
ОНЛАЙН ТОРМОЗ



Това е Иван Той  обича да прекарва свободното си 
време онлайн. Но освен възможности, 
интернет крие и опасности, за които е 

добре да знаеш повече.

Заедно с Иван ще ти покажем 
основните типове онлайн тормоз, 

които трябва да познаваш, правилата 
за безопасно сърфиране в интернет и 
полезни съвети за твоето поведение в 

мрежата.



INTERNET - ИНТЕРНЕТ

Интернет е световна компютърна мрежа, съдържаща най-
разнообразна информация, предоставяща възможности за: 

обучение, делови контакти, развлечение, общуване, игри и др.



КОЙ УПРАВЛЯВА ИНТЕРНЕТ?

• НИКОЙ!
• ВСЕКИ, КОЙТО ПРИТЕЖАВА ИЛИ ИМА ДОСЪП ДО 

КОМПЮТЪР С НЕОБХОДИМОТО ПРОГРАМНО 
ОСИГУРЯВАНЕ, МОЖЕ ДА ПРЕДЛАГА В ИНТЕРНЕТ 

ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ:

качествена

подвеждаща

обективна

грешна

зловредна



СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ



От първото влизане в Интернет всеки човек 
придобива ОНЛАЙН САМОЛИЧНОСТ:

 ник

 аватар

 имейл-адреси

 пароли

 телефон

 лични профили и страници

 лични  снимки и видео

 списък на приятели и контакти

 разговори и коментари

 игри

 харесвам – не харесвам

 история на търсене и посещения



Иван има един профил. 

Георги има два профила –

един свой и един фалшив

профил на Иван.

По колко начина това може

да навреди на Иван?

Георги лесно може да 

копира снимка на Иван и да 

се представи за него в 

интернет. Това му дава

безкрайно много опции да 

навреди на имиджа на Иван, 

да се свърже с негови

приятели, да изпраща

съобщения от негово име и 

т.н.



• Иван си пише с Мария. Но 
зад профила на Мария 
може да стои Георги. А зад 
профила на Георги - цяла
група от хора.

• Интернет дава много 
опции за създаване на 
фалшиви профили и 
достъп до чужди акаунти. 
Затова Иван трябва да 
помни, че самоличността
на другия никога не е 
напълно известна.



• Иван обича да играе онлайн 
игри. Освен да се забавлява, в 
тях той може и да комуникира
с останалите играчи.

• Общуването със случайни хора 
може лесно да се превърне в 
игра, която има резултат и в 
реалния живот. Няколко играчи
могат да се обединят срещу
Иван или просто да използват
анонимността си, за да го
злепоставят.



• Онлайн тормозът често е 
дело на няколко
потребители. Петър, 
Мартин и Георги се 
обединяват срещу Иван и 
му изпращат
заплашителни и обидни
съобщения.

• Тъй като са повече, имат
възможност и за повече
обиди – могат да 
коментират както в 
имейл, така и в различни
социални мрежи.



Всичко, споделено в 
интернет, е потенциален 

материал за тормоз. 
Познатите на Иван могат да 

направят различни
подигравателни колажи, 
които да разпространят.

А ако Иван няма никакъв
късмет, колажи с негова

снимка могат да се превърнат
в „меме“. Това е идея/снимка, 

която лесно придобива
известност и може да бъде
модифицирана от всички, 

като се добавят шеговити или 
обидни думи и образи.



• Иван влиза със своята
регистрация в имейла си 
или в някой сайт. Но 
компютърът е чужд или 
публичен и Иван забравя
да излезе от профила си, 
преди да тръгне.

• Така някой лесно може да 
използва регистрацията
на Иван, за да праща 
съобщения от негово име. 
Той може и да 
разпространи лична
информация, снимки и 
други данни на Иван.



СКРИЙНШОТЪТ

Иван праща на Мария лично 

съобщение и споделя

информация, непредвидена за 

широка публика. Мария може да 

направи снимка на тази

информация и да я разпространи

без желанието на Иван.

Иван има право да пази мълчание

онлайн. Но той понякога забравя, 

че всичко, което споделя, може да 

се използва срещу него.



Обидни или злонамерени послания;
Имейли;
Съобщения;
Коментари;
Заснемане или разпространяване на снимки  в неудобни ситуации;
Създаване на уебсайтове или фалшиви  онлайн профили с цел причиняване на 
вреда и злепоставяне на отделен човек.



Форми на интернет 
насилие:

• Подход към непълнолетни през онлайн 
канали с цел сексуална злоупотреба;

• Трафик на деца;
• Насилие срещу деца;
• Изпращане на порнографски материали 

на непълнолетни;



Форми на интернет 
насилие:

• Пропаганда или продажба на наркотици;
• Пропаганда на вредно поведение –

самоубийство, самонараняване и 
анорексия;

• Въвличане в игри, показващи насилие.





Харта на онлайн правата на младите хора в 
България

1. ВЪЗМОЖНОСТИ: имам право да използвам
възможностите на Мрежата, ако уважавам правата и 
достойнството на другите.

2. ПОЛЗА: имам право да ползвам всичко, което ми е 
нужно, доколкото спазвам авторските права.
3. СОБСТВЕНО МНЕНИЕ: имам право да изразявам
свободно мнение, ако не обиждам някого.

4. ТВОРЧЕСТВО: имам право да създавам свое 
съдържание, ако не плагиатствам.
5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ: имам право да определям достъпа до 
моето съдържание, за да предпазя самоличността си.



Харта на онлайн правата на младите хора в 
България

6. ОБЩУВАНЕ: имам право да общувам свободно, ако
не използвам реч на омразата.
7. ДОСТОВЕРНОСТ: имам право да проверявам истинността
на информацията, за да се уверя в нейната достоверност.

8. ПОМОЩ: имам право да получавам компетентна 
помощ, когато е необходимо.
9. УЧАСТИЕ: имам право да участвам във вземане на 
решения, които ме касаят.

10. СВОБОДА: имам право да правя, каквото ми 
харесва, доколкото зачитам правата на другите.











В никакъв случай не отговаряй на обидите;

Блокирай насилника;

Запази съобщенията с тормоз като доказателство;

Сподели с родител или учител за проблема покажи 
съобщенията и заедно потърсете решение;

Можеш да се посъветваш с Българската линия за онлайн 
безопасност на тел.  124-123.



Не се присъединявай към обидите;

Подкрепи жертвата;

Опитай да накараш насилника да спре тормоза ;

Потърси помощ от възрастен.



А ако вече си имал подобно 
неприятно преживяване, можеш
да се обърнеш към Българския

център за безопасен интернет за 
съвет или за да подадеш сигнал.



Български център за безопасен интернет





Ако се случи така, че да попаднеш 
на информация или други неща в 

Мрежата, които не ти харесват 
или те плашат по някакъв начин, 
то можеш да подадеш сигнал в 

ДАЗД на тел. 02/933 90 50, 
Национална телефонна линия  

080 019 100 или на адрес: 
http://web112.net

http://web112.net/


Към кого да се обърнем за помощ!

• По мобилен телефон на номер 124 123 
от 10 до 16 часа 

• От стационарен телефон от 10 до 16 
часа на номер 02/968 1603

• По Скайп на blobbg - от 10 до 16 часа 

• По електронна поща на 
helpline@online.bg – по всяко време

mailto:helpline@online.bg

