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–Име 

–Пол 

–Възраст 

–ЕГН 

–Имейл   

–Снимка 

–Банкови данни 

–IP адрес и др. 
 

Лични данни 



Когато работим в интернет. 

 

Какво се случва? 

 

Ами, знам и незнам. 
 



1. Не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен 

телефон, месторабота и служебен телефон на родителите си или 

училището, в което учиш. 

 

2. Не изпращай свои снимки или снимки на твои близки, без преди 

това да си обсъдил решението си със своите родители. 

 

3. Винаги преди да качиш своя снимка и/или да публикуваш своя 

мобилен номер, помисли добре дали искаш и ще е добре ли за теб 

тази информация да стане достъпна за един неограничен кръг от 

хора. 

 

4. Не приемай среща с някого, с когото си се запознал в интернет, 

без знанието на твоите родители. Ако те одобрят срещата, нека тя да 

е на публично и оживено място и задължително да е в присъствие на 

твои близки или приятели. 
. 



5. Не отговаряй на съобщения, които са обидни, заплашващи, 

неприлични или те карат да се чувстваш неудобно. 

Информирай родителите си или друг твой близък възрастен 

човек за такива съобщения и за техния източник. 

6. Не отваряй приложения на електронна поща, получени от 

непознат подател. Те могат да съдържат вирус или програма, 

която да увреди твоя компютър или да черпи неограничено 

информация от него. 

7. Внимавай, когато някой ти предлага нещо безплатно или те 

кани да се включиш в дейност, обещаваща лесна, бърза и 

голяма печалба. В тези случаи, най-вероятно, ще станеш 

жертва на измама. 
 



. Какво означава „сайт с вредно съдържание”? 

Това са интернет страници, чието съдържание 

оказва вредно влияние върху психиката или да 

подтиква към поведение, водещо до психични или 

физически травми. 

Какво означава „сайт с незаконно съдържание”? 

Това са интернет страници, на които е публикуван 

или качен материал, за който в закон е предвидена 

забрана и се носи съответната отговорност. 
 



 

 

Внимавай, когато разговаряш в чат, дискусионни форуми, 

социални мрежи и т.н. Помни, че хората онлайн често могат 

да се представят за такива, каквито не са.  

 

Нещата, които правиш в Интернет, не трябва да вредят на 

други хора или да противоречат на законите. Бъди вежлив и 

уважавай правата и достойнството на другите участници в 

интернет. 

 
 

 



 Бъди разумен и изобретателен при избора 

си на пароли. Помни: Паролите трябва да се 

променят периодично. Колкото по-дълго 

време използваш една и съща парола, 

толкова по-голям е рискът тя да бъде 
разкрита. 
  
  



.  Никога не давайте лична информация на лице, с което сте се срещнали в 

интернет пространството!  

  

 Помнете, че в интернет трябва да се отнасяте с всеки като с непознат и не 

трябва да се доверявате на никого, защото дори и да си мислите, че си пишете 

с Ваш познат, самоличността му може да се използва от друг човек. 

  

 Никога не приемайте среща, уговорена в чата или по друг начин чрез 

интернет, а ако е наистина наложителна - задължително уведомете 

родителите си!  

  

 Ако попаднете на текст или съобщение в чата или на интернет страница, 

което Ви обижда, шокира или смущава - незабавно го покажете на родителите 

си, повече не влизайте там и незабавно ни сигнализирайте за него! 



 
  

Знайте, че сайтовете за запознанства са изключително опасни! Те са сред най-

използваните от педофили за търсене на жертви. НЕ ги посещавайте! 

Социалните мрежи (като Facebook и Twitter) предлагат подобни възможности за 

хора с лоши намерения, защото те предлагат възможности за контакт, лична 

информация и снимки. 
  

Когато създавате парола, опитайте се тя да бъде максимално трудна за 

познаване от друг човек. Никога не използвайте Ваши или тези на други хора: 

имена, телефонни номера, прякори, дата на раждане, ЕГН и тн.  

. 



Онлайн тормозът представлява използването на интернет за 

нанасяне на емоционална вреда върху други хора. Много често той 

бива използван от деца и тийнейджъри като начин да обидят, отмъстят 

или просто да се пошегуват с приятелите си. Той има различни форми. 

Онлайн тормоз може да бъде създаването на фалшив профил във 

Фейсбук, публикуването на подигравателни снимки или клипове в 

сайтове като Vbox7 и YouTube, или изпращането на обидни или 

заплашителни съобщения чрез Viber или WhatsApp, публикуването 

на телефонни номера с фалшиви, накърняващи честта и 

достойнството, обяви. 

 

 

. 



Благодарим за вниманието. 


