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Информация за родители и педагози



Идеята за проекта „Изгубени в света на 

киберпространството”  възниква в резултат 

на  четиригодишна консултантска дейност на 

немската организация  IN VIA, подпомагаща  

жени, въвлечени  в  трафика на хора. Факт е , 

че трафикантите на хора все по-често вербу-

ват своите жертви  в  интернет.  В  чатовете  

и  мрежовите портали  често се  търсят кан-

дидати за  привлекателни професии;  чрез  

обяви за приятелство или брак в социалните 

мрежи  се примамват млади момичета. Все 

повече  млади жени, както и непълнолет-

ни момичета, от Германия  са засегнати от 

този проблем. В центъра на нашия проект 

стои  разработването на практически  мерки  

за предотвратяване на опасните срещи в 

интернет  и повишаване чувствителността 

на обществото към рисковете, свързани 

с безразборното ползване на социалните 

мрежи. Цел на проекта  от една страна  е да 

разяснява за опасностите  и рисковете за 

децата в киберпространството, а от друга да 

повдигне темата за проблемното поведение 

на младите  онлайн спрямо техни връстници. 

В проекта участват пет  европейски непра-

вителствени организации  с  многогодишен 

опит  в дейности срещу трафика на хора. 

Разработените разяснителни и обучителни 

материали ще се разпространяват  чрез 

международните мрежи за борба с трафика 

на хора:  COATNET  и La Strada,  и ще се пре-

доставят на други европейски организации 

за реализиране на превенционни дейности  

с  младежи.

Берлин, Януари 2011 

Издател
IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit 
für das Erzbistum Berlin e.V. 
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Структура и съдържание на брошурата 
Партньорска мрежа „Изгубени в света на 
киберпространството“ 

Проектът се финансира със средства на Европейския съюз.
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Информационните технологии в ежедневието

Данни от изследването EU Kids Online, проведено през 2010 
година в 25 европейски държави, между които и България *

Мощното развитие на информаци-
онните технология  е  съпътствано 
от динамични социални процеси. 
Ползването на интернет се  превърна 
в стандарт на нашето ежедневие, про-
меняйки  из основи различни сфери на 
нашия живот и най-вече  информаци-
онните и комуникационните ни  на-
вици. От съществено значение  обаче 
остава въпросът относно рисковете за 

сигурността на децата и младежите в 
мрежата. Не е оправдано, грижейки 
се  за психичното здраве на децата, 
да пренебрегваме  реално съществу-
ващите  възможности за  вреда чрез 
интернет,  като разчитаме  на аноним-
ността  на  оплайн пространството  
и  хипотетичното  му възприемане 
като зона, свободна от стойности и от 
правово законодателство.

* www.eukidsonline.net

•   Днес ползването на Интернет е дълбоко впле-
тено във всекидневието на децата: 93% от 9 до 
16 годишните ползват Интернет поне веднъж 
седмично (60% ползват интернет всеки ден 
или почти всеки ден).

•   Деца влизат в он-лайн пространството на все 
по-ранна възраст - средната възраст, на която 
децата за пръв път ползват Интернет е: на 
седем години в Дания и Швеция и на осем в 
повечето северни страни. Измежду всички 
участвали в изследването държави, една 
трета от запитаните 9-10 годишни ползват 
Интернет всеки ден. Тази цифра нараства до 
80% при 15-16 годишните.

•   Най-честото място от което се влиза в интер-
нет е от вкъщи (87%), последвано от достъп 
от училище (63%). Достъпът до Интернет се 
диверсифицира - 49% от анкетираните полз-
ват Интернет в собствената си стая, а 33% от 
мобилния си телефон или друго портативно 
устройство. 

•   Децата вършат най-разнообразни и потен-
циално полезни дейности в интернет: 9-16 
годишните ползват интернет за да си пишат 
домашните (85%), да играят на видеоигри 

(83%), да гледат видеоклипове (76%)  и за да 
чатят (62%). По-малък брой от анкетираните 
качват снимки (39%) пишат съобщения (31%), 
които споделят с другите, ползват уебкамера  
(31%), сайтове за обмен на файлове (16%) или 
пишат личен дневник (blog) (11%).

•   59% от 9 - 16 годишните имат профил в 
социална мрежа - включително 26% от тези на 
възраст 9 - 10 години, 49% от тези на възраст 
11-12 години, 73% на възраст 13-14 години и 
82% на възраст 15-16 години. 

•   26% от анкетираните, които са потребители 
на социални мрежи, имат публични профили. 
29% имат повече от 100 „приятели“, въпре-
ки, че по-голяма част са с по-малък брой 
приятели.

•   43% от децата, потребители на социални мре-
жи, имат „скрити“ профили. Те могат да бъдат 
разгледани само от техни приятели. Други 
28% са оставили профилите си полускрити, 
така че и приятели на приятели да могат да ги 
разгледат. Трябва да се отбележи, че 26% са 
с напълно открити профили, които могат да 
бъдат разгледани от всеки.
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Рискове и форми на проблемно поведение в интернет мрежите

Cyber Bullying 

«Cyber Bullying” или „Internet Mobbing” е разпространен преди всичко в социалните мрежи. 

Изразява се в агресивни опити за сплашване като: тормоз, изнудване, заплаха, разпростра-

нение на фалшиви данни или компрометиращи снимки в онлайн пространството, реализи-

рани от отделни лица или групи. 

Happy Slapping

«Happy Slapping” е  преднамерен акт на насилие, сниман с цел разпространение чрез мо-

билните телефони или интернет.

Cyber Grooming 

Означава буквално „грижа/галене в дигиталното пространство”. Изразява се в целенасоче-

но сексуално малтретиране на деца и младежи в интернет. Не е изключение една такава 

среща в чата да завърши със заснети детски порнографски снимки  пред интернет камера, 

сексуална злоупотреба онлайн или в резултат на действителна среща.

„Sexting“ 

Понятието „Sexting” е съставено от думите”Sex” и  „Texting”. За „Sexting”става дума когато 

младежи изпращат свои сексуално предизвикателни снимки, съпроводени от еротични 

послания.
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Социалните мрежи

Социалните мрежи „представляват 
едно продължение и разширяване на 
социалната среда в киберпространсто-
вото”.* Те са не само напълно естестве-
на съставна част от социалния живот 
на подрастващите, но и изключително 
необходими. 70% от младежите полз-
ват минимум две он-лайн платформи. 
Една пета от запитаните ползват - три, 
а  една десета от тях са активни в чети-
ри социални мрежи. Във виртуалното 
пространство се поддържат приятел-
ства и се правят нови запознанства. 
Младежите използват интернет за 
обмяна на информация,  подготовка на 
домашните,  дискусии или просто за да 
„побъбрят”.  Но и  тук, както и в реал-

ния социум, правилата се нарушават. 
Една четвърта от запитаните момичета 
и една пета от всички момчетата при-
знават, че са били засегнати от вредни 
последици  посредством  интернет.** 
Децата и младежите не винаги са на-
ясно и с възможните последствия  на 
личните им действия , а онлайн прос-
транството не забравя.  Същевременно 
те не са  в състояние сами да преценят 
реалните рисковете и опасности, с кои-
то  се конфронтират в мрежата.  Затова  
важен ангажимент на родителите и пе-
дагозите е да изграждат интернет ком-
петентността на децата,  разяснявайки 
потенциалните рискове и опасности в 
киберпространството.

Съвети за родители*** 

Установете разумни правила за ползване на компютъра от децата Ви: 
•   Никога детето да не дава идентифицираща и лична информа-

ция за себе си - домашен адрес, телефон, име и адрес на учи-
лището им, както и информация за членовете на семейството 
от какъвто и да е характер.

•   Да не изпраща никога свои снимки. Препоръчително е и 
родителите да не изпращат или слагат снимки на децата си на 
общодостъпни уеб-страници.

•   Разберете кои сайтове и какви онлайн-услуги детето ползва, 
има ли безплатен e - mail адрес или потребителско име и 
парола за определени уеб-сайтове, изискващи регистрация. На-
учете неговото потребителско име и пароли и го предупредете 
да не ги дава на никого освен на Вас.

•   Установете твърдо правило детето никога да не приема пред-
ложения за среща с някого, когото познава само чрез Интернет. 
Ако разрешите подобна среща, тя трябва да е на обществено 
място и само в присъствието на родител или друг настойник.

•   Обяснете, че в Интернет някои хора за представят за други - на-
пример, възрастни за деца - и да не се вярва на информацията, 
която някой дава за себе си в Интернет. Научете го, че прекалено 
добрите предложения в Интернет обикновено са подвеждащи.

•   Никога да не сваля от Интернет и инсталира програми без 
Ваше знание и разрешение. Така може да се пробие сигур-
ността на компютъра и дистанционно от него да се източва 
информация. Да не отваря и да не отговаря на съобщения, 
чийто подател не познава.

•   Определете часове, в които детето да посещава Интернет. 
Препоръчително е те да са в периоди, когато у дома има 
възрастен човек. Следете за количеството време, което детето 
прекарва пред компютъра - ползването на Интернет в късните 
нощни часове или прекалено дългото стоене онлайн са сигнал 
за проблем. Препоръчително е компютърът да не е в собствена 
стая на детето, а в стая за общо ползване.

•   Научете детето да споделя какво прави и с какво се сблъсква в 
Интернет и веднага да Ви съобщава за информация и съобщения, 
които го смущават. Не отговаряйте никога на съобщения с нецен-
зурно, неприлично, обидно или опасно съдържание и се свър-
жете с Интернет-доставчика или използвайте Горещата линия за 
незаконно и вредно съдържание на адрес http://web112.net.

•   Помислете за евентуално инсталиране на филтриращи про-
грами на компютъра, които да предотвратяват показването на 
нецензурно, порнографско и друго вредно съдържание. Едно 
добро и безплатно решение е първата по рода си българска 
програма за родителски контрол Child Defender, която може да 
се свали от страницата http://www.childdef.com .

* Пресинформация /“Bis nachher im VZ“ Universitat Leipzig Januar 2011 
** http://www.uni-leipzig.de/~umfmed/MeMo_SON10.pdf 
*** Наръчник за родители   www.safenet.bg
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Присъства преди всичко в социални-
те мрежи. Жертвите получават  обид-
ни и нараняващи новини, публикува 
се иронизиращ текст на стената в чата 
или се сформират групи „на омра-
зата” срещу  едно определено лице, 
към които могат да се присъединяват 
и други участници. Съществува и 
сходен на Happy Slapping вариант за 
заснемане на жертвата в неприятна, 
компрометираща  ситуация.  След-
ващото бързо разпространение на 
видеото по интернет или мобилен 
телефон е допълнителен удар върху 
засегнатото лице. Психо - социалните 

последствия могат да са изключи-
телно негативни за  жертвата, която  
няма възможност да се защити при 
така създалата се ситуация.

Cyber Bullying 

Данни от изследване EU Kids Online *   
Тормоз

•   Във връзка с кибертормоза, 6% от 9-16 годиш-
ните са получавали неприятни или обидни съ-
общения по интернет, а 3% са пращали такива 
съобщения на други. Две трети от тези, които 
са били обект на кибертормоз са били средно 
или много разстроени от този факт.

•   Тъй като 19% от интервюираните са били 
обект на тормоз в или извън онлайн простран-
ството (само 6% онлайн), и 12% са тормозили 
някой в или извън онлайн пространството 
(само 3% онлайн) излиза, че повечето тормоз 
се извършва извън онлайн пространството. 

•   Повечето от децата, които са получили непри-
ятни или нараняващи съобщения по интернет 
са потърсили социална подкрепа; една 
четвърт не са споделили с никой. Шест от 
десет ползват също така и интернет стратегии, 
като изтриване на съобщения или блокиране 
на тормозещия; като последното се смята от 
децата за по-ефективно.

* EU Kids Online   www.eukidsonline.net 
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В превод „забавно щракане”. Предста-
влява предумишлен акт на насилие,  
заснет от извършителя и разпрос-
транен. Тук става дума за жертва във 
физически и психически смисъл. 
Ситуацията на насилие е провокира-
на и заснета с GSM. Снимките се раз-
пращат до мобилни телефони, качват 
се на училищните страници или се 
предават на хартиен носител. Често  
Happy Slapping се случва в социалната 
общност: например в училище. Засег-
нати са най-често младежи между 14 
и 17 години. Всеки десети млад човек 
в Германия признава да е получавал 
снимки или видео клипове от подобен 

род. Броят на младежите, жертви на 
Happy Slapping не е статистически об-
хванат и едва ли може да се установи. 
Засегнатите лица  най-често не търсят 
отговорност от извършителите пора-
ди срам или страх от отмъщение. 

Happy Slapping

Изводи от изследване EU Kids Online *

•   Децата трябва също да бъдат насърчавани да 
поемат отговорност за собствената си безопас-
ност, доколкото е възможно, като се поставя 
акцент върху повишаване на самоувереността 
им в комбинация с отговорно поведение и 
гражданско съзнание в цифровия свят. 

•   Тъй като много деца не съобщават за сблъск-
ване с рисковете, които се изследват, а още 
по-малко признават да са били обезпокоени 
или разстроени от опита си в он-лайн прос-
транството, бъдещата политика в областта 
на безопасността трябва да се насочи към 
ресурсите и ръководството там, където те са 
особено необходими – особено за по-малките 
деца които влизат в он-лайн пространството. 
Всъщност, изключително важна е новата 
ориентация на политиката към повишаване на 
информираността и подкрепящи мерки, пред-
назначени да отговорят на нуждите на все 
по-младите потребители на интернет, особено 
тези в началното училище. 

* EU Kids Online   www.eukidsonline.net 
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В чатовете се установява контакт с 
едно кликване на мишката. Чрез нови 
видове чатове, като например чат-
рулетка, е възможно де се установи 
контакт с практически неограничен 
брой непознати лица. На страниците 
на социалните мрежи е възможно да 
се издирват лица според определени 
профили. Същевременно съвремен-
ните деца и младежи отдават значение 
на публикуваната лична информа-
ция, като споделят за себе си и своето 
семейство. Така те дава възможност на 
потенциални извършители на прес-

тъпления да набавят информация за 
тях и да използват тази информация 
за сближаване, споделяйки общи 
интереси. За Cyber Grooming говорим, 
когато извършителят, използвайки 
вече изграденото  доверие между него 
и дадено дете или юноша, успява да го 
склони да наблюдава или извършва 
сексуални действия пред интернет 
камера, или да предприеме реална 
среща, при която се стига до сексуална 
злоупотреба. „Sexting“е определение за 
феномен, при който се правят лични 
снимки и се разпространяват чрез MMS. 

Cyber Grooming / Sexting

* www.eukidsonline.net

Данни от изследване EU Kids Online *    
‘Sexting’- изпращане на sms със сексуално съдържание 

•   15% от 11 - 16 годишните са получили през 
последните 12 месеца  в интернет простран-
ството съобщения или снимки с ‘откровено 
сексуално съдържание’, т. е. „снимки, които 
показват голи хора или такива на които хора 
правят секс“, докато 3% споделят, че са пра-
щали или пускали в интернет пространството 
подобни съобщения.

•   Близо четвърт от получилите такива съоб-
щения са били притеснени от това. От тях, 
близо половината са били средно или много 
разстроени. Общо взето, една осма от тези, ко-
ито са получили такива съобщения, или около 
2% от всички деца, са били средно или много 
разстроени от сексуалните съобщения.

•   Измежду тези, които са били притеснени от 
съобщенията със сексуално съдържание, че-
тири от десет са блокирали изпращача (40%) 
и/или изтрили съобщението (38%). В повечето 
случаи детето споделя, че това действие е по-
могнало. Такива конструктивни решения могат 
да бъдат поощрявани сред  децата.
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Генерална забрана за ползване на 
интернет не би била ефективна и не се 
цели. Децата и младежите трябва да 
могат да се движат свободно в интер-
нет пространството. Същевременно 
те би трябвало да са наясно с послед-
ствията от собствените им действия 
във виртуалния свят. Разясненията 
ще предпазят в по-голяма степен ва-
шите деца, отколкото забраните! 

Какво бих могъл да направя
като родител?

Затова:

•   Интересувайте се относно поведението на 
вашето дете в интернет!

•   Питайте детето си, какви услуги ползва в 
интернет!

•   Позволете му да ви покаже любимите си 
страници онлайн!

•   „Чатете” със своето дете!

•   Разговаряйте с детето си за опасностите в 
интернет!

•   Уточнете, каква информация за семейството и 
за себе си да  оповестява в чата!

•   Покажете на детето си как би могло да  пре-
късне комуникация в чата!  

Не пропускайте винаги да питайте!
Когато забележите, че вашето дете:

•   се затваря  в себе си

•   избягва срещи, не се чувства уверено сред  
хора

•   неочаквано избягва компютъра

•   боледува по-често

•   по-често отсъства от училище

•   прекъсва всички приятелства

Ако подозирате, че вашето дете е малтре-
тирано, опитайте се да говорите с него. 
Ако вашето подозрение се потвърди, то :

•   опитайте да установите контакт с училището

•   установете контакт със специализираните  
консултантски бюра за родители и педагози

•   използвайте  горещата линия за незаконно и 
вредно съдържание на адрес http://web112.net
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Всички упоменати в тази брошура  интернет престъпления, отчасти с тежки 
последствия, не са предвидени изрично до този момент в наказателното законода-
телство. Независимо от това отделни престъпни действия са законово наказуеми.

Интернет не е място, свободно от закони

Очаквани законови промени в България:

•   приемане в Наказателния кодекс на конкретна дефиниция за детска порнография; 

•   стриктно прилагане на съществуващите закони за онлайн подмамване на деца, чл. 

155а, ал. 1&2 и чл. 155б от НК на България   ; 

•   определяне на конкретни минимални граници на наказанията за онлайн престъпленията 

срещу деца, както и завишаване на максималното наказание за притежание на детска 

порнография, което в момента да 1 г. и е сред най-ниските в Европа; 

•   създаване на регистър за осъждани за сексуално насилие върху деца, като възпираща 

мярка на зачестяващите случаи на сексуална злоупотреба с деца и въвеждане на 

задължителна проверка на кандидатите за работа с деца по този регистър. 

* Kunst-Urhebergesetz ** Strafgesetzbuch
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тел.: + 359/ 2 920 825
факс:+ 359/ 2 920 825
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За контакти: Радосвета Хаджиева
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IBAN BG48 FINV 9150 1200 0109 00
BIC: FINVBGSF
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