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/12-17г. деца, 2015г./ 
 
70 % - влизат в интернет всеки ден; 
 
 
21 % - се представят за по- големи; 
 
 
12 %-  са били подложени на  тормоз/ някой 
настойчиво и против волята им се опитва да 
контактува с тях; обиди, неприлични 
предложения, заплахи за разпространяване 
на информация и снимки в  мрежата/ 



    Тормозът в интернет възниква обикновено 
във възрастта  11-12г. 
 
    Специалистите са категорични, че 
родителите  имат отговорността да 
контролират  средата и следят за 
безопасността на детето в мрежата. 
*къде е регистрирано,с какви данни, 
*в кои социални мрежи, сайтове, платформи 
и мобилни приложения се включва, 
*с кого поддържа  контакти,  
*до каква информация има достъп. 
 
     Обидите,коментарите, кражбите на 
профили понякога се правят на шега,  
без да се мисли за последиците. 



      Децата търсят самостоятелност - може да 
скрият дадено преживяване от чувство на 
срам или вина.  
 
       Необходимо  е родителите да проявяват  
интерес към онлайн живота им /без  
коментери  и обвинения / 
 
      - засрамването може да подрони 
самочувствието и да направи децата по- 
уязвими към  тормоз      и   манипулация.           



Някои основни правила за родители: 
 
1. Говорим с детето за опасностите. 
2.  Сърфираме заедно с него. 
3. Имаме достъп до профилите му, за да 
контролираме съдържанието. 
4. Осигуряваме безопасност като не 

допускаме детето да влиза в чатове ,  
      сайтове и платформи с неподходящо                  
съдържание.  
5. Обсъждаме  заедно всичко, 
 което детето качва на своя профил. 
 
/поне до навършване на 16 години/ 
 



6.Говорим с детето си как по-добре да 
организира в групи хората, на които 
 споделя снимките и статусите си — 
например това, което споделя с най-
близките, може да го превърне в лесна 
мишена на съучениците. 
 
7.Помагаме да си  направи профил и да се 
запознае с настройките за поверителност 
преди това. 
 
8. Детето трябва да знае, че може да разчита 
на нас. Така в случай на проблем ще ни се 
довери по-лесно. 



Facebook. 
Instagram 
Snapchat 
Twitter 
Ask.fm 
Tinder 
Tumblr 
YouTube 
Viber 
WhatsApp 

Гореща линия за онлайн безопасност 
htpp://www.safenet.bg/bgrisk/184-online-tormoz 

 

 
 
Безплатна програма за родителски  
контрол и защита на детето в интернет 
http://www.childdef.com/ 
 
 
 
 
Център за безопасен интернет  
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