
06.02.2018 – международен 

ден за безопасен интернет – 

една инициатива на Европейската 

комисия, която с годините излезе 

извън рамките на Европа, за да 

обхване над 100 държави на всички 

континенти. Координатор на 

събитията е европейската мрежа от 

центрове за безопасен интернет Insafe 

чрез своите членове-национални 

центрове за безопасен интернет. 

 

   ЗА СЪВЕТ 

Потърсете съвет за 

онлайн сигурността на 

децата и младите хора на тел. 124 123 

или през чат-модула долу вдясно на 

страницата. 

 

ОПАСНОСТИ 

Информирайте се за 

най-често срещаните и 

новопоявяващите се онлайн 

опасности за деца и млади хора и как 

те могат да бъдат предотвратени. 

 ПОДАЙ СИГНАЛ 

Подайте сигнал за 

онлайн съдържание 

или поведение, което 

смятате за незаконно или 

вредно за децата и младите хора. 

 

 

 

 

 

Безопасен  Интернет 

Изготвил: Искрен Николов- 

ученик от XI клас 

СУ “ Йордан Йовков “ – Русе 

 http://yovkov-rs.info/

 

    

 

 

 

Аз вече съм информиран  

 



 9-те правила в Интернет 

1. Никога не давай лична 

информация като име, парола, адрес, 

домашен телефон, училището, в което 

учиш, месторабота или служебен 

телефон на родителите си, без тяхно 

разрешение. 

2. Никога не изпращай свои 

снимки или снимки на твои близки, 

без преди това да си обсъдил 

решението си със своите родители. 

3. Никога не приемай среща с 

някой, с когото си се запознал в 

интернет, без съгласието на твоите 

родители. Ако те одобрят среща та, 

нека тя да е на публично място и по 

възможност да е в присъствие на твои 

близки или приятели. 

4. Никога не отговаряй на 

съобщения, които са обидни, 

заплашващи, неприлични или те 

карат да се чувстваш неудобно. 

Информирай родителите си за такива 

съобщения. 

5. Никога не отваряй електронна 

поща, получена от непознат подател. 

Тя може да съдържа вирус или друга 

програма, която да увреди твоя 

компютър. 

 

   6.           Никога не се представяй за 

някой, който не си. Не скривай 

годините си и не посещавай сайтове 

за възрастни. 

7. Винаги внимавай, когато 

някой ти предлага нещо безплатно 

или те кани да се включиш в дейност, 

обещаваща лесна и голяма печалба. 

8. Винаги внимавай, когато 

разговаряш в чат. Помни, че хората 

онлайн често се представят за такива, 

каквито не са. 

9. Винаги бъди вежлив и 

уважавай правата на другите 

 

 

Няма нищо свръхестествено в 

този стремеж на детето да има достъп 

до компютърно устройство. То вече е 

виждало многократно – и вкъщи, и навън 

по време на разходки, и по телевизията, 

че всички ГО имат и постоянно правят 

нещо с НЕГО. И естествената му 

реакция е „Искам и аз“. Това е вроденото 

любопитство да се изследва всяко нещо 

от околния свят, което всъщност е 

довело да оцеляването и развитието на 

човека. Но при таблета и телефона има 

и още нещо.." 

 

  

 

Към Вас РОДИТЕЛИ! 

 ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ПАРОЛА, 

СХЕМА ИЛИ ОТПЕЧАТЪК ЗА 

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО?  

 АКТИВИРАНА ЛИ Е 

ГЕОЛОКАЦИЯ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ)? 

 ИМА ЛИ АНТИВИРУСНА 

ПРОГРАМА НА УСТРОЙСТВОТО ? 

 AКТИВИРАНО ЛИ Е 

АВТОМАТИЧНО КАЧВАНЕ НА 

СНИМКИ И ВИДЕО В СОЦИАЛНА 

МРЕЖА ИЛИ ПРОСТРАНСТВО ЗА 

СЪХРАНЕНИЕ? 

 ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ САЙТОВЕ И 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАЕДНО С ДЕТЕТО ЗА 

УЧЕНЕ, ИГРА И ЗАБВЛЕНИЕ? 

 ГОВОРИТЕ ЛИ С ДЕТЕТО ЗА 

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ РИСКОВЕ В 

ИНТЕРНЕТ И КЪМ КОГО МОЖЕ ДА СЕ 

ОБЪРНЕ ЗА ПОДКРЕПА? 

 АКТИВИРАНО ЛИ Е 

АВТОМАТИЧНО СВЪРЗВАНЕ КЪМ 

СВОБОДНИ WIFI МРЕЖИ? 

 


