
Отново на училище?! Ще трудно след това безгрижно лято, нали?

А помниш ли онези 5 гадни ситуации онлайн, за които си говорихме

преди ваканцията и които можеш да избегнеш? 

Понеже ни е важно, ще ти ги припомним набързо!

Пет коварни ситуации онлайн

и как можеш да ги избегнеш



Ситуация 1

Профилът ти вече е мой!

ХА-ХА-ХА!!!

Какво да правя?

Използвай наистина трудни за разбиване 

пароли (силна парола=комбинация от

8 букви, цифри и символи) и ги сменяй 

често. Но най-важното – не ги споделяй с 

никого, както се казваше в онази реклама. 

Ако си отваряш имейла или профила на 

чужд компютър, винаги приключвай 

сесията с отписване (Sign Out/Изход),

а не „от хикса“. Ако все пак профилът ти 

бъде хакнат, ние сме насреща! Обади ни се 

на тел. 124 123 и/или подай сигнал на 

Горещата линия на safenet.bg.

обади се на 124 123

или пиши в ЧАТА на

safenet.bg

Шега от приятел или отмъщение от съученик, 

обидено гадже или предадено доверие –

няма значение каква е причината, 

последствията от хакването на профила ти 

и/или злоупотребата с личните ти данни

са много неприятни.



Ситуация 2

Ще те направя за смях!

Какво да правя?

Първите два хода може да изглеждат 

ужасно трудни, но започни с тях – помоли 

човека, който те тормози, да спре, и 

сподели за случващото се с теб с доверен 

приятел, родител или учител. Не се 

срамувай да потърсиш помощ и съвет! 

Консултантите на Safenet.bg са насреща, 

за да те изслушат и да ти дадат добри 

идеи. Обади се на тел. 124 123 или ни пиши 

в чата в safenet.bg.

Онлайн тормозът понякога започва като шега 

между приятели или заради влошаване на 

отношенията с някого, с когото отдавна

не се разбираш. Но е ад! Всичките ти приятели 

в интернет са свидетели, обидите

и провокациите са постоянни. 24/7!

обади се на 124 123

или пиши в ЧАТА на

safenet.bg



Ситуация 3

Когато се довериш на

непознат/грешния човек

Какво да правя?

#щепропусна #несеинтересувам

Не разговаряй с непознати! Oсобено 

неприятни са нахалниците, които те 

засипват с нецензурни приказки и гадни 

снимки (включително и със сексуално 

съдържание). Случи ли ти се нещо 

подобно, или ако започне непознат да

те изнудва, заради споделена информация, 

веднага ни сигнализирай на тел. 124 123 

или на чата на safenet.bg. Направи екранна 

снимка, за да я докладваш при нас и в 

приложението, в което те тормозят. 

Запомни: първо докладваш, след това 

блокираш – в този ред!

обади се на 124 123

или пиши в ЧАТА на safenet.bg

Понякога отнема съвсем малко време,

за да почувстваш някого, с когото не сте се 

срещали, но общувате интензивно онлайн, 

наистина близък. Съвсем скоро започва да

ти се струва, че отношенията вече са

не просто приятелски, но и интимни.

„Нямам какво да крия от този човек“, казваш си, 

докато изпращаш свои интимни снимки.

Да, и такива снимки също. О, неее!



Ситуация 4

Когато покажеш твърде

много и нещата се объркат

Какво да правя?

Колкото и близки да се чувствате с 

гаджето, НЕ изпращай голи снимки или 

видео. А ако вече е късно за подобно 

предупреждение, помоли го да ги изтрие 

пред теб. Ако някой злоупотреби с 

доверието ти и публикува твои снимки

в интернет, незабавно докладвай на 

Горещата ни линия на safenet.bg или ни 

потърси на тел. 124 123 или на чата.

обади се на 124 123

или пиши в ЧАТА на

safenet.bg

Харесвате се от известно време, флиртът е 

така приятен и думите вече не са достатъчни. 

С камерата на телефона си можеш да направиш 

толкова повече. Чия беше идеята да си 

размените голи снимки? А за видеото?

Ако знаеше какво ще последва, може би тази 

идея нямаше да ти се стори толкова добра. 

Защото в момента, в който всичко приключи, 

кадрите се оказват на стената ти

във Facebook или качени на стори в Instagram.

Пред очите на целия свят!



Ситуация 5

Първо действам,

после мисля

Какво да правя?

Спри и помисли! Спри и помисли преди да 

нагрубиш някого онлайн или да споделиш 

нечия тайна. Спри и помисли преди да 

качиш снимка или да отговориш на 

непознат в интернет. Замисли се: защо

го правя? Какво ще ми донесе това?

Какви са възможните последствия?

обади се на 124 123

или пиши в ЧАТА на

safenet.bg

Всички понякога действаме импулсивно.

И често съжаляваме. Малко предпазливост не 

вреди. И да натиснеш спирачката не е толкова 

скучно, колкото си мислиш. Защото както 

офлайн, така и онлайн проблемите идват 

изневиделица, без изобщо да сме разбрали

как сами сме ги предизвикали…


