


Международен ден за безопасен интернет

• Международния ден за 

безопасен интернет е 

посветен на защитата на 

децата в онлайн 

пространството. 

• Всяка година денят се 

чества в повече от 150 

държави на всички 

континенти.



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 
широк кръг хора, колкото пожелаем.



• 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. 

• Но общуването през Интернет е също толкова 

реално, колкото и във физическия живот и 

обидата може да бъде също толкова силна.

• А идеята, че никой не може да разбере, че аз съм 

сложил това в Интернет, е напълно наивна. 

Анонимност няма - всяко действие оставя следи.



FACEBOOK, ICQ, YAHOO MESSANGER, 
MSN MESSANGER и др.

• Частна връзка с друго лице.

• Комуникация в реално време по 
Интернет – писане, разговор и видео 
връзка

• По време на сесията могат да се 
споделят файлове





1. 25% от децата до 5 годишна възраст 
използват Интернет.

2. 44% от децата ползващи Интернет са 
получавали предложения със сексуален 
характер.

3. 28% от непълнолетните посещават сайтове с 
порнографско съдържание.

4. 50% от децата използват свободно и 
безконтролно виртуалното пространство.



Децата използват Интернет предимно за онлайн 

общуване с други хора (98%) и за сваляне на музика, 

филми, игри и програми (98%). 

Писмената комуникация (посредством текстови 

съобщения) доминира вербалната и визуалната в 

навиците за онлайн общуване на децата. Гласовата и 

видеовръзката са предпочитани предимно от 

момчетата.



Когато общуват в Интернет, децата най-често:

-се представят с име различно от истинското им; 

-се представят за по-големи отколкото всъщност; 

-казват, че живеят в различен квартал или град. 

Така постъпват предимно най-уязвимите групи 

деца – момичетата и интервюираните във 

възрастова група 12-14 години, като 

скриването на истинската самоличност и 

личните данни им носи чувство за по-голяма 

защитеност в контактите си с непознати.



• Интернет е мрежа от милиони компютри по целия 

свят.

• Електронните писма се изпращат чрез Интернет

• Чат стаи, комуникационни програми(SKYPE, ICQ и 

др.) и конферентни връзки - чрез Интернет.

Повечето педофили срещат жертвите си в чат стаите

• 76% от Интернет срещите започват в чат стаите

• 10% се осъществяват чрез комуникационни програми

• 5% чрез електронна поща

• 5% по други начини



Винаги, когато детето влиза в Мрежата без 

контрол, е изложено на редица заплахи, някои, от 

които могат да бъдат с доста сериозни последици



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.

http://web112.net/


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.

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. 



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.



• Горещата линия за безопасен Интернет е 
създадена през 2005 г. 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 чрез 
попълване на формуляр в Интернет-
страницата на горещата линия. 



• Горещата линия изпълнява ролята на 

информационен източник за потребителите на 
Интернет и особено за родителите, учителите и децата 
като предоставя информация за отрицателния ефект от 
проблема, за начините за предпазване на 
потребителите (и особено децата), както и новини за 
актуални кампании и мерки за борба с незаконното и 
вредното съдържание в Интернет, предприети от 
национални органи, ЕС, други страни, международни 
правителствени и неправителствени организации.

За контакти и информация:
hotline@online.bg
София 1113, ул. Александър Жендов 3,
за Горещата линия
тел. 973 3000 вътр. 411; 141 
факс: 973 3588 



Онлайн Горещата линия приема сигнали за незаконно 
и вредно за деца съдържание и поведение в Интернет.
- На първо място е детската порнография.
- Подход към непълнолетни през онлайн канали с цел 
въвличане във виртуален секс или подмамване с цел 
сексуална злоупотреба.
- Трафик на деца.
- Насилие срещу деца.
- Изпращане на порнографски материали на 
непълнолетни.
- Порнография, лесно достъпна за непълнолетни.
- Екстремно насилие и жестокост.
- Пропаганда или продажба на наркотици.



Много обществени организации, сдружения и 

частни компании по света влагат средства и 

усилия за да определят въздействието на 

Интернет върху децата и да намерят адекватни 

начини за ограничаване на вредно влияние 

върху тях.



1. Това, което детето не бива да вижда:

Децата по природа са любопитни. За съжаление, 
Мрежата е пълна със съдържание, което не е 
“подходящо” за тях.

2. Тези, които детето не бива да среща:

Анонимността в Мрежата, дава възможност на 
недобронамерени лица да скрият своята 
самоличност и дори да си уредят среща с 
малолетни.

3. Това, което детето не бива да прави:

Различни e-mail съобщения, форуми или on-line 
чат, могат да въвлекат детето в опасни, а понякога 
дори криминални прояви.



4. Това, което детето не бива само да купува:

Много от нас запазват на компютъра си данни за 
банкови сметки, дори номера и кодове на 
кредитни карти. Ако детето използва същият 
компютър, би могло да си “напазарува” on-line, 
почти всичко което си хареса.

5. Това, което не бива да “тегли”:

Много Интернет сайтове, e-mail съобщения и 
програми за споделяне на файлове позволяват от 
Мрежата да се “сваля” музика, филми, програми, 
игри и всякакви други документи. Макар и да 
изглеждат безопасни, много от тях съдържат 
скрити вируси и други зловредни кодове.





http://web112.net/

http://www.saferinternet.org



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
http://www.sacp.government.bg/

Save the Children
http://www.savethechildren.org/

Childnet International
http://www.childnet-int.org/

http://www.sacp.government.bg/
http://www.savethechildren.org/
http://www.childnet-int.org/


Гл. инспектор Явор Колев в сектор 
“Компютърни престъпления” ГДБОП -

МВР

Тел. 02/98-28342

E-mail  javor.kolev@gmail.com


