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Тема №1 

Въведение – Как е създаден Интернет? 

Интернет навърши 40 
години. Историята му 
започва в далечната 1969 г., 
когато в САЩ се формира 
т.нар. АРПА-Нет – група 
учени от различни области. 
Екипът е оглавяван от 
днешния професор Леонард 
Клейнрок от Университета в 
Калифорния. Точно в 21 ч. на 
29.10.1969 г. този екип и 
инженери от Станфордския 
изследователски институт 
успяват за пръв път да 
обменят данни между два 
компютъра на разстояние 400 
мили.  

   Как става това? Мрежата е 
тествана от Чарли Клайн.Той 
набира буквата „L”, а после се 
обажда в Станфорд по 
телефона, за да разбере дали 
буквата е пристигнала. 
Опитът е успешен. После 
Клайн изписва буквата „О”, но 
на буквата „G” системата се 
срива.След час е 
възстановена и всичко 
протича по план – 
предадената дума е LOGON. 
Останалото  е история. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Думата Интернет се използва 
за първи път за описание на 
единна глобална компютърна 
мрежа, която се е получила от 
разрастването на АРПА-Нет. 
Информацията се движи в 
Интернет посредством различни 
езици, наречени протоколи. 
Протоколът, който променя 
мрежата е TCP/IP, издаден през 
декември 1974 г. Той позволява 
бързото разрастване на 
Интернет. 

   Наименованието Интернет е 
съкращение от inter-network или 
буквално преведено на 
български междумрежа. 

На 6 август 1991 г. е 
пунбликуван проектът World 
Wide Web./познатото ни www/. 
С това  започва бързо 
нарастване на популярността на 
Интернет сред обикновените 
хора. През януари 2009 год. 
AMD оценява броя на Интернет 
потребителите в целия свят на 
1,5 милиарда. 
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 Провери себе си: 

 Какво е Интернет? 

а) междумрежа 
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б) мрежа от няколко компютъра 

в) световна  компютърна мрежа     

 

                                                                                                              

Любопитно...  

Интернет прави възрастните хора по-умни. Изследователи от 
Калифорнийския университет в Лос Анджелис са установили,че 
след седмица активно ползване на световната мрежа хора на 
възраст 55 – 78 години показват по-добри резултати в 
тестове за логика и взимане на решениe .                                            

 

Тим Бърнърс-Лий, откривателят на WWW и директор на 
консорциума W3C (World Wide Web Consortium) 

 

 
 
 
 

 



 Тема 2 

ХОРАТА, създали познатия ни Интернет ! 

Ето част от хората ,променили представата ни за 
Интернет: 

Larry Page and Sergey Brin – Google Inc. 

Двама студенти от Станфордския университет 
започват работа в гаража на приятели. Те 
създават най-мощната търсачка в интернет. 
Сергей Брин и Лари Пейдж са безспорно най-
успешния пример за предприемачи в 
историята на световното интернет пространство. като помагат на 
всички, търсещи информация в интернет. 

Google е стартиран за първи път на интернет страницата на 
Stanfords (google.stanford.edu), а впоследствие – Google.com през 
1997 година. Смята се, че GOOGLE е на стойност около $  25 
милиарда долара. 

 

Mark Zuckerberg – Facebook 

Младеж на 24 години, завършил Харвард. Той е най-
младият милиардер в света, със състояние от около 
1.5 милиарда щатски долара. Той основава 
социалната мрежа Facebook. Zuckerberg стартира 
Facebook (FaceMatch) от стаята си в общежитието в 
Харвард през 2004 г. и започва да го разпространява 

по всички училища.  
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David Filo and Jerry Yang – Yahoo! Inc. 

Yahoo! е създаден от двама електроинженери, 
завършили университета Станфорд –  Джери 
Янг и Дейвид Фило. Ян започва с 
изброяването на уеб страници в интернет и са 
го нарекли Джери Пътеводителя на WWW. 
След това, идва идеята на Yahoo!, който 
първоначално е бил в  akebono.stanford.edu/Yahoo. През декември 
1994 г., Yahoo! има повече от милион посещения. Състоянието на 
Дейвид Филъс е около $ 2.9 милиарда долара, а на Джери Йънгс – $ 
2.3 милиарда долара. 

 
 

Bill Gates – Microsoft 
Уилям Хенри Бил Гейтс III, е американски бизнес 
магнат. Той е основател на „Майкрософт“, а 
софтуерната фирма е създадена съвместно с 
Пол Алън. Гейтс е един от най-известните 
предприемачи на всички времена и човекът, 
предизвикал революции в компютрите. Дарява 
големи суми пари на различни благотворителни 

организации. 
 

 

Jimmy Wales – Wikipedia 

 

Джими Уейлс е съосновател на Уикипедия: 
енциклопедията със свободно и открито съдържание 
стартира през 2001 година. Той е и съосновател на 
Wikia – частна уеб хостинг компания създадена през 
2004 година. Уикипедия, се превърна в най-голямата 
световна енциклопедия и е подкрепяна от списание 
Тайм, а Джими е включен в списъка на най-
влиятелните хора в света през 2006 г. 
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Провери себе си: 

Кой е  създателят 

на  Google: 

а) Бил Гейтс 

б) Арпа-Нет 

в) Лари Пейдж Сергей Брин 
        

Любопитно... 

Името Google е получено в следствие на допусната грешка. 
Създателите му  са искали да кръстят  търсачката  на 
математическия термин GOOGOL. Един GOOGOL е равен на 10 
на 100 степен, което образува числото 1 със 100 нули след 
него. 



Тема №3 

Произход на електронната поща  

 
Електронната поща 
През 1965 год. тя бива създадена първоначално като начин, 
множество потребители да комуникират един с друг влизайки 
едновременно в един компютър и записвайки съобщения на диск. 
 

Маймунско А или кльомба  
През 1969 се въвежда знака @, за да се отдели името на 
потребителя от името на компютъра в адреса на ел.поща. 
 

 
 

Имейлът (съкратено от електронна поща – electronic mail) е бърз и 
удобен начин за комуникация с други хора. 
 

 

Функции  
 

Електронната поща, също 
имейл (от англ.e-mail или 
email), е начин за създаване, 
съхраняване, изпращане, 
приемане и препращане на 
съобщения посредством 
електронни комуникационни 
системи. 

  Изпращате и получавате 
текстови съобщения. Можете 
да изпратите имейл на всеки, 
който има имейл адрес. 
Съобщенията пристигат във 
входящата кутия за 
електронна поща на 
получателя за секунди или 
минути – независимо дали се 
намира в съседната сграда 
или на другия край на света. 
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http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 

Електронната поща е 
двупосочна. Можете да 
получавате съобщения от 
всеки, който знае вашия имейл 
адрес, а след като ги 
прочетете, да им отговаряте.  

 

 

 Изпращате и получавате 
файлове. Освен текст, можете 
да изпращате с имейлите 
почти всякакви видове 
файлове, включително 
документи, картини и музика. 
Файл, изпратен в имейл 
съобщение, са нарича 
прикачен файл. 

 Изпращате съобщения до 
група хора. Можете да 
изпратите едно имейл 
съобщение едновременно до 
много хора. Получателите 
могат да отговарят на цялата 
група, което позволява 
групови обсъждания. 

 Препращате съобщения. 
Когато получите имейл, 
можете да го препратите на 
друг, без да му отговаряте. 

 

Какво е нужно  

За да изпращате електронна поща, са ви нужни 3 неща. 

 Връзка с Интернет. За да свържете компютъра си с Интернет, 
трябва първо да се абонирате при Интернет доставчик.  

 Програма за електронна поща или уеб базирана услуга.  
 Имейл адрес. Вие получавате имейл адрес от вашия   

Интернет доставчик или от уеб-базираната имейл услуга, 
когато се абонирате. Имейл адресът се състои от 
потребителско име (избран от вас псевдоним, който не е 
задължително да бъде истинското ви име), знакът @ и името 
на вашия Интернет доставчик или доставчика на уеб-базирана 
електронна поща, например ime@example.com 
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Любопитно… 

Провери себе си: 
Кай от трите адреса не е адрес на 
елестронна поща 
а)www. abv.bg 
б)bibi 7@abv.bg 
в)pepi.mn@mail.bg 

Пощенската услуга Gmail е била използвана от служителите 
на Google около 2 години преди да бъде публично обявена като 
свободно достъпна услуга. 
 

Едно от предимствата на електронната поща пред 
телефона или обикновената поща е нейното удобство: 
можете да изпращате съобщения по всяко време на деня и 
нощта. Ако получателите не са пред своите компютри и 
онлайн (свързани с Интернет), когато изпращате 
съобщението, те ще го намерят следващия път, когато 
проверяват пощата си. Ако са онлайн, можете да получите 
отговор след минути. 

 



Тема №4  
Използване на интернет от деца 
 
От най-ранна възраст  децата се застояват пред компютрите. През 
делничните дни, учениците прекарват пред мониторите средно по 3 
часа и половина на ден, а през почивните дни това време се 
увеличава с час и половина. През ваканциите достига до 6 часа на 
ден. 
 
Децата използват Интернет предимно за онлайн общуване с други 
хора и за сваляне на музика, филми, игри и програми. Най-големи 
фенове са момичетата и децата на възраст 15-18 години. 
 
Анонимността в Интернет е една от причините той да се 
предпочита като средство за комуникация от младите хора. Във 
виртуалното пространство всеки може да изкаже своето мнение, 
независимо от възраст, пол, етнос. 
 
Когато общуват в Интернет, децата най-често се 
представят с име, различно от истинското им; 
представят се за по-големи, отколкото са 
всъщност; казват, че живеят в различен квартал 
или град. 
 
Децата не си дават ясна сметка за опасностите, които крие за тях 
Интернет. Когато трябва да определят опасните за тях неща в 
мрежата, повечето отговори са свързани със сигурността на 
компютрите им, а не с личната безопасност. 
                   

Някои от често използваните от децата сайтове: 
 
http://deca.start.bg/ – портал за деца: игри, забавления, комикси 
http://toplinkove.com/deca.html – детски сайтове, забави, сайтове с песни, стихове, 
книжки 
http://www.az-deteto.com/ – детски портал  
http://child.regalladesign.com/ – най-големият детски сайт, забавни игри, детски 
анимационни игри и научнопопулярни филми, детска енциклопедия. 
http://www.drebcho.bg/ – сайт за ранно обучение, възпитание, развитие, съвети и 
тестове. 
http://www.kefche.com/ – сайт за снимки, видео и игри. 
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Провери себе си: 

 
Кой от трите сайта е най-
подходящ за деца:  

 а)www. Az.deteto.com 

 б)www. rozovo.com 

 в)www. Facebook.com

 

Любопитно... 

Колко тежи Интернет 

Ето отговора на този въпрос по приблизителните 
изчисления на учените. Най-тежкия елемент на мрежата 
са пресоналните компютри. В света има около 570 937 778 
включени към интернет компютри. Всеки тежи 
приблизително 40 кг. И така общото тегло на  PC – та е 
към 22 837 511 120 кг. 

Следващия компонент са сървърите. Един среден сървър 
тежи 10 кг., теглото но всичките 175 480 931 сървъри се 
равнява на 1 754 809 310 кг. Теглото на кабелите, 
свързващи компютрите се равнява на 87 млн. кг. В списъка 
на интернет са и мобилните апарати, чрез които се влиза 
в мрежата по безжичен начин. Тяхното общо тегло е 
6 800 000 кг. Останалата част от интернет  се пада на 
уеб – ресурсите с  общо тегло около 10 гр. 

Като пресметнем, се оказва, че теглото на Интернет 
надхвърля 498 438 559 990 кг. Можем да приемем Мрежата 
като осмото чудо на света, защото тези цифри в бъдеще 
само ще се увеличават.  

 



Тема №5 

Предпазливо поведение в интернет     
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Кой управлява Интернет ?  

Никой!!! Всеки, който притежава или има достъп до 
компютър с необходимото програмно осигуряване, може да 
предлага в Интернет всякаква информация и идеи. 

Съществуват два важни факта, които потребителите на 
Интернет не трябва да забравят: 

 

1. Интернет е информационно пространство, в което преобладава 
хаос.  

2. Web-браузърите, офис пакетите, Windows, и всички други 
програми, притежават уязвимости, грешки, бъгове, които са 
неизвестни доста време след въвеждането на програмите в масово 
използване и се откриват късно от експертите на производителите 
на Антивирусен софтуер.  

Предпазливо поведение в интернет означава информирано 
поведение, което изключва причиняване на вреда на други хора, 
тяхното здраве, ценности, права, информация, комуникации и 
компютри посредством интернет взаимодействие. 

Предпазливо поведение в интернет означава избягване на 
компютърните заплахи, независимо от техния вид при използване 
на програмните и комуникационните услуги на тази глобална мрежа: 
сърфиране в www, e-mail, ftp и др. 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Заплахите за потребителите могат да дойдат от следните 
източници: 
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Източници на опасност в Интернет 
  

злонамерени           опасни места във                      опасни                                
хора                          виртуалното пространство      информационни 

 

 

 

 

 

 
    Начини за предпазване от различните опасности в 
Интернет: 

 Избягване на общуване с хакери във виртуалното 

пространство 

 Заобикаляне на опасните сайтове 

 Предпочитане на сигурни канали за връзка с хора или 

компютри 

 Спазване на дисциплина при сърфиране и комуникация в 

мрежата 

 Поддържане на собствения компютър 

 Използване на програми от сигурни доставчици 

 Всеки потребител внимателно да съхранява паролите и 

данните си 

 Всеки потребител да се стреми да бъде информиран за 

проблемите на съвременния online “свят” 

хакери и кибер- 
престъпници 

несигурна електронна 
поща, моментални 
съобщения и др. 

несигурни канали за 
разпространение на 
софтуер, видео и др. 

опасни сайтове 

безгрижни опасни чат стаи, 
ползватели блогове, социални 

мрежи, форуми 
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Провери себе си: 

Кой управлява 
Интернет? 

а/ Бил Гейтс 

б/ никой 

в/ хакери 

 

 

 

Любопитно: 

90 трилиона имейли са изпратени през 2009 г. 

247 милиарда е броят на писмата средно на ден 

100 милиона са новите адреси през последната година 

4 милиарда картинки е имало във Flickr към октомври 2009 г. 

 

 

 



Тема №6  

Основни правила за безопасност  
 Интернет заема все по-трайно място в нашия живот и заедно с 
него, за нас, неговите ползватели - се появяват все нови и нови 
предизвикателства и опасности.  

    Интернет, за приближаването, на който от дълги години ни 
предупреждаваха, се оказа, че не само не е единственият изход за 
осигуряване на информационния глад, способен както да 
предостави най-новата и полезна информация, но е и пълен с 
пороци. За постигане на безопасно онлайн общуване и използване 
на информационния ресурс в интернет от децата, се осъществяват 
поекти и кампании, които разпросраняват информационни 
материали, ситуационни игри.  

Притежатели на запазените права на долупосечения сайт са Проектът Национален 
ден на информационната сигурност във Финландия  

и WSOYpro 

http://safe.teacher.bg/html/copyright.htm 

Разказ за млади хора от 7 до 12 години  

Ако ползвате Помагалото на компютър, който е свързан с Интернет можете да проследите 
връзките към посочените уеб сайтове като натиснете и задържите бутона Ctrl от клавиатурата и 
едновременно щракнетес мишката върху самия линк.  

„Безкрайната гора”  http://safe.teacher.bg/loputon_metsa.html  

„Новите приятели на Ани” http://safe.teacher.bg/annin_uudet_kaverit.html   

Разкази за млади хора от 13 до 16 години 

„Театрална трупа Рим” http://safe.teacher.bg/ryhma_rooma.html  

„Бъркотии и произшествия”  http://safe.teacher.bg/solmuja_ja_sattumuksia.html  

 

Онлайн игра  

Повече за екипа,  реализирал „Аз съм онлайн” -  http://teacher.bg/story.aspx?id=230   

Образователна игра за безопасен интернет  - http://online.dechica.com/  
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http://www.wsoypro.fi/
http://safe.teacher.bg/html/copyright.htm
http://safe.teacher.bg/loputon_metsa.html
http://safe.teacher.bg/annin_uudet_kaverit.html
http://safe.teacher.bg/ryhma_rooma.html
http://safe.teacher.bg/solmuja_ja_sattumuksia.html
http://teacher.bg/story.aspx?id=230
http://online.dechica.com/


От проведена кампания „Децата безопасно в Интернет“ 
организирана съвместно от Майкрософт, детския портал Az-
deteto.com, Обществения съвет за безопасен Интернет, 
Министерство на образованието и науката и др., се създадоха  8-те 
златни правила за безопасно поведение в Интернет и брошура 
наръчник  за деца и родители, които да помагат и напътстват 
децата за  безопасно поведение в онлайн пространството. Като 
средство за защита много компютърни компании предлагат филтри 
– програми, способни да блокират нежеланите сайтове – 
порнографски, националистически, действащи като пирамиди 

Правила за сигурност и безопасност в интернет 

Докато работиш в интернет, спазвай NETIQUETTE /Етикет 
за общуване в мрежата/ 
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 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.  

 Никога не изпращай свои снимки или снимки на твои 
близки, без преди това да си обсъдил решението си със 
своите родители.  

 Никога не приемай среща с някой, с когото си се запознал в 
интернет, без съгласието на твоите родители. Ако те 
одобрят срещата, нека тя да е на публично място и по 
възможност да е в присъствие на твои близки или 
приятели.  

 Никога не отговаряй на съобщения, които са обидни, 
заплашващи, неприлични или те карат да се чувстваш 
неудобно. Информирай родителите си за такива 
съобщения.  

 Никога не отваряй електронна поща, получена от непознат 
подател. Тя може да съдържа вирус или друга програма, 
която да увреди твоя компютър.  

 Никога не се представяй за някой, който не си. Не скривай 
годините си и не посещавай сайтове за възрастни.  

 Винаги внимавай, когато някой ти предлага нещо 
безплатно или те кани да се включиш в дейност, 
обещаваща лесна и голяма печалба.  

 Винаги внимавай, когато разговаряш в чат. Помни, че 
хората онлайн често се представят за такива, каквито не 
са. Винаги бъди вежлив и уважавай правата на другите.  



 

За подаване на сигнали за незаконно и вредно съдържание, или ако 
имате проблем, който Ви тревожи и не можете да решите, имате 
възможност да сигнализирате  на 

 Горещата линия – http://web112.net,  

а можете да  пишете и на адрес:hotline@online.bg или да се 
обадите на телефон в София 973 3000 вътрешен 411 или 141 

Принципи, регулиращи безопасното ползване на Интернет  

Научете се:   
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      Резултатно да търсите информация в Интернет;  
критически да оценявате; да развивате навици за общуване в 
Мрежата; да  помните, че пътешествието в Интернет не може 
да остане дълго време в тайна.  
 

Когато купувате РС, предпазвайте се от всякакви 
комерсиални новости, предназначени за младите ползватели. 
Не трябва да се изпълняват непознати команди, каквито има в 
различните програми, защото те могат да нанесат 
непоправима вреда на вашия компютър. 

Използвайте филтрите, те блокират думи, фрази, 
тематични рубрики и отделни рубрики в Интернет. Има 
ф

http://web112.net/
mailto:hotline@online.bg
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Провери себе си: 

Кое от трите правила за 
безопасност е сгрешено? 

а) Не давай лична информация 
в интернет: име, адрес, 
телефон. 

б) Не изпращай снимки в 
интернет, без да знаят 
родителите ти. 

в) Не казвай на родителите 
си, ако решиш да се срещнеш с 
познат от интернет. 

         

Любопитно: 

Не употребявайте десетте най -разпространени пароли, вече 
разкрити от хакерите. Според проучване те са: 

                           1. 123456                      6.  Princess 
                     2. 12345                        7.  rockyou  
                     3. 123456789                8.  1234567 
                     4. Password                 9.  12345678 
                     5. Iloveyou                  10.  abc 123 
 

 



 

Тема №7  

Да се защитим от нежеланата поща 

Още със задаването на вашия е-mail адрес обикновенно ще се 
опитат да ви прикачат разни виртуални издания на вестници, 
списания и други новинарски издания.  Както може би вече сте се 
уверили, нежеланата поща е времепоглъщащо и дразнещо нещо. 
За да се лишите от това „удоволствие” запомнете следните 
правила. 
 

 Не проявявайте инициатива за получаване на e-mail писма, 
интернет страници, които предлагат безплатни или небезплатни 
услуги и стоки, често предлагащи да ви изпратят промоции по e-
mail. Откажете такава услуга. 

 

 Раздавайте e-mail адреса си само при нужда. Когато давате по 
един или друг повод e-mail адреса си, се запитайте следните две 
неща: първо дали организацията или човекът, които го 
получават ще ви изпрати нежелан e-mail; второ може ли да 
разчитате, че e-mail адресът ви няма да бъде даден на трето 
лице. Ако и на двете отговорът е „да”, просто не си давайте 
адреса или дайте някой второстепенен. 

 

 Избягвайте да пишете основния си e - mail адрес в Интернет. 
Винаги, когато пишете адреса си в програмата за „чат” форуми и 
други форми на общуване по Интернет предоставяте 
възможност на някой да го ползва, за да ви прати нежелана 
поща. 

 

 Не отговаряйте на нежелана поща. Сега да предположим, че 
вече сте получили нежелана поща. Като крайно решение ви 
остава само едно – да блокирате адреса, откъдето идва 
писмото, за да не го приеме пощенската кутия следващия път. 
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 Провери себе си:                       

 Кое е сгрешено:                            
 За да се защитя от  
 нежелана поща:  

а) Аз  раздавам  e – mаil   
адреса си на всички      
б) Не отговарям на нежелана  

 поща 
 в) Не пиша навсякъде в  
 чата имейла си

Любопитно... 
Най-младият оторизиран администратор с диплома от „Майкрософт” 
стана 9-годишният Марко Чаласан от Скопие. Неслучайно го наричат 
Моцарт на компютрите – взел е първия си изпит за системен 
администратор още на 6 години. Макар сега да е само в 4 клас, той 
работи по поддръжката на сложни професионални компютърни мрежи. В 
момента Марко преговаря в Словения с местна компания за внедряване на 
свой проект за безплатно обучение по интернет. 
 

 



ТЕМА № 8 
Защита срещу компютърни вируси 
 
 

Вирусите, червеите и 
троянските коне са програми, 
създадени от хакери, които 
използват Интернет за 
атакуване на уязвими 
компютри. Вирусите и 
червеите могат да се 
възпроизвеждат от един 
компютър в друг, докато 
троянските коне влизат в 
компютъра, като се крият в 
привидно нормална програма, 
например скрийнсейвър. 
Разрушителните вируси, 
червеи и троянски коне могат 
да изтриват информация от 
вашия твърд диск или да 
блокират напълно вашия 
компютър. Други не 
причиняват преки увреждания, 
но влошават 
производителността и 
стабилността на компютъра. 

Антивирусните програми 
преглеждат електронната 
поща и другите файлове на 
компютъра за вируси, червеи и 
троянски коне. Ако намерят, 
антивирусни
те програми 
или ги 
поставят 
под  

 карантина (изолират ги), или ги 
изтриват напълно, преди да 
увредят компютъра или 
файловете.Windows няма 
вградена антивирусна програма, 
но производителят на вашия 
компютър може да е инсталирал 
някоя такава програма. 
Проверете в центъра за защита 
дали вашият компютър има 
защита против вируси. Ако 
няма, посетете уеб страницата 
Антивирусни партньори на 
Microsoft, за да намерите 
антивирусна програма.Тъй като 
всеки ден се откриват нови 
вируси, важно е да се избере 
антивирусна програма с 
възможност за автоматична 
актуализация. Когато 
антивирусният софтуер се 
актуализира, той добавя нови 
вируси към своя списък за 
проверка, което му помага да 
защитава вашия компютър от 
новите атаки. Ако вашият списък 
с вируси е остарял, компютърът 
ви е уязвим за нови заплахи. 
Обикновено актуализациите 
изискват заплащане на годишн  
абонаментна такса. 
Поддържайте абонамента си, за 
да получавате редовни 
актуализации.         
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http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=24903
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=24903


 
                                                                                      

                                         Предупреждение! 

Ако не използвате антивирусен софтуер, излагате вашия компютър 
на риск от увреждане от зловреден софтуер. Освен това рискувате 
да разпространявате вируси в други компютри. 

 Средства за проверка на web страници за наличие на 
вредоносен код: 

Инструменти като McAfee SiteAdvisor, AVG LinkScanner, Dr Web Link 
checker, WOT и др. инсталирани като допълнения на браузъра, 
дават ориентация за безопасните web-страници на основата на 
статистики от опита на ползватели. Антивирусната компания 
Symantec състави списък на 100-те "Най-опасни сайтове" по данни 
на Norton Safe Web. На адрес Norton Safe Web може да се 
проверява за опасни web-адреси. Би било добре всеки да е навреме 
информиран за опасните адреси в интернет.  
 

 Средства за проверка на изтеглени от интернет програми и 
файлове: 

 Когато се разтоварва от интернет софтуер или други файлове, е 
препоръчително всеки изтеглен файл да се провери за вируси на 
безплатни web-базирани скенери, като VirusTotal, VirscanOrg, Jotti's 
malware scan, които сканират на чужд компютър файла с много 
антивирусни програми и издават отчети за откритите вируси. 
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Провери себе си: 
Кое от изброените не е 
компютърен вирус: 
а/ скрийнсейвър 
б/ червей  
в/ троянски коне Любопитно... 

 
Над половината от всички компютърни вируси живеят по-малко 
от денонощие, обявява компанията за сигурност Pandalabs. 
Техтните създатели губят интерес и започват да пишат нови 
кодове.  Всеки ден в мрежата се появяват по около 37 хиляди  нови 
вируси, червеи и троянци, отчита тази компания.  

http://safeweb.norton.com/


 

Тема №9 

Опасности  при игра на онлайн видео игри 

Какво представляват онлайн игрите?  
 
Онлайн играта е дигитална игра, за която е необходима връзка с 
мрежа в реално време, за да може да се участва в нея. Това 
включва не само игрите, които се играят в интернет /от обикновени 
аркадни игри до масовите ролеви онлайн игри/, но и тези, които се 
играят в реално време чрез конзоли, мобилни телефони, или в peer-
to-peer мрежи. В една и съща онлайн игра могат да участват 
едновременно голям брой хора. 
 
Появата на Xbox Live на Microsoft подтикна доставчиците на игри за 
конзоли да разработят онлайн елементи. Xbox 360 дава 
възможност на участниците не само да играят един срещу друг, но 
също така да общуват помежду си чрез гласова връзка с помощта 
на слушалки с микрофон. PlayStation 2 и последните ръчни конзоли 
(DS на Nintendo и PSP на Sony) позволяват едновременно участие 
на няколко играчи чрез WiFi връзка, а новото поколение конзоли, 
например Playstation3 на Sony и Wii на Nintendo, предлагат пълни 
онлайн възможности за игра в интернет. 

     
Много такива масови ролеви онлайн игри в реално време 
поддържат виртуални общности и вследствие на това участниците 
могат да бъдат изложени на рискове, свързани с взаимодействие в 
реално време с непознати участници в играта. 
 
Например, неподходящ или обиден език; тормоз в игри, при които е 
възможно текстово, гласово или видео общуване; непорядъчно 
поведение, например мамене и манипулиране. Освен това е 
възможно създаване в резултат на играта на съдържание, което 
може да е неподходящо за младите хора и да не съответства на 
рейтинга, даден в тази игра.  
 
 

 
 
 

Проект ”Лабиринт” № BG051PO001-4.2.03.0194 финансиран от Европейски Социален Фонд  по Оперативна програма 
„ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

 

25



 
При онлайн  игра:  
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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. 

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.  

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.  

 
 
 
 
 
 



 
 

Някои от често използваните детски онлайн игри: 
 
http://www.jivotno.com/ – масова онлайн игра която позволява на всеки да си има 
виртуално животно. 

G T A – онлайн или самостоятелна игра за деца 

http://www.thesims3.com/ – игра за създаване на виртуален 
живот  
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Мобилната игра е видео игра, която се играе с помощта на мобилен 
телефон, смартфон, PDA (персонален дигитален асистент) или джобен 
компютър. Мобилните игри могат да се играят с помощта на 
комуникационните технологии, които са реализирани в самото устройство, 
например текстови съобщения (SMS). По-разпространени обаче са игрите, 
които са свалени в мобилните телефони от радио мрежите на мобилните 
оператори и след това се играят чрез самото устройство с помощта на набор 
от технологии за игри. Peer-to-peer мрежите използват честотна лента и 
компютри, вместо сървъри, за да създадат условия за игри с няколко 
участника.  
 
Игри, които не изискват връзка с мрежа в реално време, за да се играят, а 
използват интернет за съобщаване на високи резултати, за сваляне на 
елементи от игрите или обмяна на данни, не са включени в тази дефиниция. 

 
                                                                                                                    
 
 

Категории онлайн игри  
 
Стиловете и жанровете на игрите се променят бързо, поради което е трудно да се 
направи точна категоризация, но понастоящем съществуват четири основни видове 
игри, които се играят в реално време. 
 
 
 

http://www.jivotno.com/
http://www.thesims3.com/
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Миниигри / Браузерни игри 
Това са онлайн версиите на класическите аркадни, настолни или 
дигитални игри. Обикновено те са безплатни и често се предлагат в 
уебсайтове и портали за игри, финансирани чрез рекламна дейност. 
Обикновено тези игри се играят от един човек и не включват виртуален, 
повествователно представен свят. Spacewar, PacMan, както и игри с 
карти, например Solitaire и Blackjack са типични примери за този вид игри. 
Това са най-често използваните онлайн игри. 
Рекламни игри (Advergames) 
Рекламните игри са създадени с цел да рекламират определен продукт, 
определена компания или политическа перспектива. Рекламните игри 
обикновено се отнасят основно за определен продукт на дадена компания 
и се играят в реално време в уебсайта на компанията или се предлагат за 
сваляне. Те са тясно свързани с кампании, използващи вирусен 
маркетинг, като чрез игрите се прави опит да се популяризира продуктът 
или компанията – устно, чрез e-mail и чрез присъствие в блогове. 
Мрежови игри 
Тези игри обикновено се играят на персонален компютър, но все по-често 
се използват конзоли за игри с достъп до интернет. Тяхната популярност 
нарасна с прилагането на плоска такса за достъп до интернет и 
използването на съществуващата широколентова технология. Те 
обхващат почти всички игрови жанрове, но основният стил на игра е 
тактическата битка, например игри със стрелба, извършвана от самия 
участник в играта, които се характеризират с картина върху екрана от 
позицията на героя в играта. Участниците играят директно един срещу 
друг или в отбори. Една от най-популярните игри от тази категория е Call 
of Duty.  
 
Игрите-стратегии в реално време, използващи тактическо планиране, 
представляват по-нататъшно развитие на традиционните военни на 
базата на компютри, а мрежовите игри с много участници са също много 
популярни, под формата на различни спортни игри, например състезания 
и футбол. 
Масови игри 
Масовите игри се различават от другите онлайн игри в два аспекта: (1) 
големият брой участници в една и съща игра по едно и също време, и (2) 
устойчивият характер на игрите (т.е., играта продължава, независимо от 
това дали конкретен играч участва или не участва в нея). Тези игри 
предлагат богат тримерен свят, населен с хиляди участници.  
 
Ролевите игри, при които участниците приемат ролите на въображаеми 
герои и съвместно създават или следват сюжета, са преобладаващи в 
тази категория. Те се стремят да осигурят подход към играта с по-малко 
предварителни ограничения и са известни със социалните или свързани с 
общността аспекти, представяни чрез тази услуга. По тази причина тези 
игри са широко известни под името “Масови ролеви онлайн игри в реално 
време” (MMORPG). 



 
 
 
 
 
 

 
 

  
Провери себе си 

  Коя игра не е за компютър? 
                                       

 а/ мобилна игра 
 б/ мрежова игра 

  в/ браузерна игра 
 

 Любопитно...
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 Следим на живо Дядо Коледа в Интернет 
Заедно с американските и канадски военни Дядо Коледа 
можеше да бъде следен и от всеки желаещ на 24 и 25 
декември 2009 г. Това беше възможно на сайта под името 
NORAD Tracks Santa /NORAD следи Дядо Коледа/. Този проект 
стартира през 1955 г., когато голям универсален магазин от 
щата Колорадо пуска реклама с призив децата да звънят на 
белобрадия старец. Телефонният номер, посочен в обявата, 
обаче се оказал грешен. Така децата вместо на Дядо Коледа 
звъняли на оператора на горещата линия на ПВО 
/предшественика на NORAD/.  

 
 
 
 
 
                     
       

  

                       
       
 



 

Тема №10 

Рискове при качване в уеб сайтове снимки и 
видеоклипове, на които сте вие и ваши 
приятели 

Бъдете разумни онлайн: 
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 Помислете отново какво разкриват за вас личните материали преди да ги 
споделите в интернет. Тяхното публикуване може да има сериозни 
последици за вашия личен живот. 

 Ако е възможно, използвайте име, различно от вашето истинско име, за 
да защитите самоличността си (например когато водите блог). 

 Използвайте настройките за неприкосновеност на личния живот, за да 
повишите нивото на онлайн защита.  

 Качвайте само неща, които сте създали вие самите, и предварително 
искайте позволение от всеки, присъстващ на снимка или във филм. 

 Помнете: веднъж качите ли нещо в интернет, то вече не е лично и не 
можете да контролирате къде и как ще се използва. 

     Най-често в Интернет хората общуват с така 
наречените чатове. Чатът може да бъде много 
полезен начин за контактуване на близки хора, които 
се свързват един с други от много далечни 
разстояния. 

    Имайте впредвид, че винаги съществува риск от злоупотреба с 
нещата, които споделяте в интернет - блогове, снимки, 
видеоклипове, съобщения. 

    Има начини за защита на вашия личен живот и намаляване на 
риска от кражба на самоличност: 

http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/fiches/glossary_privacy/index_bg.htm


 можете да ограничите достъпа до вашето онлайн съдържание, 
например като използвате настройките за неприкосновеност 
на личния живот на сайта  

 можете да защитите с парола вашия блог,за да контролирате 
кой може да го разглежда 

 можете да блокирате достъпа до вашите фотоалбуми на 
сайтове на социални мрежи за всички, освен за вашите 
приятели 

     Отговорността е ваша. Бъдете внимателни какво качвате в 
мрежата и следете къде какво публикувате. След като веднъж 
качите нещо или го изпратите на друг човек, то престава да бъде 
лично и други могат да го използват по начини, които не сте 
предвидили. 
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 Провери себе си: 

 
Кое твърдение не е вярно: 

 
а/ Мога да качвам безопасно в Интернет всякакви 
видеоклипове и снимки  

б/  Не е безопасно да качвам в Интернет снимки и 
видеоклипове 

 

 

в/ По-безопасно е да не давам информация към 
снимките и видеоклиповете

 

 

 
Любопитно... 

 
Сайтът за социални контакти Facebook взе поредната си 
жертва – швейцарка, загубила работата си, след като 
работодателите й я засекли там по време, когато тя 
твърдяла, че е болна. Интернет маниачката страдала от 
мигрена и казала на компанията си, че трябва да лежи в 
затъмнена стая. Разкритието, че по същото време тя 
посещава любимия си Facebook разклатило доверието в 
жената и довело до уволнението й.

 

 

 

 



Тема №11   

Сайтове за запознанства       
 
Българските сайтове за 
запознанства са стотици, в 
най-популярните от тях има 
хиляди профили. Разбира се, 
не зад всеки от тях се крие 
престъпник, но потенциалната 
опасност съществува. 
    Сайтовете за запознанства 
са местата, където децата 
могат да преживеят дори 
вълнения трепети, но също 
така и огромни разочарования, 
които ще оставят травма в 
съзнанието им за цял живот.  
    Други възможни проблеми 
може да възникнат чрез 
пробив на профил, 
публикуване на уронващо 
престижа съдър-жание, 
неприлични снимки и 
видеоклипове. По този начин 
децата се подлагат на заплахи 
и онлайн тормоз (всякакъв вид 
малтретиране – с думи, 
психологическо или дори 
физическо). 
     Даването на каквато и да е 
лична информация лекоми-
слено може да доведе до 
наистина неприятни, за някого 
и фатални последици.  Каквото 
и да качиш в  
 

мрежата, то е за постоянно. 
Дори ако по-късно го изтриеш, 
има шанс то да е било копирано, 
пренасочено или препратено. 
Мисли какво се вижда в сцената, 
която снимаш – постери по 
стената, снимки по мебелите, 
надписи по фланелките на 
хората, имена на улици, номера 
на коли. Всичко това разкрива 
идентичността ти и мястото на 
действие. Мисли какво казва 
външният ти вид за теб на 
хората. Ще се чувстваш ли 
удобно след време да покажеш 
това видео на роднините и 
близките си? 
      Повечето видео сайтове 
имат правила за ползване, към 
които трябва да се придържаш. 
В тях се забраняват показването 
на видео със сексуално 
съдържание, неоснователно 
насилие, клевети, порнография, 
ненавист, омраза и всичко, което 
нарушава личните права на 
други хора.  
      Всеки, който клевети, обижда 
или опозорява друг човек, може 
да бъде подведен под 
отговорност. Отнасяй се с 
уважение към личните права на 
другите хора! 
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Разговори с непознати  

Разговорите с непознати в Интернет не са по-малко опасни от 
разговорите с непознати на улицата или по телефона. При никакви 
обстоятелства не трябва да съобщавате  своя адрес, телефон, 
парола или каквато и да е друга информация за частния живот на 
семейството. Споделете с родител, за решението Ви, ако желаете 
да се срещнете с някой от новите си познати в Мрежата. 

Никакви тайни !  

Обяснете на родител, за всичко, което Ви е изплашило, обидило 
или възмутило по време на работа в Интернет. 

 

 
 

Провери себе си:                                
  Кой е верният отговор: 

 В сайтовете за запознанства         

 може да срещнете:
 

а/ само добронамерени хора 
 

б/ само злонамерени хора  

  

 Любопитно... 
Китаец на 81 години доказа, че за любовта няма нито възраст, 
нито прегради, като се ожени за 58-годишна жена, с която се 
запознал в Интернет. „Виртуалното пространство не 
принадлежи само на младите”, заявил дядото, който ползва 
Интернет от 1998 г. 
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Тема 12 

Скайп общуване 
 

   Скайп е програма, която 
позволява  на потребителите 
да говорят безплатно помежду 
си, както и да се свързват с 
телефонни номера навсякъде 
по света на много ниски цени. 
Мрежата на Скайп използва т. 
нар. Peer-to-peer инфра-
структура. Това означава, че 
разговорите се насочват чрез 
компютрите на другите 
потребители, вместо това да 
става от специален център. 
Но въпреки това, Скайп има 
сървъри по света, известни 
като „супервъзли”, които 
регулират достъпа до 
мрежата. 
 

    Също, като в другите чат 
програми можеш да 
използваш скайп за чат с 
приятелите, и то не само с 
един човек, а с до 100 
наведнъж. Разговорите са 
безпатни, качеството на 
връзката е отлично. 
 
 

    Ако ти, твоите приятели, 
семейство използвате уеб-
камери, можете безплатно да 
провеждате видео разговори. 
Можете дори да се обаждате 
на стационарни или мобилни 
телефони на доста ниски 
цени. 

      Как да откриеш хора, с които 
да си говориш? 
Просто потърси и добави хора 
към списъка с контакти. И когато 
го направиш ще можеш да видиш 
дали са онлайн, офлайн, дали са 
заети в момента или дали не са 
оставили компютъра за малко в 
момента. 
 

      

  
 

  Бъди внимателен, когато 
общуваш по скайп с непознати! 
 
 
 
 
 
 
За да сте в безопасност в Skype: 
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 Ограничете обажданията и чатовете – позволявайте 
единствено на потребители, включени в списъка ви да ви 
звънят и пускат съобщения. Когато някой желае да се свърже 
с вас, ще ви праща първо пълномощно. 

 

 Ако не използвате функцията за показване на статуса ви в 
интернет, я изключете. Чрез нея лесно могат да ви открият. 
 

 Никога не бъдете в SkypeMe режим.Така ви откриват всякакви 
хора и могат да чатят и да ви звънят без значение на 
настройките ви за неприкосновеност. 

 

 Не приемайте  пълномощни от хора, които не познавате. 
 

 Не използвайте псевдо скайп екстри, изтеглени от разни 
сайтове. Потърсете мнения на хора, които вече са ги 
ползвали в Google. 
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Провери себе си: 
  

Избери най-точния отговор: 
  

Чрез скайп-връзка: 

  
а/ мога да пиша само имейли 

  б/ мога да говоря с друг човек  

   в/ мога да говоря и виждам другия човек 
чрез уеб-камера    

  

Любопитно...  
Те може и да живеят на хиляди километри един от друг, но 
татко Дейвид Бекъм винаги е готов да помогне на своите 
момчета за домашните им. Английският национал,  който 
много обича тримата си сина, помага в подготовката им за 
училище по скайпа. Докато е далеч, таткото общува редовно с 
децата си, използвайки уеб-камерата, чрез която помага и с 
домашните. Семейството активно използва новите 
технологии, за да общува помежду си. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Отговори на въпросите от теста „Провери себе си” 

1 -  в                                           7  -  а 

2 -  в                                           8  -  а 

3 -  а                                           9  -  а 

4 -  а                                         10  -  а 

5 -  б                                         11  -  в 

6 -  в                                        12  -  в 

От 0 до 9 точки: Бъди по-внимателен, когато влизаш и 

използваш  Интернет. Все още има какво да учиш, за да бъдеш 

в безопасност. Можеш да прочетеш още веднъж темите, чиито 

въпроси си сбъркал. 

 

От 10 до 12 точки: Имаш подходящите знания , за да използваш 

Интернет. Спазваш правилата за безопасност в мрежата. Но все 

пак, продължавай да се интересуваш от тях и често си ги 

припомняй. 

 

Ето нашата награда за тези, които прочетоха книжката и 

решиха нашия тест: 

 

1. Детска онлайн игра „Ледена епоха” 

http://games.den.bg/play/Catch%20Scrat-Ice%20Age 

 

http://games.den.bg/play/Catch%20Scrat-Ice%20Age
http://games.den.bg/play/Catch%20Scrat-Ice%20Age


 

 

2. Серия цветни картинки    

 

    

                                          

Тези красиви цветни картинки са взети от http://www.snimki.info/ 
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Правила за безопасна работа на учениците в училищната 

компютърна мрежа и в интернет 

 

 

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
 

Правилата за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в 
интернет са утвърдени със заповед № РД 09-541/02.07.2003 г.на министъра на 
образованието и науката. От учебната 2003/2004 г. те стават задължителна част от 
вътрешните правилници на училища и обслужващи звена, в които се осъществява 
обучение и работа на учениците в интернет. Така България се нарежда сред първите страни в 
Европа, които превръщат в държавна политика прилагането на мерки за сигурност и 
безопасност на учениците при работа в мрежата. 

Правилата са съобразени с международните тенденции в тази област и отразяват 
действащи модели за училищна интернет политика, които се прилагат в страни от 
Европейския съюз. С тях се определят основните принципи на училищната политика, 
правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния 
администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, 
свързани с работата на учениците в интернет. 

Този документ е разработен от междуведомствена експертна група към Държавната 
агенция за закрила на детето (ДАЗД) в рамките на проекта "Интернет и правата на 
децата", осъществен през 2002 г. с подкрепата на ПРООН. В групата участваха експерти от 
МОН и ДАЗД, учители по информационни технологии и експерти на Асоциация 
"Родители". Разработването и въвеждането на такива правила е успешно изпълнен 
ангажимент на ДАЗД по Националната програма за децата на България, приета от 
Министерски съвет през април 2002 г. 
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ПРАВИЛА 
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВУЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА 

МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ 

I. Общи положения 

Чл. 1. Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на 
училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и 
правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на 
учениците в училищната мрежа и в интернет, наричани по-нататък за краткост "мрежата". Чл. 
2. Училищната политиката за работа в интернет има за цел да осигури и организира 
използването на образователния потенциал както на училищната мрежа, така и на глобалната 
мрежа, в съчетание със система от мерки за сигурност и безопасност на учениците. 

Чл. 3. Правилата се прилага в училищата и обслужващите звена от системата на народната 
просвета, които осигуряват на учениците достъп до училищната компютърна мрежа и в 
интернет. 

Чл. 4. Основните принципи на училищната политика за работа в училищната мрежа и в 
интернет са: 

1. Равен достъп на всички ученици; 
2. Защита на учениците от вредно или незаконно съдържание и информация като: 

порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, 
търговия с наркотици, хазарт и др.; 

3. Зачитане и защита на личната неприкосновеност; 
4.Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение; 
5.Сътрудничество между училището и родителите; 

Чл. 5. Училищната компютърна мрежа и интернет се използват от учениците само за 
образователни цели. 

Чл. 6. Правилата за безопасна работа в интернет, които учениците са задължени да спазват се 
поставят на видно място във всеки компютърен кабинет. 

Чл. 7. Училището или обслужващо звено осигурява за всяко работно място подходяща форма 
за регистрация на трите имена, номера и класа на ученика, началния и крайния момент на 
работа му с компютъра. Регистрацията се удостоверява с подпис на лицето, пряко 
контролиращо работата на ученика. 

II. Правомощия на директора на училището или на обслужващото звено 

Чл. 8. (1) Директорът е длъжен да: 
1. Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на тези правила. 
2. Осигурява и насърчава свободния и равен достъп на учениците до училищната мрежа и 

интернет в съответствие с учебния план и възможностите на училището. 
3. Създава възможности за обогатяване и разширяване на образователния процес чрез 

училищната мрежа и интернет, включително и в извънучебно време. 
4. Утвърждава график за работа на учениците в училищната мрежа и в интернет извън 

редовните учебни занятия. 
 

5. Организира и контролира прилагането на мерки, включително и съвместно с интернет 
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доставчика, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно съдържание в 
интернет в съответствие с действащото законодателство в Република България. 

6. Предварително одобрява материалите за публикуване в училищната интернет страница и 
осигурява наблюдение и контрол върху нейното съдържание в съответствие с принципите на 
училищната политика. 

7. Осигурява ефективен постоянен контрол по спазване на правилата за работата на 
учениците в училищната мрежа и в интернет. 

8. Осигурява здравословни и безопасни условия на работните места в съответствие с 
нормативните изисквания. 

9. Осигурява при техническа възможност проследяване на трафика, осъществяван чрез 
училищната мрежа. 

10. Информира учениците, че трафика се следи и при констатирани нарушения може да бъде 
установено лицето, което ги е извършило. 

11. Уведомява родителите за предприетите от ръководството мерки за осигуряване на 
безопасен и контролиран интернет достъп в училище и в къщи. 

12. Уведомява незабавно компетентните органи при констатиране на незаконно съдържание 
в училищната мрежа и в интернет. 

13.Организира в началото на всяка учебна година запознаване на учениците и родителите с 
училищните правила за безопасна работа в мрежата. 

14. Осигурява отговорно лице, което да изпълнява функциите на системен администратор. 
15. Предприема мерки за реализиране на отговорността на виновните лица при констатирани 

нарушения на тези правила. 
(2) Директорът може да възлага изпълнението на задълженията си по ал. 1, т. 5, 6, 7, 9, 10 и 11 
на други служители от училището или обслужващото звено. 

III. Правомощия на учителите, възпитателите, ръководителите на учебно- 
изчислителни кабинети и системните администратори 

Чл. 9. Учителите, възпитателите и ръководителите на учебно-изчислителни кабинети са 
длъжни да: 

1. Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в училищната 
мрежа и в интернет. 

2. Използват възможностите на интернет за обогатяване и разширяване на учебната 
дейност като възлагат на учениците конкретни проучвания, предоставят списък с 
подходящи интернет адреси и др. 

3. Осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху работата на учениците в 
училищната мрежа и в интернет в учебно и в извънучебно време. Удостоверяват 
регистрацията на учениците по чл.7. 
 

4. Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на учениците до 
незаконно съдържание в мрежата. 

5. Уведомяват незабавно директора на училището или на обслужващото звено при 
нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание в мрежата. 
Чл. 10. Учителите, възпитателите и ръководителите на учебно-изчислителни кабинети не 
носят отговорност, ако учениците случайно попаднат на вредно или незаконно съдържание 
в интернет. 

Чл. 11. Системният администратор е длъжен да: 
1. Осигурява общата безопасност и работоспособност на мрежата. 
2.Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно 

съдържание в интернет в съответствие с действащото законодателство на Република 
България. 

3. Извършва периодичен преглед на училищната мрежа за наличие на възможни 
заплахи и рискове за сигурността на учениците при работа в интернет. 

4. Следи трафика, осъществяван чрез училищната мрежа. 
5. Поддържа и актуализира училищната интернет страница в съответствие с изискванията 

на училищната политика. 



6. Публикува в училищната интернет страница само одобрени от директора материали. 
7.Уведомява незабавно директора на училището или на обслужващото звено при 

нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание в мрежата. 

IV. Права и задължения на учениците 

Чл. 12. Учениците имат право на: 
1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в интернет, при спазване на 

училищната политика. 
2.Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график. 
3. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице. 
4. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и в 

интернет. 
5.Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата. 

Чл. 13. Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 
1.Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели. 
2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност. 
3.Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители 

като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите, без 
предварително разрешение от тях. 

4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или 
на техни близки, без предварително съгласие на родителите. 

5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали 
в интернет, освен след съгласието на родителите. 
6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол 

работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на 
материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на насилие и 
тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др. 

7.Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са обидни, 
заплашващи или неприлични; 

8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат 
подател. 

9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения. 
10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 

компютърна мрежа или атакува други системи. 

 

11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща. 
12.Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си. 
13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без 

разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права. 
14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят 

доброто име на училището. 

V. Права и задължения на родителите 

Чл. 14. Родителите имат право: 
1.Да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в мрежата. 
2.Да участват със свои предложения в определянето на насоките и мерките за безопасно 

използване на интернет в училище. 
З.Да получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните деца при 

работа в интернет в училище и в къщи. 
4. Да бъдат своевременно информирани и да участват съвместно с училищното ръководство 

при разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на правилата от страна на 
техните деца. 

5.Да сигнализират училището, когато получат информация за нарушения по чл. 13. 

Чл. 15. В началото на всяка учебна година родителите се запознават с училищните правила за 
безопасна работа в училищната мрежа и в интернет, което удостоверяват с подписа си. 
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VI. Отговорност 
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Чл. 16. (1) При нарушаване разпоредбите на тези правила директорът, учителите 
(възпитателите) и ръководителите на учебно-изчислителните кабинети носят отговорност по 
Кодекса на труда. 
(2) При нарушаване разпоредбите на тези правила системният администратор, в зависимост 
от правоотношенията му с училището, носи дисциплинарна или гражданска отговорност. 
(3) При нарушаване разпоредбите на тези правила на учениците могат да се налагат 
наказанията, предвидени в чл. 139 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета (ППЗНП). Наказанията се налагат при условията и по реда, предвидени в ППЗНП. 

Чл. 17. Независимо от отговорността по чл. 16, при нарушения, които представляват 
престъпления, административни нарушения или причиняват имуществена вреда, се носи 
съответно наказателна, административна или гражданска отговорност. 

 
170@mvr.bg - електронна поща на министерство на вътрешните работи, на която могат да 
се изпращат сигнали за детска порнография и друго вредно или незаконно съдържание 
интернет. 

http://cis-sacp.government.bg - специализирана интернет страница на Държавната 
агенция за закрила на детето, посветена на децата в информационното общество. 
Представя дейността на ДАЗД в тази област и съдържа полезна информация за ученици, 
учители и, родители. 

http://europa.eu.int/information_society/programmes/iap - План за действие на Европейския 
съюз за безопасен интернет. 

"Право и етика на информационното общество" - модул от програмата за профилирана 
подготовка по етика и право в десети клас, одобрена с Наредба № 2/18.05.2000 г. за 
учебното съдържание на министъра на образованието и науката. 

"Право и етика на информационното общество " - учебно помагало, одобрено със заповед № 
РД 09-586/14.08.2002 г. на министъра на образованието и науката. Изд."Нова звезда", 
автор: Нели Огнянова, С.2002 г. 

                                       ДЪРЖАВНА АГШЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
София, ул."Триадица" № 2, етаж 5 

www.sacp.government.bg 
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Това  помагало е създадено с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.  Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от ОУ ”Черноризец Храбър”  с. Кайнарджа, обл. Силистра и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
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	Електронната поща
	През 1969 се въвежда знака @, за да се отдели името на потребителя от името на компютъра в адреса на ел.поща.
	Имейлът (съкратено от електронна поща – electronic mail) е бърз и удобен начин за комуникация с други хора.
	Защита срещу компютърни вируси
	Инструменти като McAfee SiteAdvisor, AVG LinkScanner, Dr Web Link checker, WOT и др. инсталирани като допълнения на браузъра, дават ориентация за безопасните web-страници на основата на статистики от опита на ползватели. Антивирусната компания Symantec състави списък на 100-те "Най-опасни сайтове" по данни на Norton Safe Web. На адрес Norton Safe Web може да се проверява за опасни web-адреси. Би било добре всеки да е навреме информиран за опасните адреси в интернет. 
	 Когато се разтоварва от интернет софтуер или други файлове, е препоръчително всеки изтеглен файл да се провери за вируси на безплатни web-базирани скенери, като VirusTotal, VirscanOrg, Jotti's malware scan, които сканират на чужд компютър файла с много антивирусни програми и издават отчети за откритите вируси.
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