели своя собствен опит. На нея са й 

звъняли както, за да помогне на близък роднина, така и по друга схема – „закупуване на ваучер“. 

Величка каза, че отчасти е повярвала на втория случай, тъй като същия ден имала рожден ден и 

помислила, че се обажда неин племенник. Янка Филипова разказа, че получила обаждане, че дъщеря й 

си е счупила крака. 

В групата бяха разказани доста опити за телефонни измами, повечето идентични. Като предложение 

излезе винаги когато някой ни поиска пари по телефона, първо да се свържем по телефона с наши 

близки, обект на обаждането. Участник в групата ни запозна със статия по темата във вестник „Трета 

възраст“. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  

1. По квартали да се разговаря с възрастните хора и да се запознаят със статията от вестник „Трета 

възраст“; 

2. Темата и статията да бъдат представени и по време на раздаването на пенсиите. 

Ангажирани лица:  Донка Димитрова – среща в пощата при раздаване на пенсиите; Кирил Ангелов – 

разговори по кварталите 
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Предприети действия: Планираните срещи бяха проведени. Основното, което съобщаваха хората във 

връзка с темата за телефонните измами е, че МВР и съда са много снизходителни към този вид 

измамници. 

Постигнти резултати: Чрез множество срещи жителите на селото и най-вече по-възрастните, бяха 

информирани за най-честите схеми за измами по телефона и как да се предпазят от този вид 

престъпления.  

 

Дата: 10.09.2015 год. 

Изготвил: Донка Димитрова и Кирил Ангелов  


