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Интернет е едно от изобретенията, които 
коренно промениха света и начина на 

живот на хората. Никога преди Интернет 
не сме имали възможността така лесно и 

свободно да общуваме практически с 
целия свят, да търсим и намираме с 

такава скорост нужната ни информация, 
да пишем, да рисуваме, да създаваме и 
публикуваме снимки и видеофилми, да 

композираме музика и да покажем 
всичко сътворено от нас на толкова 

широко. 



Над 80 % от децата и подрастващите са в 
Интернет. И за тях най-важното нещо, което 

той им дава възможност да правят, е ДА 
ОБЩУВАТ. Общуването е на първо място сред 

всички занимания на децата в Интернет. Те 
общуват със своите приятели и връстници 
както във физическия живот, така и през 

Интернет и не правят голяма разлика между 
двете форми – едната е продължение на 

другата. Общуването е пряко свързано и с 
творчеството – децата пишат, рисуват, качват 

снимки и видеоматериали, които сами са 
направили, за да ги покажат на другите.



За някои обаче Интернет е още едно оръжие 

за нараняване на другите. Понякога това става 

неволно - като качим текст, снимка или 

видеоклип, които могат да обидят или да 

дискредитират някого. Понякога това е шега, 

друг път изглежда лесен и по-безопасен 

начин да си го върнем на другиго. Но 

общуването през Интернет е също толкова 

реално, колкото и във физическия живот и 

обидата може да бъде също толкова силна.



На 9 февруари 2010 г. за пети път в България 

бе отбелязан световният Ден за безопасен 

Интернет. Той се чества в над 60 страни по 

целия свят и е своеобразен повод за диалог 

по темите за безопасно поведение в онлайн 

пространството. 



За 
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За децата

• Сигурна електронна поща за най-малките 



Правила за безопасност на децата в 

Интернет

1. Няма да давам никаква лична информация като моя адрес, 
телефонен номер, служебните адреси и телефони на 
родителите ми, името и адреса на училището без 
разрешението на родителите ми.

2. Веднага ще казвам на родителите ми, ако попадна на 
информация, която ме смущава. Мога да подам сигнал за нея 
на адрес: http://web112.net.

3. Никога няма да приемам да се срещам с някого, когото 
“познавам” от Интернет, без да говоря предварително с 
родителите ми. Ако те разрешат, срещата трябва да е на 
обществено място и някой от родителите ми да е с мен.

4. Никога няма да изпращам моя снимка или каквото и да било, 
без първо да се посъветвам с родителите ми.

5. Няма да отговарям на никакви съобщения, които са обидни 
или по някакъв начин ме смущават. Ако получа подобно 
съобщение, ще кажа веднага на родителите ми, за да могат 
те да се свържат с Интернет-доставчика.

http://web112.net/


6. Заедно с родителите ми ще установим правила за влизане в 
Интернет. Ще определим часовете, в които мога да влизам в 
Интернет, времето, което мога да бъда онлайн и кои уеб-
адреси ще посещавам. Няма да посещавам други адреси или 
да нарушавам правилата без тяхно разрешение.

7. Няма да давам паролите си за Интернет на никого (дори и на 
най-добрите си приятели) освен на родителите ми.

8. Ще искам съгласието на родителите ми, преди да свалям или 
инсталирам нови програми, както и преди да направя 
каквото и да било, което може да се повлияе на компютъра 
или да разкрие лични данни за мен и семейството ми.

9. Няма да правя нищо в Интернет, което може да е във вреда 
на другиго или в нарушение на закона.

10. Ще помагам на родителите ми да разберат как се забавлявам 
и научавам нови неща от Интернет и ще ги уча на различни 
неща за Интернет, компютрите и технологиите.



Kabinata.com подарява софтуер за обучение на децата - онлайн игри 

за обучение по български и английски език и онлайн дъска с 

инструменти за рисуване

@ Виртуалната бяла дъска за рисуване се нарича „Споделено рисуване -
много деца рисуват една рисунка" и на нея с предоставените им 
виртуални инструменти - четки, молив, гума, геометрични фигури и 
други, децата могат да рисуват. Всяко нещо, нарисувано от едно дете, 
остава на бялата дъска и може да бъде дорисувано от друго дете;

@ Онлайн играта за обучение по български език се намира на адрес: 
http://dechica.com/dumi/ и представлява виртуална бяла дъска с 
цветни букви, които могат да бъдат местени с мишката и така да се 
съставят думи да бъде променяно или изтривано от друго;

@ Играта за обучение на деца по английски език се нарича Flash Cards и 
представлява избор на рисунки, на всяка от които е изобразено 
значението на дума от английския език. До рисунката е изписана думата 
на английски език и значението й на български език;

http://www.dechica.com/risuvane.htm
http://dechica.com/dumi/
http://english.dechica.com/


Децата могат да се запознаят 

със сигурността на 

информацията посредством 

различни истории, 

разказани под формата на 

филмчета

Разкази за деца на 

възраст от 7 до 12 

години

http://safe.teacher.bg/loputon_metsa.html

http://safe.teacher.bg/annin_uudet_kaverit.html

http://safe.teacher.bg/html/oppilaille.htm
http://safe.teacher.bg/loputon_metsa.html
http://safe.teacher.bg/annin_uudet_kaverit.html


Разкази за деца на 

възраст от 13 до 16 

години

http://safe.teacher.bg/ryhma_rooma.html

http://safe.teacher.bg/solmuja_ja_sattumuksia.html

http://safe.teacher.bg/ryhma_rooma.html
http://safe.teacher.bg/solmuja_ja_sattumuksia.html


Онлайн тормоз

Тормозът е всякакъв вид системно 

малтретиране - вербално, психологическо 

или физическо, извършвано от индивид или 

група спрямо друг/и.

Тормозът е във всички случаи неморално и 

неприемливо поведение; той не трябва 

никога да бъде пренебрегван или игнориран.



Кибер тормоз

Кибер насилието (cyber bullying) е използването на
информационните и комуникационните технологии за
упражняване на умишлено и повтарящо враждебно
поведение от страна на отделен човек или група хора,
целящо да навреди на други т.е.използването на мобилни
телефони, през Интернет и пр.

 Около 15% от учащите, са били жертви на тормоз по
мобилен телефон и повечето от тях са свързани с
изпращане на SMS-и.

 14.5 % от момчетата и 12.2% от момичетата признават, че
са снимали други ученици в съблекалните веднъж или
повече от един път.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-bullying


 Този тип заплаха е най-опасна за младежите. На практика за 
децата няма никакво спасение от интернет тормоза, тъй като 
киберхулиганите могат да преследват денонощно своите 
жертви, за разлика, например, от ежедневните училищни 
конфликти, които са ограничени по време и място;

 Информацията в интернет се разпространява много 
бързо и е изключително сложно да бъде премахната;

 При онлайн издевателствата е почти невъзможно да се 
установи самоличността на злосторника, която е 
труднодостижима, заради анонимността в интернет;

 Популярните социални мрежи започват да 
предприемат мерки срещу проявите на кибертормоз;

Всеки десети потребител на Facebook е бил 

жертва на кибертормоз



Горещата интернет-линия към Националния център за 
безопасен интернет получи тревожен сигнал за  сайт, който 
събира потребителски акаунти в Скайп и поема контрол 
върху тях.
Сигналът е срещу сайта http://skypebg.clanteam.com/, който 
е насочен към български потребители и в който на 
български език потребителят се подтиква „да опита" услугата 
"Web Skype": "която ви позволява да влизате в Скайп без да 
имате инсталирана програма" - тоест, за потребители, които 
имат скайп-акаунт, но са пред компютър, на който 
програмата не е инсталирана.

ВНИМАНИЕ! Опасен скайп-хакерски 
сайт



Вече няма безопасни места в Интернет. 

Зловредни програми се крият и в най-надеждните 

сайтове.

• Всеки ден се появяват по 2700 нови
опасни уебсайта;

• Повечето най-посещавани сайтове са
инфектирани;

• Всеки четвърти потребител рискува
да стане жертва на кибер мошеници
или да получи зловреден код при
търсене на информация; Фрази,
съдържащи думата "безплатно"
(free), са опасни за 21,3% от

потребителите.



Практични съвети, които могат да ти помогнат да 

избегнеш неприятности онлайн и офлайн:

1. Избирай сигурни и прилични места в мрежата за запознанства и 
забавление. Някои сайтове могат да поднесат доста неприятни изненади.

2. Избери невъзможен за разкриване на истинската ти самоличност и 
пола ти псевдоним /никнейм/, за да не станеш обект на нежелано 
внимание.

3. Никога не давай лична информация в началото, а когато си готов 
да кажеш на някого истинското си име – нека това бъде само малкото ти 
име и държавата. По отношение на адреса не давай никакви 
подробности – нали не каниш никого на вечеря?

4. Когато си готов да чатиш онлайн извън сайта за запознанства, 
използвай различен e-mail и IM (Instant Massenger - ICQ, Skype и др.) 
акаунт.

5. Може да ти се струва, че вече добре познаваш своя нов интернет-
приятел, но не бързай да се срещаш с него офлайн, нито пък 
позволявай той да те кара да правиш това.



6.  Никога не забравяй, че онлайн хората не казват точно годините се, 
теглото си и т.н.

7. Не се доверявай на снимки. Те може да са стари, или да са на съвсем 
други хора.

8. Когато си готов да направиш крачка напред в отношенията, започни с 
телефонно обаждане, но или скрий своя телефонен номер, или 
използвай обществен телефон.

9. Когато отиваш да се срещнеш с онлайн-познат - нека да е през деня, 
бъди с приятел, нека да е на много оживено обществено място и 
непременно кажи на близък човек къде отиваш.

10. Никога не се качвай в колата и не отивай в дома на този, с когото 
се срещаш.

11. Увери се, че пазиш копия на разговорите си онлайн.

12. Помни, че да си възпитан и учтив означава и към теб да се отнасят 
така! Това, че някой не ти харесва, не означава, че трябва да бъдеш груб 
и лош с него.



• Не отговаряйте на съобщения, които целят да ви 

тормозят или да ви разстроят. Отговорът ви може 

да окуражи агресора.

• Запазете съобщението: не е необходимо да го 

четете, но го запазете като доказателство за тормоз. 

Важно е да имате запис на случая, когато потърсите 

помощ или искате да съобщите за него.

Ако получавате съобщения, който ви 

разстройват, на вашия профил, телефон или 

по време на онлайн игри запомнете:



• Съобщавайте за проблемите на хора , 
които могат да направят нещо по въпроса. 
Можете да държите нещата под контрол, 
като не търпите обидно съдържание или 
като съобщите за него на собствениците на 
уебсайта, когато попаднете на такова. Случаи, 
които може да са незаконни, трябва да се 
съобщават на Горещата линия за незаконно 
и вредно за деца съдържание –
http://web112.net.

http://web112.net/


• Блокирайте изпращача. Не е нужно да търпите човек, 
който ви тормози — блокирайте нежелания изпращач!  

• Споделете с някого, на когото имате доверие. Разговорът 
с родител, приятел, учител, вашия лидер или по телефона за 
помощ на деца 0800 19 100 обикновено е първата стъпка за 
решаване на всеки проблем.

• Уважавайте себе си и другите - да бъдеш онлайн е нещо 
съвсем реално и много публично, въпреки че не винаги ви 
се струва така. Знайте правата си 
(http://www.sacp.government.bg/downloads/bg/6/1/KPD.doc
)! Бъдете креативни! Бъдете самите себе си! Поставете 
нещата под контрол!

http://www.sacp.government.bg/downloads/bg/6/1/KPD.doc
http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://teacher.bg/Documents/000000349/BGBG/deca_online.gif&imgrefurl=http://teacher.bg/story.aspx%3Fid%3D349&usg=__o50k_cP2aepEiu9UGWEANEI_BJo=&h=148&w=150&sz=8&hl=bg&start=53&um=1&itbs=1&tbnid=oB6VXyV2HtQP4M:&tbnh=95&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%2B%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%2B%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B0%26start%3D42%26um%3D1%26hl%3Dbg%26sa%3DN%26rlz%3D1T4GGLJ_en___BG335%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1


Лоши неща в мрежата:

Вируси, червеи и троянски коне

 Вирусите и червеите са опасни програми, които се 
разпространяват чрез електронната поща или Интернет 
страници. Вирусите могат да повредят файлове или 
програми на Вашия компютър.

 Червеите се разпространяват по-бързо от вирусите, пряко 
от компютър на компютър. Например е-мейл червей може 
да изпрати себе си към всеки адрес от списъка с адресите на 
даден потребител. Интернет червеите търсят компютри, 
които са свързани към Интернет, но които нямат 
инсталирани последните обновления на програмите за 
подобряване на сигурността.

 Троянските коне са опасни програми, които са направени 
да изглеждат безопасни, например - като игра, но веднъж 
активирани, те могат да повредят файлове, без потребителят 
да забележи.



Хакери и кракери

Хакери и кракери са термини, използвани за хора,

които проникват в системи, съхраняващи данни. Те

могат да проникнат през Интернет в незащитен

компютър и да злоупотребят с него или да

откраднат или копират файлове, които да

използват с незаконна цел;

Най-добрият начин за защита на компютъра срещу

нерегламентиран достъп е използването на защитна

стена (файъруол) и поддържането на

операционната система обновена;



Нежелана поща в Интернет

Нежеланата масова електронна поща е известна още като спам. Тя 
претоварва системите за електронна поща и може да блокира 
пощенските кутии. Понякога червеите се използват като средство за 
изпращане на нежелана поща.

Пет правила за електронната поща:

 Никога не отваряйте съмнителни съобщения или прикачени към е-
мейла файлове, които са получени от непознати. Такива съобщения 
изтривайте направо от менюто за съобщения.

 Никога не отговаряйте на нежелани съобщения (спам).

 Използвайте филтри срещу нежелани съобщения (спам), ако Вашият 
Интернет доставчик или Вашата е-мейл програма предлагат такива.

 Използвайте нов или семейния е-мейл адрес за търсене в Интернет, 
дискусионни форуми и т.н.

 Никога не препращайте верижни съобщения. Такива съобщения 
изтривайте веднага.



Как да се държим в мрежата

 Какво е разрешено и какво не е в Интернет?
Интернет е публично място. Ако сте в мрежата, трябва да
спазвате основни правила - по същия начин, както трябва да
се спазват Правилата за движение по пътищата, когато се
шофира.

 Законодателството е в сила и в Интернет
Въпреки, че голяма част от законодателството е създадено
преди разпространението на Интернет, то се отнася и за
Интернет. Това, което е незаконно извън мрежата, е
незаконно и в нея.

Интернет дава безпрецедентни възможности за свободна
комуникация, но наред с това изисква и отговорности.
Например, Вие сте отговорни за съдържанието и
законосъобразността на Вашия собствен уеб сайт и за това,
което е публикувано на него.



Запазени права

Запазените права защитават начина, по който използвате
дадена идея, но не и самата идея. Копирането на материал от
Интернет за лично ползване е позволено, но представянето
на този материал като собствен не е позволено. Например,
ако използвате такъв материал в собствената си презентация,
трябва да посочите източника.

 Препращането на неоторизирани материали (нелегални
копия на филми или музикални файлове и др.) е незаконно.

 Не е позволено копирането на софтуер или бази от данни,
които изискват лиценз, дори и за лично ползване.

 Незаконосъобразното използване на материали може да
доведе до съдебен иск за финансови вреди или до други
правни последствия.



Относно информационната сигурност

 Запомнете
Ако веднъж публикувате информация в Интернет, загубвате
контрола над нейното разпространение и вероятно никога
няма да можете да изтриете всички нейни копия.

 Проверете
Винаги бъдете сигурни, че знаете на кого давате
информацията си и разберете за какво тя ще бъде
използвана.

 Помислете
Дали има смисъл на Интернет страницата си да публикувате
личните си данни, ако не сте сигурни за какво те ще бъдат
използвани.

 Забележка
Имената на учениците, техни снимки и друга лична
информация от училищната документация може да се
публикува само на Интернет страницата на училището със
съгласието на учениците и на техните родители.



Гореща  линия 

Горещата линия за безопасен Интернет е създадена 
през 2005 г. по проект, подкрепен от Европейската 
комисия в рамките на програмата "Безопасен 
Интернет". Тя цели да създаде условия за 
получаване на сигнали за незаконно и вредно 
съдържание, на първо място за детска порнография 
или насилие срещу деца, от страна на 
потребителите на Интернет

http://web112.net

http://web112.net/


• От една година в България свободно се 

разпространява българска програма за 

родителски контрол, включваща 

филтриране на съдържание и проследяване 

на дейността на детето на компютъра. 

Програмата, разработена от Фондация 

„Делфин” може да се свали безплатно от 

сайта http://www.childdef.com/.

http://www.childdef.com/


Обявен е  старта на 

общоевропейската кампания 

„Мисли преди да ка4и6”

- Обявява се общоевропейски конкурс-викторина на тема безопасен 

Интернет за ученици от 9 до 15 години - www.sid2010quiz.org 

- Обявява се европейско състезание за идея за плакат за деца от 5 до 8 

години.

- Отправя се покана към всички български телевизионни канали да 

започнат да излъчват клипа на европейската кампания.



Полезни адреси

• http://www.safenet.bg/

• http://web112.net.

• http://safe.teacher.bg

• "Аз съм онлайн"

http://www.safenet.bg/
http://web112.net/
http://safe.teacher.bg/
http://online.dechica.com/



