
 

 

 



 

 



 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

1. Социални медии 5 

1.1 Какво е имейл 6 

Създаване на профил в Gmail 6 

Имейл интерфейс 9 

Изпращане на имейл 14 

1.2 Въведение в     20 

Създаване на  профил 20 

профил 22 

Приятелство във 25 

Изпращане на съобщение във 12 26 

Видео разговор 29 

Създаване на публикация 30 

Създаване на страници и групи 32 

Събития 34 

1.3 Въведение в Skype 36 

Създаване на профил 36 

Скайп интерфейс Skype 37 

Актуализиране на профила 38 

Добавяне на контакти в Skype 40 

Изпращане на съобщения на Skype 41 

Гласови и видео разговори 42 

1.4 Въвеждане във Viber 43 

Създаване на профил 43 



 

 

Добавяне на контакти във Viber 45 

Изпращане на съобщения по Viber 46 

Компоненти на екрана за съобщения 48 

Гласови и видео разговори от Viber 50 

2. Дигитално гражданство 52 

2.1 Основна терминология – какво е дигитално гражданство 52 

2.2 Неподходящо поведение в интернет и как да се справим с него 53 

Как да се справим с неподходящото поведение онлайн 54 

2.3 Споделяне на информаця – какво да не публикуваме онлайн 55 

2.4 Сигурност на социалните медии 57 

Източници 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. СОЦИАЛНИ МЕДИИ 

Социалните медии са термин за различни интернет приложения, които позволяват на 

потребителите да създават съдържание и да взаимодействат по между си. Социалните медии са 

част от World Wide Web и могат да бъдат много разнообразни, включително блогове, форуми, 

бизнес мрежи, платформи за споделяне на снимки, социални игри, приложения за чат и не на 

последно място социални мрежи. 

 

Социалните медии са компютърно-базирана технология, която улеснява споделянето на идеи и 

информация и изграждането на виртуални мрежи и общности1. Това е инструмент, който хората 

използват, за да се свързват с приятели и семейство. Потребителите могат да публикуват и 

споделят снимки и видеоклипове, да създават свой собствен блог, да играят игри с други хора от 

другата страна на света, да изпращат съобщения и т.н. Социалните медии са от голямо значение 

за фирмите, за да могат техните услуги и продукти да достигнат до нови клиенти и партньори.   

 

Социалните медии се използват, за да може потребителите да поддържат връзка с приятели и 

семейство, или мрежа за възможности за кариера, да намират хора от цял свят, които споделят 

общ интерес и др. Хората, които се занимават с тези дейности, са част от виртуална социална 

мрежа. „За бизнеса социалните медии са инструмент за намиране и ангажиране с клиенти, 

продажби, реклама и промоция, измерване на тенденциите и предлагане на обслужване на 

клиентите.“ 

 

Примери за социални медии 

1.   
2. YouTube  
3. WhatsApp  

4.  Messenger 
5. Instagram 
6. Twitter 

7. Skype  
8. Viber

За да използвате социалните медии трябва да имате профил. 

Профилът представлява потребителя в социалните медии. Социалните профили могат да разкриват 

информация за лицето, като снимка на профила, биографични данни, скорошна активност, интереси, 

снимки, емисия на последните публикации и др. 
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1.1 Какво е имейл 

Електронната поща, наречена на кратко имейл, е услуга, която ни позволява да изпращаме цифрови 

съобщения по Интернет. Чрез имейл може да се изпращат различни файлове, снимки, документи, 

кратки филми, програми и много други. По принцип това е ефективен, бърз и евтин начин за 

разпространение на информация сред хората. 

 

Всеки потребител на имейл има имейл адрес. Това е уникално име за неговия / нейния имейл 

акаунт, който ще се използва за изпращане и получаване на съобщения. Също така, наличието на 

имейл акаунт ви позволява да се регистрирате за различни уебсайтове и приложения, онлайн 

банкиране и др. 

 

Имейл адресът се състои от 3 части: потребителско име в началото, последвано от знак @ и накрая 

името на домейна (какво е домейн). Той може също да включва цифри, главни и малки букви. 

Например: name@gmail.com 

 

Създаване на профил в Gmail 

Съществуват много безплатни имейл доставчици, от които можете да избирате. Gmail е доставчик на 

имейл профил, собственост на Google. Той е прост, модерен, лесен за употреба и един от най-

популярните имейл акаунти. Ето защо избрахме този доставчик на електронна поща за 

демонстрационни цели. 

За да отворите Gmail ще ви трябва компютър с интернет връзка и браузър, който е инсталиран на 

компютъра ви.  

 

Създаване на акаунт в Gmail от компютър 

СТЪПКА 1: Отворете инсталирания на вашия компютър браузър и напишете в адресната лента 

gmail.com 

СТЪПКА 2: Натиснете върху „Създаване на акаунт”  

https://www.websitebuilderexpert.com/building-websites/what-is-a-domain-name-beginners-guide/
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Фигура 1: Създаване на профил 

 

СТЪПКА 3: Въведете вашето име (собствено и фамилия – използването на псевдоним също е 

опция, но ако използвате този имейл, за да представяте себе си като публично лице е по-добре да 

използвате истинското си име). След това въведете потребителско име, който ще се вижда от всеки, 

който получава имейл от вас и ще се използва като ваш имейл адрес (потребителското име може да 

включва букви, цифри и периоди). Въведете вашата парола (необходимо е да въведете паролата 2 

пъти), както е показано на снимката. Натиснете „Продължи” 

За повече информация относно паролата, вижте модул „Безопасност” 3.3 Създаване на силна 

парола, стр. 19 
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Фигура 2: Попълване на формуляра за регистрация на акаунт 

СТЪПКА 4: Сега въведете вашия телефонен номер (това е по избор, но може да подобри 

сигурността), друг имейл адрес (също по избор), дата на раждане (не е необходимо да въвеждате 

истинската си дата на раждане) и пол (както е показано на изображението). Натиснете «Продължи» 

 

 

Фигура 3: Въвеждане на допълнителна информация  

СТЪПКА 5: Ще се появи прозорец за поверителност и условия. Преди да отбележите двете 

полета в края на страницата, прочетете реда и условията. 

СТЪПКА 6: Натиснете СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ 

 



 

9 | P a g e  
 

Имейл интерфейс 

Интерфейсът включва няколко папки, като например входяща поща, изпратени и кошче, както и 

различни панели, панел за получени имейли и панел за писане на нов имейл. Всеки доставчик на 

електронна поща има различен интерфейс, но функциите са предимно едни и същи. Тук ще се 

запознаем с компонентите на Gmail и как да работим с тях. 

 

Компоненти на Gmail 

 

Фигура 4: Компоненти на Gmail  

Полето за търсене може да се използва, за да се намери имейл адрес. Напишете имейл адреса на 

човека, изпратил ви имейл и Gmail ще ви покаже всички имейли от този човек. 

 

Фигура 5: Поле за търсене  

Падащото меню на Gmail ви позволява да управлявате вашата поща, контакти и лист със задачи. 

 

Фигура 6: Падащо меню на Gmail  
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Бутоните за действие са разположени над входящата поща. 

 

Фигура 7: Бутони за действие 

 Бутонът „Избери” ви позволява лесно да изберете всички съобщения или да изберете 

всички прочетени или непрочетени съобщения. За да видите всички опции маркиране на 

съобщенията, натиснете стрелката, намираща се върху бутона „Избери”. Ако желаете да маркирате 

всички съобщения, натиснете празното квадратче на същия бутон. Когато в бутона „Избери” се 

появи отметка  всички съобщения са маркирани. За да отмаркирате всички съобщения трябва да 

натиснете върху квадратчето за отметка на бутона „Избери”. Маркирайки определен имейл 

означава, че искате да предприемете допълнителни действия само за този имейл. 

Бутона „Архивиране” ви позволява да преместите имейли от входящата поща в папка 

„Архивиране” и да се върнете на него по-късно. За повече информация относно папка „Архивиране” 

натиснете тук. 

Бутона „Подаване на сигнал за спам” дава възможност да докладвате на Google за получено 

съобщение като спам. За да направите това, маркирайте полученото съобщение, като 

натиснете върху квадратчето до полученото съобщение във вх. Поща, след това натиснете бутона 

„Подаване на сигнал за спам”. За повече информация относно спам съобщенията натиснете тук. 

 

 

Фигура 8: „Подаване на сигнал за спам” (Източник: https://www.howtogeek.com/school/gmail-guide/lesson1/) 

https://www.androidcentral.com/difference-between-archiving-and-deleting-gmail
https://www.androidcentral.com/difference-between-archiving-and-deleting-gmail
https://support.google.com/mail/answer/1366858?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=bg
https://www.howtogeek.com/school/gmail-guide/lesson1/
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За да премахнете отметката за спам от даден имейл, натиснете върху етикета „Спам” , който се 

намира в списъка с етикети от лявата страна. Маркирайте имейла и от лентата с инструменти 

натиснете бутона „Не е спам”. (както е показано на снимката) 

Бутона „Изтриване” ви позволява да триете имейли. Всички изтрити имейли се местят в 

папка „Кошче”.  За да изтриете всички съобщения от папка „Кошче” натиснете върху бутона 

„Изпразване на кошчето сега”, намиращ се най-отгоре на списъка с изтрити имейли. В случай че 

искате да възстановите даден имейл може да го направите с „влачене” в папка „Вх. Поща” или като 

му сложите друг етикет. 

С бутона „Преместване във” може да преместите едно или повече съобщения от папката 

вх. Поща като сложите етикет. За да направите това, натиснете върху квадратчето за 

отметка на съобщението, след това натиснете бутона „Преместване във” и изберете етикет от 

менюто „Преместване във”. (вижте изображението) 

 

 

Фигура 9: Бутон «Преместване във» 

Бутона „Етикети” дава възможност да подредите всичките си имейли по категории, като добавите 

повече от един етикет на съобщение. За да добавите етикет натиснете върху квадратчето за отметка 

на имейла, след това натиснете върху бутона „Етикети” и изберете етикет от списъка. Тези етикети 

могат да се виждат само от вас. 

 

Фигура 10: Подреждане на имейлите по категории  
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След като добавите етикет, ще се появи диалогов прозорец в горната част на Gmail, който ви 

информира, че е добавен етикет. Когато отворите входящата си поща, ще видите добавения етикет в 

началото на имейла.  Например: 

 

Фигура 11: Известие за  добавен етикет към съобщение 

В случай че не сте маркирали или отворили даден имейл, активните бутони за действие ще бъдат: 

„Изберете”, „Опресняване”, „Още” (вижте снимката отдолу) 

 

Фигура 12: Бутони „Изберете”, „Опресняване”, „Още”  

 

Бутона „Опресняване” дава възможност да проверявате дали сте получили нов 

имейл. 

Ако не сте маркирали даден имейл, с бутона „Още” може да маркирате всички 

съобщения като прочетени. 

 

Бутона „Настройки” помага да промените настройките на вашия имейл. 

 

Ботуните за действие позволяват на потребителя да слага етикети и да маркира имейли като спам. 

Когато се маркира или отвори даден имейл, бутоните „Архивиране”, „Спам”, „Репорт” стават 

активни. В случай че нито един имейл не е маркират, активни бутони са „Изберете” и 

„Опресняване”.3 

От лявата страна на прозореца на Gmail има меню панел, който включва: 

Вх. поща – от тук може да видите и управлявате всички получени имейли. В списъка с имелите, че 

видите името на човека, изпратил имейла; предмета на имейла както и датата, на получаване. 
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Изпратени – тук се пазат всички изпратени от вас имейли. 

Чернови – Черновата е подготвен имейл, който поради някаква причина не е бил изпратен. Всички 

написани и неизпратени имейли се запазват в тази папка. 

Кошче – Всички изтрити имейли се изпращат в папка „Кошче”. Веднъж изтрито от тази папка 

съобщение, не може да бъде възстановено. 

* Всеки допълнително създаден от вас етикет ще се показва под папка „Чернови”. Вижте посочения 

по долу пример: 

 

Фигура 13: Меню панел на Gmail – добавените етикети показани под папка „Чернови”  

 

Как да създадем нов етикет? 

Етикетите поматаг за организирането на входящата ви поща. 

СТЪПКА 1: За да създадете нов етикет натиснете върху бутона „Още”, намиращ се в лявата 

страна на падащия панел на Gmail. 

 

Фигура 14: Натиснете върху бутона „Още”  
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СТЪПКА 2: Натиснете върху  „Създаване на нов етикет”. 

 

Фигура 15: Връзка „Създаване на нов етикет 

 

СТЪПКА 3: Ще се отвори диалогов прозорец. В първото поле „Моля въведете нов надпис на 

етикета” въведете името на етикета и след това натиснете бутона „Създаване”. 

Всички имейли ще се появят върху панела за съобщенията. Ако имате нов или непрочетен имейл 

може да го отворите като натиснете върху него. Непрочетените имейли могат да се разпознаят по 

това, че са в по-удебелен цвят, както е показано на изображението по-долу. 

Преди да отворите даден имейл може да видите името на човека, изпратил имейла, първите думи 

от съобщението и датата на получаване. 

 

Фигура 16: Непрочетени имейли  

Изпращане на имейл 

За да изпратите имейл трябва да: 

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона „Ново съобщение”, намиращ се в левия панел. 
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Фигура 17: Бутон «Ново съобщение»  

СТЪПКА 2: Когато натиснете бутона „Ново съобщение” в долния ляв ъгъл на страницата ще се 
появи панела за съобщения.5 

 

Фигура 18: Панел за съобщения  

СТЪПКА 3: Сега, в първото поле „До” е необходимо да напишете имейла на човека, до когото 

искате да изпратите съобщението. Ако искате да изпратите същия имейл до повече от един 

получател може да напишете имейл адресите на всички в същото поле, като след всеки имейл адрес 

поставяте запетая. Полетата Ск и Як също могат да се използват, за да изпратите копие на даден 

имейл до повече хора. Тези две опции са обяснени в глава „Как да отговорим на имейл”. 

 

 

Фигура 19: Поле Тема  

СТЪПКА 4: Натиснете върху полето „Тема” и въведете темата на имейла. Много е важно 

темата да бъде кратка и от нея да стане ясно за какво ще се говори в имейла. 

СТЪПКА 5: Напишете вашето съобщение в съответното за целта поле и натиснете бутона 

„Изпрати”. 
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Фигура 20: Поле за писане  

 

Добавяне на прикачен файл към съобщение7 

Когато пишете имейл можете към тях да прикачвате други файлове (документ, снимки, кратко 

видео).  

Тук ще научите как да прикачите файл към вашия имейл. 

СТЪПКА 1: Натиснете върху иконата с кламер, намираща се в долната част на полето за 

съобщения.7 

 

Фигура 21: Икона за прикачване на файл към имейл 

СТЪПКА 2: Ще се появи диалогов прозорец. Изберете файла намиращ се във вашия компютър 

или на друго устройство, който искате да изпратите и натиснете „Отвори”. 
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Фигура 22: Качване на файл  

СТЪПКА 3: Прикаченият файл ще се появи в долната част на полето за съобщения. 

 

Фигура 23: Прикачен файл  

СТЪПКА 4: За да изпратите имейла, заедно с прикачения файл натиснете бутона 

„Изпращане”. 

 

Форматиране на текст7 

Когато пишете имейл може да използвате различни опции за форматиране. 

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона „Опции за форматиране”, намиращ се в долната част на 

полето за съобщения. Ще се появят различни опции за форматиране. 

 

Фигура 24: Бутон «Опции за форматиране» 

СТЪПКА 2: За да промените формата на текста първо трябва да маркирате тази част, която 

искате да промените. 

  

По-долу са описани опциите, които панела предлага: 
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 От тук може да да промените стила на шрифта. Ако искате да промените стила на 

шрифта, копирайте текста, след това натиснете бутона и изберете друг стил. 

 

 Бутона „Размер” позволява да промените размера на текста. 

 

Други опции за форматиране са: 

Бутона „Подравняване” дава възможност да промените подравняването на текста.  

 

 С бутона „Номериран списък” може да подредите текста в списък, използвайки номера. 

 

 Бутона „Списък с водещи символи” позволява да организирате текста в списък, използвайки 

символи. 

За да изпратите съобщението когато приключите с форматирането, натиснете бутона „Изпращане”. 

 

Как да отговорим на имейл 

Вече споменахме, че когато получите имейл, той ще отиде директно във входящата кутия. За да 

отговорите на даден имейл, е необходимо първо да отворите имейла като натиснете върху него. 

Сега вече може да предприемете други действия, за да отговорите: 

СТЪПКА 1: От панела за съобщения натиснете бутона „Отговор”, намиращ се в горния десен 

ъгъл на панела или в долната част на панела за съобщения. 

 

Фигура 25: Бутон «Отговор»  

СТЪПКА 2: Когато изберете бутона „Отговор”, под отворения вече имейл ще се появи друг 

панел за съобщение. Имейл адресът на получателя ще се появи автоматично в полето „До”. 
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Фигура 26: Показване на имейл адреса на получателя в полето „До”  

СТЪПКА 3: За да изпратите копие на имейла, който пишете и до други хора, натиснете бутона 

„Як”, намиращ се от дясната страна в полето „До”. 

 

Фигура 27: Изпращане на копие на имейл до повече получатели  

СТЪПКА 4: За да изпратите копие на имейла до повече получатели напишете имейл адресите 

на всеки от тях в това поле, като ги разделите един от друг със запетая. Използвайки тази опция 

всички получатели могат да видят до кого сте изпратили имейла. 

 

Фигура 28: Изпращане на копие на имейл до други получатели с бутоните „Ск” и „Як”  

СТЪПКА 5: За да изпратите скрито копие на имейла до един или повече души, натиснете 

върху бутона „Ск”, който се намира точно до бутона „Як”. 

СТЪПКА 6: Въведете текста в панела за съобщения и натиснете бутона „Изпращане”. 

 

Препращане на имейл 

Тази опция ви позволява да изпратите получен от вас имейл до друг човек, който не го е получил. 

Препращането на имейл работи също както отговарянето на имейл – оригиналния текст на 

съобщението ще се появи като цитат. 
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СТЪПКА 1: Когато отворите съобщението, натиснете върху бутона „Препращане”, намиращ се 

в горната част на съобщението. 

 

Фигура 29: Бутон «Препращане» 

СТЪПКА 2: В полето „До” напишете имейл адреса на човека, до когото искате да препратите 

съобщението. 

СТЪПКА 3: Въведете теста в полето за съобщения и натиснете бутона „Изпращане”. 

 

1.2 Въведение в     

 е услуга за социални медии и социални мрежи. Това е безплатен популярен сайт, който позволява 

на регистрираните потребители да създадат свой профил, да качват снимки и видеа, да изпращат 

съобщения и да поддържат връзка с приятелите, семействата и колегите си.  е достъпен на 37 

различни езика и включва създаване на групи, събития, страници и т.н. 

Компоненти: 

Новини (News Feed) актуализира постоянно списък с истории, които се появяват на вашата начална 

страница. Това включва снимки, видеа, актуализация на статуса, линкове, публикации на вашите 

приятели, основно дейността нахората във , страници и групи, които следвате във . 

Събитие е виртуална покана за социално събиране или предстоящо събитие онлайн. То може да 

бъде достъпно и видно от всички или частно, където само поканените потребители могат да видят 

събитието.   

   

Създаване на  профил 

СТЪПКА 1: Отворете инсталирания на вашия компютър браузър и напишете  

www.facebook.com/r.php 

https://www.facebook.com/r.php
https://www.facebook.com/r.php
http://www.facebook.com/r.php
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            СТЪПКА 2: Въведете името си (може да използвате псевдоним, но запомнете, че ако искате 

да представяте себе си като публично лице, е по-добре да използвате истинското си име), имейл 

адрес или номер на мобилен телефон, парола, дата на раждане и пол (както е показано на 

снимката). 

 

Фигура 30: Създаване на профил  

 СТЪПКА 3: Натиснете върху „Създаване на акаунт” 

 

            СТЪПКА 4: След като натиснете бутона „Създаване на акаунт” ще се появи диалогов 

прозорец, информиращ ви, че трябва да потвърдите своята регистрация.  ще ви изпрати съобщение 

на предоставения от вас имейл, съдърщаш линк, с който да потвърдите регистрацията си (вашият 

имейл адрес). Щракнете върху линка, за да видите как да потвърдите вашата регистрация. 

 

Фигура 31:Потвърждение на профил 

СТЪПКА 5: След като потвърдите вашият имейл адрес, ще можете влезете в профила си и ще 

видите следното съобщение: 

СТЪПКА 6: Натиснете бутона “Добре” 

https://www.facebook.com/help/223900927622502?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/223900927622502?helpref=faq_content
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Фигура 32: Съобщение за потвърден профил  

 

 профил 

След като вече сте се регистрирали и влезли във  е необходимо да актуализирате своя профил. Това 

е обяснено много подробно по-долу. 

Натиснете върху полето с вашето име, намиращо се в горната лява част на Facebook страницата. 

 

Фигура 33: Актуализиране на профила  

 

 ще отвори вашия личен профил, наречен Дневник. Той показва историята на вашата дейност във 

Facebook, като например снимки и видеа, които сте качвали; постове, които сте писали и т.н. 

Интерфейса на Facebook се състои от три зони – голяма хоризонтална снимка на корицата, 

намираща се в горната част и две вертикални колони отдолу. Панела от лявата страна показва 

нашата лична информация, а втората колона, намираща се от дясно, показва хронологично 

дейността ви във Facebook.8 

За да направите профила си по-разпознаваем, следвайте стъпките по-долу: 

 

Фигура 34: По-разпознаваем профил  
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Качване на снимка на корицата  

Снимка на корицата е по-голяма снимка, намираще се в горната част на вашия профил, над 

профилната ви снимка. Също както профилната ви снимка, снимката на корицата е публична, което 

означава, че всеки, който проверява вашия профил ще може да види снимката. 

СТЪПКА 1: В горния ляв ъгъл на профила ви има бутон „Добави снимка”. Натиснете бутона и 

от падащото меню изберете Качване на снимка. 

 

Фигура 35: Бутон "Добави снимка" 

СТЪПКА 2: Ще се появи диалогов прозорец, и след това изберете снимка от вашия компютър. 

         СТЪПКА 3: Можете да преместите изображението както желаете, като използвате мишката. 

СТЪПКА 4: Натиснете върху бутона „Запази”, намиращ се в долния десен ъгъл на панела за 

снимки на корицата. 

 

Качване на профилна снимка10 

Профилната снимка е снимка, която ще бъде видима за всички ваши приятели във . 

Препоръчително е профилната ви снимка да бъде действителна ваша снимка. Тя се намира точно 

под снимката на корицата, в малък квадрат, в долния ляв ъгъл на панела на корицата. (виж снимката 

по-горе) 

 СТЪПКА 1: Натиснете върху „Добави снимка” 

            СТЪПКА 2: След като се появи диалогов прозорец, написнете върху бутона „Добави снимка” 

и изберете снимка от вашия компютър или друго свързано устройство, която да качите. 
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            СТЪПКА 3: Когато избирате вашата снимка, ще се появи друг диалогов прозорец, показващ 

как ще изглежда снимката, която сте избрали и ще ви попита дали искате да направите някакви 

промени. 

            СТЪПКА 4: Когато сте готови натиснете бутона „Запази”. 

 

Добавяне на лична информация 

 ви позволява да добавите лична информация за вас. Например, може да добавите дата на раждане, 

контакти, адрес, образование, месторабота; градове, в които сте живяли; семейство и връзки; както 

и по-детайлна информация като хобита, любими филми, книги, спорт и т.н. Бъдете много 

внимателни каква информация публикувате в социалните медии. 

СТЪПКА 1: Натиснете бутона „Информация”, разположен точно под „Корицата”  

 

Фигура 36: Бутон "Информация" 

 СТЪПКА 2: От лявата страна от менюто изберете раздела, който искате да промените. 

         СТЪПКА 3: След като изберете раздела, от дясно ще се появи нов панел. Натисне върху 

полето, където искате да добавите повече информация и я въведете. 

         СТЪПКА 4: След като приключите с добавянето на информация, от полето аудитория  може да 

изберете за кого да бъде достъпна тя – публична, за приятели или само вие. 

         СТЪПКА 5: Натиснете върху „Запис на промените” 

До бутона „Информация” ще намерите още опции: „Приятели”, „Снимки”, „Архив”, „Още” 

 

Фигура 37: Бутони Приятели, Снимки, Архив, Още  

От бутона „Приятели” може да видите всички хора, с които сте станали приятели във Facebook – 

приятели, семейство, колеги и т.н. Бутона „Снимки” ви дава възможност да видите всички снимки, 
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които сте качили в профила си. Чрез бутона „Още” може да добавяте информация за това какво 

харесвате – филми, видеа, спорт, събития, книги, групи във , които сте харесали и т.н. 

Приятелство във  

 

Приятелство във  

За на намерите ваш приятел във  е необходимо да изпратите покана за приятелство на този човек. За 

да направите това, той/тя трябва също да имат профил във . 

 

Добавяне на приятел във 11 

СТЪПКА 1: Отидете в лентата за търсене в горната част на . 

 

Фигура 38: Лента за търсене 

 СТЪПКА 2: Напишете името на вашия приятел (уверете се, че изписвате името правилно) и 

натиснете бутона “Enter” от клавиатурата. Ако видите името на вашия приятел натиснете върху него. 

В случай, че не можете да видите името му/й, натиснете върху бутона „Хора”, намиращ се в долната 

част на падащото меню. 

         СТЪПКА 3:  ще ви покаже всички хора със същото име, които имат профил. 

         СТЪПКА 4: За да изпратите покана за приятелство натиснете върху бутона „Добавяне на 

приятел” намиращ се до неговата профилна снимка. 

  

Когато вашата покана за приятелство е приета, ще получите известие и автоматично ще 

«последвате» вашия прител. Това означава, че ще може да виждате неговата активност във  – 

включително какви снимки и видеа качва, негови/нейни публикации и т.н.   

     

Приемане на покана за приятелство 

Ако някой ви изпрати покана за приятелство ще получите известие за това, което може да се види в 

горния десен ъгъл на лентата за търсене. 
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СТЪПКА 1: Когато натиснете върху бутона „Покани за приятелство” ще се появи падащо 

меню, което показва хората, изпратили ви покани за приятелство. Тук ще може да видите 

профилната снимка и името на човека, изпратил ви покана. 

         СТЪПКА 2: Ако искате да приемете поканата за приятелство натиснете бутона 

„Потвърждаване”. В случай че не искате да приемете поканата, натиснете бутона „Изтрий”. 

 

Фигура 39: Бутон „Покани за приятелство”  

 

Изпращане на съобщение във 12 

Изпращането на съобщения по  ви позволява да се свържете с хората незабавно. Може да 

изпращате на приятелите си съобщение, снимки, видеа, стикери и т.н. 

  

Изпращане на съобщение чрез  Чат 

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона „Съобщения” в горната дясна лента на Facebook . 

  

Фигура 40: Бутон „Съобщения" 

 СТЪПКА 2: Ще се появи диалогов прозорец. Натиснете бутона „Ново съобщение”  

 

Фигура 41: Натиснете върху „Ново съобщение”  

СТЪПКА 3: Ще се панел за съобщение. В полето „До” въведете името на човека, на когото 

искате да изпратите съобщение. Когато започнете да въвъждате името, автоматично ще се появи 

падащо меню, от където може да изберете човека. 
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Фигура 42: Изпращане на съобщение 

СТЪПКА 4: В панела за съобщение въведете текста и натиснете клавиша „Enter” от 

клавиатурата. 

Компоненти на панела за съобщения 

Точно след панела за съобщения има лента с допълнителни функции, които ви позволяват да 

изпращате снимки, стикери, емотикони, файлове, да играете игри с този човек и да правите планове, 

използвайки планер. Всяка от тези функции има и съответния бутон. 

 

Фигура 43: Лента с допълнителни функции  

 

Изпращане на снимки или файл с Messenger 

СТЪПКА 1: Изберете първата икона от панела за съобщения . 

         СТЪПКА 2: Ще се появи диалогов прозорец. Изберете снимката или файла от вашия 

компютър (натиснете с мишката върху снимката два пъти последователно и бързо) и натиснете 

бутона “Enter” от клавиатурата. 

         СТЪПКА 3: Получателят ще получи съобщението веднага след като бъде изпратено. В долната 

част на самото съобщение ще се появи индикатор, показващ дали то е изпратено и получено. 
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Фигура 44: Индикатор за изпратено и получено съобщение  

СТЪПКА 4: Когато съобщението бъде видяно, под него ще се появи текст „Видяно”. 

Когато ваш приятел ви изпраща съобщение по , върху бутона „Съобщения” намиращ се на лентата 

за търсене ще се появи червен етикет с цифра. За да видите кой ви е изпратил съобщение, натиснете 

върху иконата „Съобщения” и падащото меню ще ви покаже списък с всички съобщения, които сте 

получили до сега. Непрочетените съобщения винаги ще бъдат най-отгоре в списъка и ще бъдат 

оцветени в светло синьо. За да прочетете съобщението е необходимо да натиснете върху него. 

Може да получавате съобщения от хора, с които вече сте приятели във . Ако получите съобщение от 

някой, който не ви е приятел във , за да прочетете съобщението първо ще получите заявка за връзка 

в Messegner. Поканата за съобщение ви уведомява, че някой с когото не сте приятели във  ви е 

изпратил съобщение. 

  

 

Фигура 45: Заявка за съобщение  
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Видео разговор 

Messenger може също да се използва за видео разговори с ваши  приятели. За да проведете такъв 

разговор е необходимо да имате добра интернет връзка и са напълно безплатни. Messenger ви дава 

възможност да изберете между обикновен разговор или видео разговор (за видео разговора е 

необходимо да имате камера на вашия компютър или телефон). 

 

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона „Съобщения”, намиращ се в горната дяста част на лентата 

за търсене. 

         СТЪПКА 2: Ще се появи падащо меню, показващо цялата кореспонденция с вашите приятели. 

Отворете чата с човека, на когото искате да се обадите. Забележете: ако досега не сте си писали със 

съответния човек, той няма да бъде включен в този списък. В такъв случай следвайте процедурата за 

изпращане на съобщения, и се обадете на човека, следвайки инструкциите посочени по-долу. 

         СТЪПКА 3: За да се обадите на някого, натиснете иконата със слушалка, която се намира в 

горния десен ъгъл на панела за съобщения (вижте стелката в червено на изображението по-долу). 

Ако искате да проведете видео разговор е необходимо да натиснете на иконата, показваща камера, 

която се намира в горния десен ъгъл на панела за съобщения, точно до иконата със слушалка (вижте 

жълтата стрелка на изображението по-долу). 

 

Фигура 46: Гласови и видео разговори  

 

Ако искате да научите повече за това, как да използвате уеб камерата, вижде модул „Основни 

компютърни компоненти и разрешаване на проблеми”, 1.3 Уеб камера, стр. 36 



 

30 | P a g e  
 

Създаване на публикация  

Facebook дава възможност на своите потребители да споделят своите мисли, видеа, снимки и т.н. 

За да добавите снимки или видео във Facebook от вашия компютър или лаптоп: 

  СТЪПКА 1: От вашия Дневник, натиснете върху бутона Снимка/Видео, намиращ се в горната 

част на панела за публикации 

 

Фигура 47: Бутон Снимка/Видео  

 СТЪПКА 2: Ще се отвори диалогов прозорец. Изберете снимката или видеото, което искате да 

качите във  и натиснете бутона „Отвори”. Може да качвате повече от една снимка и/или видео. 

         СТЪПКА 3: Следващия диалогов прозорец ще покаже снимките, които вие искате да 

добавите. В горната част на снимките има поле, където може да напише нещо, например „Почивка в 

Италия”. Под снимките,  ви дава множество опции за редактиране на снимките – да отбележите 

приятел; да отбележите точното място, от където са снимките; да споделите как се чувствате или 

какво правите, използвайки емотикони и т.н. (вижте снимката по-долу) 

         СТЪПКА 4: От полето Аудитория може да изперете кой да вижда съответния пост – вашите 

приятели във , всички (вашите приятели във  и всички останали, които имат профил там, но не ги 

познавате), само вие и т.н. 

познавате), само вие и т.н. 

  .  
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Фигура 48: Аудитория  

 СТЪПКА 5: Натиснете бутона „Споделяне” когато сте готови. 

За да публикувате текст отидете на панела за публикации, изберете бутона „Създаване на 

публикация” и въведете текста. Когато сте готови натиснете бутона „Споделяне”. След като вашите 

снимки са добавени, те ще се появят във вашия „Дневник” или „Новини”. 

 

Харесване/Коментиране/Споделяне на снимки или публикации 

 ви дава възможност да харесвате и коментирате снимките на ваши  приятели. Кагото ваш приятел 

добави нови снимки, те ще могат да се видят на неговия/нейния „Дневник” или на панела с 

новините. За да харесате или коментирате снимките е необходимо да: 

СТЪПКА 1: Под снимките ще намерите панел с бутони – Харесване, Коментар и Споделяне. 

Ако искате да харесате снимка, отидете с мишката на бутона „Харесване” и изберете един от 

емотиконите, които ще се покажат. 

СТЪПКА 2: За да добавите коментар, натиснете върху бутона „Коментар” и след това въведете 

текста директно в полето за коментар. (вижте изображението по-долу) 
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Фигура 49: Добавяне на коментар  

СТЪПКА 3: За да споделите снимка на вашата стена или на стената на ваш приятел натиснете 

бутона „Споделяне” 

 

Създаване на страници и групи 

СТРАНИЦИТЕ са предназначени основно за организации, бизнес предприятия, марки и частни лица, 

които да споделят информация за своята фирма/бинес и да се свързват с повече хора. Също както 

личния профил, страниците могат да бъдат персонализирани с различни публикации, снимки, 

събития и т.н. 

ГРУПИТЕ предоставят пространство за комуникиране свързано с общи интереси с определени хора. 

Може да създадете група за всичко – семейно събиране, клуб за книги, отбора ви, с който тренирате 

след работа – и да персонализирате настройките за поверителност на групата, в зависимост от това 

кой искате да се присъедини и да вижда активността на групата. 

  

За да създадете страница: 

STEP 1: Отидете на facebook.com/pages/create или натиснете бутона „Създаване”, намирещ се 

в горния десен ъгъл на страницата и изберете „Създаване на страница”, както е показано на 

изображението по-долу. 

https://www.facebook.com/pages/create
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Фигура 50: Бутон “Създаване” 

 СТЪПКА 2: Изберете категория и натиснете „Начало” 

         СТЪПКА 3: Въведете името на вашата страница и изберете по-специфична категория от 

падащото меню. След това попълнете нужната информация. 

         СТЪПКА 4: Натиснете бутона „Продължи” и след това изберете дали искате да качите 

профилна снимка и снимка на корицата. 

Забележка: Всеки може да създаде страница, но само официалните представители могат да 

създадат страница за конкретна организация, бизнес, марка. 

 

Фигура 51: Следвайте инструкциите за създаване на страница  

За да създадете Група: 

СТЪПКА 1: Натиснете бутона „Създаване”, намиращ се в горната дясна част на  страницата и 

изберете „Група”, както е показано на снимката по-долу. 

СТЪПКА 2: Въведете името на вашата група, добавете членова и след това изберете 

настройките за поверителност. Натиснете бутона „Създаване”. 
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Фигура 52: Създаване на група  

Щом създадете вашата група, може да я персонализирате като добавите снимка на корицата и 

описание за самата група. 

  

Събития 

Събитията ви позволяват да организирате събирания на жива с потребители на . Може да създадете 

или да присъствате на събития за всичко, от празнуване на рожден ден до събиране на средства в 

училище. И тук, както когато създавате група или страцица, имате възможност да контролирате кой 

може да вижда или да се присъедини към събитието. 

За да създадете частно или публично събитие: 

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона „Събития”, намиращ се лявото меню на вашата страница с 

новини. 

 

Фигура 53: Натиснете върху бутона "Събития" 
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СТЪПКА 2: Натиснете върху Създаване на събитие и изберете какво да бъде вашето събитие – 

публично или частно. Ако изберете публично събитие всички потребители във  ще могат да видят 

събитието. Частното събитие ще бъде видимо само за хората, които сте поканили. Ако създавате 

публично събитие, можете да зададете домакина на събитието, като например себе си или 

страницата, която управлявате. Не можете да променяте настройките за поверителност, след като 

сте създали събитието. 

 

Фигура 54: Бутон „Създаване на събитие”   

СТЪПКА 3: Въведете име на събитието, детайли, местоположение и време. В случай че 

създавата публично събитие можете да добавяте няколко дати и часове, да изберете категория или 

ключови думи за събитието, да добавите връзка към уебсайт за издаване на билети за събитието. 

 

Фигура 54: Попълване на информация за събитието 
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СТЪПКА 4: Натиснете „Създаване” 

След като сте създали събитието, ще излезе диалогов прозорец, от където може да поканите гости, 

да качите снимки, да споделяте публикации и да редактирате информацията за събитието. 

Забележка: Може  да добавяте по няколко дати и време на събитието. За повече информация как се 

създава събитие натиснете тук 

 

1.3 Въведение в Skype 

Skype е безплатна програма, която ви позволява да говорите с хора по целия свят с помощта на 

вашия компютър или мобилно устройство.13 Много хора и бизнес компании използват Skype за 

споделяне на файлове, за безплатно видео и гласови обаждания, конферентни разговори, за 

изпращане на съобщения на момента. Можете също така да се обадите на всеки телефонен номер 

от компютъра или телефона, когато плащате предварително. Изпращането на съобщения на Skype е 

безплатно. За да използвате Skype, трябва да създадете профил в Skype. 

Може да инсталирате приложението на вашия компютър или смарт телефон. По този начин ще 

може да се обаждате от вашия телефон, напълно безплатно, използвайки Интернет (WiFi или 

мобилни данни). 

 

Създаване на профил  

СТЪПКА 1: Отидете на https://www.skype.com/en/discover/ и натиснете Download Skype. 

  СТЪПКА 2: Когато Skype се свали ще се появи прозорез за регистрация. Натиснете върху 

„Създаване на акаунт”. Моля забележете, че Skype ще изиска от вас да въведете вашия телефонен 

номер или имейл адрес.  

СТЪПКА 3: Натиснете върху „Използвайте имейл адрес”, както е показано на снимката, след 

това въведете вашият имейл адрес и парола, които ще използвате, за да влизате в Skype профила си. 

Натиснете бутона „Продължи”.  

 

https://www.wearefine.com/mingle/all-about-facebook-events-updated-for-2016/
https://www.wearefine.com/mingle/all-about-facebook-events-updated-for-2016/
https://www.skype.com/en/discover/
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Фигура 56: Създаване на профил  

  СТЪПКА 4: Изберете вашата страна и дата на раждане. Натиснете бутона „Продължи”.  

СТЪПКА 5: Щом въведете цялата информация, Skype ще ви изпрати имейл с кой, с който да 

верифицирате профила си. Въветеде кода и натиснете бутона „Продължи”. 

 

Фигура 57: Верифициране на профила  

 

  СТЪПКА 6: Въведете вашето име и фамилия. Това е името, което вашите приятели в Skype ще 

виждат и което ще използвате за да влезете в акаунта си. Може да използвате истинското си име 

или друго – псевдоним.  

 

Скайп интерфейс Skype 

След като сте се регистрирали и влезли в профила си е необходимо да проверите опциите за звук и 

видео (микрофон, слушалки, камера). Сега може да добавите профилна снимка. Веднъж настроили 
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всичко, вече можете да разгледате неговия интерфейс. За повече информация, моля прочетете 

статията.  

 

Фигура 58: Skype интерфейс 

Skype се състои от 2 активни панела – този от ляво е панелът с всички дейности и контакти, а от 

дясната страна е панелът за съобщения. Тук ще представим какви са функциите на Skype и какво 

може да правите с него. На снимката по-горе, под номер 1 е изображението на профила и 

настройките на профила. Номер 2 - показва активен бутон, който ви позволява да настроите онлайн 

статуса си на Активен, Не безпокойте или Невидим. 

 

Панел за търсене - позволява ви да търсите хора, които може да познавате по Skype или за 

съществуващи контакти в списъка. 

 

Бутон за чат – позволява ви да виждате всички съобщения с приятелите си в хронологичен 

ред. 

 

 Бутон за повиквания - показва всички Skype повиквания, които сте направили и с кого. 

Бутонът за контакти показва всички приятели, с които сте свързани по Skype 

 

Актуализиране на профила 

Skype ви дава възможност направите профила си по-разпознаваем, като го актуализирате и 

добавите повече информация за себе си, например да качите снимка на профила си и т.н.  

 

https://www.skype.com/en/discover/
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Качване на профилна снимка 

СТЪПКА 1: Натиснете върху полето за профилна снимка в горния ляв ъгъл на Skype 

 

Фигура 59: Поле за добавяне на профилна снимка   

  СТЪПКА 2: Ще се появи нов екран. За да качите ваша снимка е необходимо да натиснете 

върху кръга, над името ви. (вижте изображението) 

 

Фигура 60: Качване на снимка 

 

  СТЪПКА 3: Сега изберете снимка от вашия компютър и натиснете бутона „Отвори”. 

От тук може да промените и вашия онлайн статус, език, настройки, тема, цвят. Превъртете менюто 

надолу, за да видите всички опции който предлага Skype. 

 

Смяна на езика  

  СТЪПКА 1: Отворете екрана на профила. (виж фигура 61) 

  СТЪПКА 2: Превъртете менюто на долу и натиснете върху бутона „Език”.  

  СТЪПКА 3: Изберете езика, който искате и натиснете бутона „Прилагане” в горния десен ъгъл.  

  СТЪПКА 4: Натиснете върху стрелката в горния десен ъгъл.  
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Фигура 61: Смяна на езика 

За да излезете от протфтила си в Skype превъртете менюто на долу до самия край на екрана и 

таниснете „Излизане”.  

 

Добавяне на контакти в Skype 

За да добавите контакт в Skype, първо се уверете, че въпросния човек има профил. Когато добавяте 

приятели към вашите Skype контакти, те ще бъдат запазени и папка Контакти, която се намира в 

левия панел. За да добавите нов контакт следвайте стъпките:  

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона „Абонати”, който се намира в началото на левия панел.  

  СТЪПКА 2: Натиснете върху бутона “+ Абонат”, намиращ се под панела с бутоните. 

 

 

 

 

 

 

Фигура 62: Добавяне на контакти в Skype 

  СТЪПКА 3: Ще се отвори нов прозорец. Въведете Skype името или имейл адреса на човека, 

когото искате да добавите към вашите контакти. Веднага щом започнете да въвеждате името, Skype 

ще ви покаже всички хора с подобно Skype име. Превъртете надолу падащото меню докато видите 
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името на човека, когото търсите (ако има профилна снимка, ще може да я видите преди да сте го/я 

добавили към контактите си).  

 

Фигура 63: Въвеждане на име и имейл адрес  

 

  СТЪПКА 4: Натиснете бутона „Добави”, намиращ се от дясната страна на името. След това 

той/тя ще получи съобщение на Skype, че някой желае да се свърже с него/нея. Когато човека 

приема вашата покана ще може да му/й изпращате съобщения или да му/й се обаждате.  

 

Изпращане на съобщения на Skype 

Можете да изпращате безплатни текстови съобщения до контактите си в Skype. За целта е 

необходимо да сте свързани към интернет. За да изпратите незабавно съобщение до някой от 

списъка ви с контакти, следвайте инструкциите:  

СТЪПКА 1: Намерете човека от вашия списък с контакти и натиснете върху името му/й.  

  СТЪПКА 2: От дясната страна ще се появи прозорец за съобщения. Напишете съобщението в 

полето в долната част на прозореца за съобщения (както е показано на снимката). Натиснете бутона 

„Enter” когато сте готови. Вашият приятел ще получи съобщението незабавно, ако е на линия.  
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Фигура 64: Изпращане на съобщения в Skype 

Освен съобщения Skype ви дава възможност да изпращате снимки, файлове и емотикони на хората 

от списъка ви с контакти. За да изпратите файл/снимка: 

  СТЪПКА 1: Щом натиснете върху името на човека, на когото искате да изпратите снимка/файл 

и ще се отвори прозореца за съобщения. (както е показано на снимката по-горе). 

  СТЪПКА 2: От лявата страна на лентата за съобщения се намира този бутон  След като го 

натиснете ще се появи диалогов прозорец. Изберете снимката/файла, който искате да изпратите ос 

своя компютър или друго устройство свързано към него.  

  СТЪПКА 3: Натиснете бутона „Отвори”, за да качите файла. Когато процеса приключи 

натиснете бутона „Enter” от клавиатурата. 

 

Гласови и видео разговори 

За да осъществите гласово или видео повикване ви трябват колонки и микрофон, камера (за видео 

разговора). Много компютри и лаптопи вече имат вградени високоговорители и микрофон. 

Камерата не е задължителна - някои компютри нямат камера, затова трябва да я закупите отделно и 

да я свържете към компютъра си. За да осъществите гласов / видео разговор,  следвайте 

инструкциите:  

  СТЪПКА 1: От листа с контакти намерете човека, на когото искате да звъннете.  
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Фигура 65: Гласови и видео разговори  

СТЪПКА 2: От дясната страна ще се появи диалогов прозорец. В горната му част ще видите 

Skype името на вашия приятел и дали той/тя е на линия. От дясно има 3 бутона. Първият бутон е 

за видео разговор, вторият е за гласово повикване, а третият ви позволява да осъществите 

конферентен разговор, като се обадите на няколко човека едновременно.  

  СТЪПКА 3: Щраквайки върху един от бутоните, ще чуете звук, докато се установи връзка с 

вашия приятел. Видео разговор може да се осъществи само когато лицето, на което се обаждате, е 

онлайн и ви позволява да говорите с приятеля си лице в лице. 

За повече информация относно използването на уеб камера вижте Модул „Основи на компютъра и 

решаване на проблеми“, 1.3 Уеб камери, стр. 1. 36. За повече информация относно използването на 

високоговорители и слушалки вижте модул “Основи на компютъра и решаване на проблеми”, 1.3 

Уеб камери, стр. 36.,37-8 

 

1.4 Въвеждане във Viber 

Viber е напълно безплатна платформа за комуникация, благодарение на която потребителите могат 

да осъществяват видео разговори и гласови повиквания, могат да изпращат гласови и текстови 

съобщения, видео, снимки и др. Приложението може да се инсталира на всеки компютър, лаптоп и 

смарт телефон.   

 

Създаване на профил  

За да изтеглите приложението на телефона си, трябва да сте свързани към интернет. След това 

следвайте инструкциите по-долу:  

СТЪПКА 1: Натиснете върху иконата „Магазин” (‘Play Store’)   от вашия телефон.  
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СТЪПКА 2: Когато приложението се отвори напишете Viber в лентата за търсете, която се 

намира в горната част на приложението. Когато започнете да пишете, автоматично ще излезе 

падащо меню със предложения. Изберете Viber Messenger.  

 

Figure 66: Search bar 

 

 

Фигура 67: Падащо меню  

 

СТЪПКА 3: Ще се появи прозорец за инсталиране на Viber. Натиснете върху ботона 

«Инсталиране». 

СТЪПКА 4: Когато инсталирането приключи, отидете на главния екран на телефона си и 

отворете иконата на Viber, за да го стартирате. 

 СТЪПКА 5: Първото нещо, което трябва да направите когато отворите приложението е да 

изберете държава и да въведете телефонния си номер. Когато сте готови натиснете бутона 

„Продължи”.  

СТЪПКА 6: Viber ще иска от вас да потвърдите телефонния си номер. Натиснете „Да” ако 

номера е правилен, в противен случай се върнете и въведете отново номера си. За да получите код 

за потвърждение, с който да активирате своя акаунт, ще получите обаждане от Viber, на което не 

трябва да отговаряте). Кодът ще бъде активиран/попълнен автоматично.  
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Фигура 68: Активиране на профила 

 

СТЪПКА 7: Въведете датата си на раждане (не е задължително). Може да натиснете бутона 

„Пропусни”, който се намира в горния десен ъгъл. 

Viber ще ви попита дали искате приложението да синхронизира автоматично всички ваши контакти 

от телефона ви.  

Качване на профилна снимка 

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона „Още” намиращ се в горния ляв ъгъл на панела 

на  Viber panel. 

СТЪПКА 2: Ще се появи панела на вашия профил.  

СТЪПКА 3: Натиснете върху бутона „Редактиране”, както е показано на снимката.  

 

Фигура 69: Бутон „Редактиране”  

СТЪПКА 4: Натиснете върху бутона „Промени”. Ще се появи диалогов прозорец, който ще ви 

даде възможност да изберете от къде да качите снимката си.  

СТЪПКА 5: Изберете една от опциите и следвайте инструкциите.  

СТЪПКА 6: Натиснете „Запази”.  

 

Добавяне на контакти във Viber 

Ако сте разрешили синхронизиране на контактите ви, всичките ваши контакти в телефона трябва да 

се появяват автоматично в профила ви във Viber. Когато отворите списъка с контакти на вашия 
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телефон ще забележите, че срещу името на хората, които имат профил във Viber ще се появи 

логото на приложението.  

 

Добавяне на нов контакт от панела за контакти 

СТЪПКА 1: Натиснете върбу бутона „Контакти”  разположен в горната част на 
панела на Viber. 

СТЪПКА 2: Натиснете бутона Добави контакт, в горния десен ъгъл. 
СТЪПКА 3: Въведете телефонния номер на човека, когото искате да добавите.  
СТЪПКА 4: Натиснете бутона „Продължи” или „Готово”.  
СТЪПКА 5: Изберете отметката. 

 

Добавяне на нов контакт от панела „Още” 

 

СТЪПКА 1: Отворете панела „Още” 

 

Фигура 70: Добавяне на контакти  

СТЪПКА 2: От менюто изберете Добави контакт. 

СТЪПКА 3: Въведете телефонния номер на човека, когото искате да добавите. 

СТЪПКА 4: Натиснете бутона „Продължи” или „Готово”. 

СТЪПКА 5: Изберете отметката (Android) или Запази (iPhone). 

 

Изпращане на съобщения по Viber 

Viber ви позволява да изпращате съобщения до вашите контакти безплатно. Моля, имайте предвид, 

че можете да изпратите съобщение само до хора, които имат профил в Viber. За да изпратите 

съобщение, следвайте инструкциите по-долу: 

СТЪПКА 1: Отворете Viber и натиснете върху бутона ‘Chats’. Ако искате да изпратите 
съобщение на някого, на когото не сте писали досега, натиснете върху бутона за съобщения в 
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долната част на екрана. Друг вариант е да намерите човека, на когото желаете да 
изпратите съобщение от списъка.  
 

 
Фигура 71: Бутон “Chat” 

СТЪПКА 2: В панела са търсене, разположен в горната част на Viber въведете името на човека. 

Когато започнете да пишете името Viber ще ви покаже всички предложения от вашите контакти, 

които съответстват на това име.  

 

Фигура 72: Търсене на контакт  

СТЪПКА 3: Натиснете върху името и вече можете да изпратите съобщение на дадения човек. 

Ще се появи прозорец за съобщения. Напишете съобщението и натиснете бутона „Изпрати”, 

разположен в долната част на прозореца за съобщения. 

 
Фигура 73: Бутон «Изпрати»  

Когато съобщението ви бъде изпратено успешно под балончето за чат, ще видите текста 

„Доставено“. Когато приятелят ви отвори съобщението, под изпратеното съобщение ще видите 

текста „Видяно“.  

 

Фигура 74: Индикатор за изпратено и получено съобщение  
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Изтриване на съобщение 

Viber ви позволява да изтриете съобщение, което сте изпратили. Имайте предвид, че след 

изтриването, съобщението не може да бъде възстановено. Можете да изтривате само съобщения, 

изпратени от вас, а не от други хора. За да изтриете съобщение, следвайте инструкциите по-долу: 

СТЪПКА 1: Кликнете и задръжте върху съобщението, което искате да изтриете. 

СТЪПКА 2: Ще се появи диалогов прозорец, който ви дава няколко възможности за избор: 

Отговор, Копиране, Изтриване за себе си, Изтриване за всички, Препращане през Viber, Споделяне. 

 

Фигура 75: Изтриване на съобщение  

СТЪПКА 3: Изберете Изтрий за всички (при избора на тази опция никой няма да може да види 

съобщението). 

 

Компоненти на екрана за съобщения 

Viber ви дава опции за изпращане на снимки, файлове, видеоклипове към вашите контакти. Можете 

да видите всички тези опции, след като отворите екрана за съобщения.   

В горния ляв ъгъл на екрана Viber ви показва името на човека, на който сте изпратили съобщения. 

Точно под него можете да видите кога този човек е бил на линия. 
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Фигура 76: Екран за съобщения 

 

Използвайте този бутон, за да създадете Viber Outcall, да създадете група, да редактирате 

съобщения, да отворите таен чат, информация за чата и да изчистите чата. 

Таен чат е тайно съобщение (текст, снимка, видео), което можете да изпратите и ще изтече след 

определено време. Тази опция е налична само в мобилното приложение. 

Този бутон ви позволява да осъществите гласово повикване във Viber. 

Използвайте този бутон, за да изпратите снимка.  

Камера - използвайте камерата, за да заснемете незабавно снимката и да я изпратите, без да 

използвате папката Галерия на телефона. 

Бутонът GIF ви позволява да изпращате GIF файлове в съобщения (това е графично 

изображение на уеб страница, която се движи - например, въртяща се икона или банер с ръка, която 

маха или букви, които магически се увеличават). 

Бутон Doodle - с помощта на този бутон от екрана на съобщението можете да нарисувате нещо 

и да го изпратите веднага. 

С този бутон можете да изберете дали да изпратите файл, местоположение или да споделяте 

контакт. Изберете една от опциите и изберете файла/местоположението, което искате да изпратите. 

За да споделите контакт, натиснете върху Споделяне на контакт и изберете номера, от списъка с 

контакти. 
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Фигура 77: Изпращане на файл, местоположение или споделяне на контакт 

 

Изпращане на файл/снимка/ видео по Viber  

Изпращане на файл 

СТЪПКА 1: От списъка с контакти намерете човека, на който искате да изпратите файл. 
СТЪПКА 2: Докоснете името му и ще се отвори екрана за съобщения. 

СТЪПКА 3: Натиснете бутона „Още” и изберете „изпращане на файл”. 
СТЪПКА 4: Изберете файла от телефона си. Файла ще бъде изпратен автоматично. 

 

За да изпратите снимка / видео от галерията  

СТЪПКА 1: От списъка с контакти намерете човека, на който искате да изпратите файл. 
СТЪПКА 2: Докоснете името му и ще се отвори екрана за съобщения. 

СТЪПКА 3: Натиснете върху иконата за изображение и изберете снимка от вашия телефон. 
 

Изпращане на снимка/видео чрез бутона за камера на Viber 

Можете да използвате камерата Viber, за да направите и изпратите видео или снимка. Видеоклипът 

трябва да е с дължина до 3 минути. 

СТЪПКА 1: От списъка с контакти намерете човека, на който искате да изпратите файл. 
  СТЪПКА 2: Докоснете името му и ще се отвори екрана за съобщения. 

СТЪПКА 3: Натиснете бутона за камера . 
СТЪПКА 4: Натиснете и задръжте бутона, за да направите снимка или видео. 
СТЪПКА 5: Когато приключите натиснете бутона за изпращане. 

 

Гласови и видео разговори от Viber 

Viber ви позволява да осъществявате гласови и видео разговори с хора, които имат акаунт във Viber 

и са във вашия списък с контакти. 
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За да се обадите на някого, следвайте инструкциите по-долу:  

СТЪПКА 1: От списъка с контакти намерете човека, на който искате да се обадите.  
  СТЪПКА 2: Докоснете името му и ще се отвори екрана за съобщения. 

СТЪПКА 3: Натиснете бутона за гласово обаждане , разположен в горния десен ъгъл 
на екрана за съобщения. 

 
За да проведете видео разговор е необходимо да имате камера. 

СТЪПКА 1: От списъка с контакти намерете човека, на който искате да се обадите. 
СТЪПКА 2: Докоснете името му и ще се отвори екрана за съобщения. 

СТЪПКА 3: : Натиснете бутона за видео разговор  разположен в горния десен ъгъл 
на екрана за съобщения, до бутона за гласово обаждане.  
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2. ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО 

 

2.1 Основна терминология – какво е дигитално гражданство 

Когато използваме интернет, без значение къде и какво точно правим, всичи ние сме дигитални 

граждани.  

 

Дигиталният гражданин е човек, който има знанията и уменията да използва ефективно 

дигиталните технологии, за да участва активно в обществото, да общува с други хора и да създава и 

обработва дигитално съдържание. Дигиталното гражданство включва подходящ онлайн етикет, 

грамотност за това как работят дигиталните технологии и начините за тяхното използване, 

разбиране на етиката и свързаното с него законодателство, знание как да бъдем в безопасност 

онлайн и съвети относно свързаните с здравето и безопасността въпроси.data.1 

 

Когато използваме интернет, ние оставяме дигитален отпечатък: онлайн изображение, което ни 

представя в онлайн общността. Всичко, което публикуваме, качваме и правим в Интернет, е част от 

нашия дигитален отпечатък и по някакъв начин остава там завинаги. Това означава, че ако 

споделите снимка във , изпратите имейл или направите обаждане от Viber, тези данни се записват 

онлайн и може да бъдат видяни или проследени от други хора. Ето защо е важно да знаете какви 

данни оставяте след себе си и да се държите отговорно, докато сте онлайн.  

 

Съществуват три основни принципа, които отговорните дигитални граждани трябва да знаят:  

 Положително ОТНОШЕНИЕ към всички хора, с които общувате онлайн 

 ОПОЗНАЙТЕ вашия онлайн свят 

 Правете съзнателни ИЗБОРИ2 

 

 

 

                                                      
1
https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship 

2
https://www.esafety.gov.au/education-resources/classroom-resources/digital-citizenship 
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Положително отношение към всички хора, с които общувате онлайн  

Когато уважаваме правата на другите, прилагайки нашите права и отговорности, ние показваме 

разбиране и етично поведение на нашата онлайн общност и предотвратяваме негативното социално 

поведение като тормоз, тролинг или насилие. 

Опознайте вашият онлайн свят  

Важно е да знаете как да използвате дигиталните си устройства и да контролирате вашия онлайн 

свят, като защитавате дигиталния си отпечатък. Освен това трябва да развиете своите знания и 

умения, да разпознавате заплахите и рисковете и да действате уверено. 

Правете съзнателни избори  

 „Мисли преди да споделиш“ е основното правило на този принцип. Това означава, че сте наясно 

какво и с кого споделяте вашата лична информация. Можете да вземете правилни решения и да 

защитите себе си и приятелите си онлайн, като зададете подходящи настройки за поверителност и 

сигурност. 

 

2.2 Неподходящо поведение в интернет и как да се справим с него 

Когато сме онлайн, ние общуваме с нашите приятели или семейство, срещаме се с нови хора и 

създаваме нови контакти. Но за съжаление не всички хора използват Интернет с добри намерения и 

лесно можете да станете жертва на неподходящо поведение. В същото време трябва да уважавате 

правата на другите и да знаете къде са границите и какво поведение не е приемливо онлайн. 

За неподходящо поведение онлайн говорим, когато човек не зачита физическата, емоционалната и 

психическата неприкосновеност, неприкосновеността на личния живот и сигурността на другите. 

 

Неподходящото поведение онлайн включва: 

 Кибертормоз 

 Секс съобщения 

 Груминг 

 Преследване в киберпространството 

 Обидно, неуважително, расистко или агресивно поведение 
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 Кибертормоз 

Кибертормозът е форма на онлайн тормоз, когато човек използва дигиталните устройства, Интернет 

или социални мрежи, за да тормози, заплашва, смущава друго лице чрез публикуване, споделяне 

или изпращане на лична информация за това лице, за да го унижи или засрами. Тормоза може да 

включва публикуване на слухове, заплахи, сексуални забележки, изпращане на агресивни 

съобщения, неудобни снимки или пейоративни етикети. 

 

 Секс съобщения 

Това включва изпарщане на съобщения, снимки или видеа със сексуално съдържание. Обикновено 

се изпращат чрез SMS, социални мрежи или имейл.  

 

 Груминг (Grooming) 

Груминг е неподходящо онлайн поведение, при което възрастен се опитва да развие близка 

емоционална връзка с дете, с цел сексуални отношения. 

 

 Преследване в киберпространството 

Подобно на кибертормоза, киберпрестъплението включва използването на технологии за 

заплашване или тормоз на жертвата, но освен това може да включва проследяване на личната 

информация на жертвата и да я използва, за да се чувства несигурна и наблюдавана. 

Киберпрестъплението понякога е последвано от преследване във физическия свят, което може да 

бъде опасна за живота ситуация. 

 

 Обидно, неуважително, расистко или агресивно поведение 

Подобно поведение включва неподходящи, обидни или злоупотребяващи коментари към други, 

направени онлайн. Това поведение често се среща в публични дискусии или форуми. 

 

Как да се справим с неподходящото поведение онлайн  

Да бъдеш жертва на неподходящо поведение онлайн може да се случи на всеки. Важно е да знаете 

какво да правите в подобни ситуации и как да реагирате. 
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 Първо се опитайте да останете спокойни и не позволявайте на хората да ви провокират  да 

участвате в спорове или агресивни дискусии. Опитайте се да представите своето мнение с 

учтиви и разумни аргументи. 

 За да не станете жертва на кибертормоз или киберпрестъпления, редовно актуализирайте 

настройките за поверителност в профилите си, така че да защитите личните си данни. Ако 

използвате обществен компютър или безплатен обществен интернет, не запазвайте 

автоматично паролите. 

 Когато се регистрирате в някаква социална медийна мрежа, не забравяйте да прочетете 

Общите условия и ръководствата на потребителя за това как да съобщите за неподходящо 

поведение. Бъдете внимателни и не приемайте молби от приятели от хора, които не 

познавате, научете се да разпознавате фалшиви акаунти. 

 В случай, че срещнете вредни, обидни коментари, не отговаряйте и проверявайте как 

можете да докладвате или да блокирате лицето. Можете да търсите и опции как да 

съобщите за различен вид неподходящо поведение на уебсайт, блогове или форуми. Не се 

страхувайте да се изправите и да говорите за кибертормоза - в сериозни случаи се 

свържете с полицията. Поради тази причина се препоръчва да се съхраняват доказателства 

за поведението (запазване на текстове или имейли, или да се правят скрийншоти на 

сайтовете на социалните медии). 

 

Нетикет   

Нетикет е термин, който включва комбинация от думата „мрежа” и „етикет” и се отнася до интернет 

етикет. Анонимността на онлайн комуникацията често създава впечатлението, че не е необходимо 

да се държим така, както се държим в реалния живот. Но трябва да знаем, че онлайн светът е просто 

ново измерение на нашето общество и затова трябва да прилагаме едни и същи правила и 

ценности, докато общуваме с другите. 

 

2.3 Споделяне на информаця – какво да не публикуваме онлайн 

В света, в който живеем днес, интернет и социалните медии ни предлагат толкова много по 

отношение на достъпа до информация, хора, идеи, ресурси и новини. Това също ни дава 



 

56 | P a g e  
 

възможност да се свържем със наши стари и нови приятели и да споделим комплимент, 

мнение,  или дори шега и да я публикуваме до хиляди (ако не и милиони) хора с лекота само с 

едно натискане на клавиш. 

 

Всичко, което пишем на нашия компютър, смартфон, таблет или друго електронно устройство (като 

пост, текст, имейл, коментар, лично съобщение и т.н.), се приема за публично. Ясно е, че някои хора 

имат желание да публикуват в интернет всеки детайл от живота си. Но, имайте предвид, че винаги 

съществува възможност вашият работодател, съпруг или семейство да го видят. Ето защо всеки се 

нуждае от помощ, за да отговори на въпроса: Трябва ли всъщност да публикувам това? 

Обърнете внимание на следавщите примери и преди да публикувате нещо онлайн помислете каква 

лична информация бихте искали да стане достояние до всички. 

 

1. Адрес и телефонен номер 

Повечето от нас не дават адреса си на непознати в интернет - и това е основателна причина. 

Предоставянето на личния ви телефонен номер на хора, които не познавате, или на фирми, на които 

не може да имате доверите, не е добра идея, тъй като те могат да го използват, за да ви спамят или 

да ви тормозят. 

 

2. Идентификация, кредитни карти и банкова информация  

Никога не публикувайте онлайн снимки на личните си данни, кредитни карти или лична финансова 

информация. Ако имате основателна причина да направите това, редактирайте или изчистете цялата 

поверителна информация. 

 

3. Конфиденциална информация 

Конфиденциалната информация, без значение дали се отнася за работата ви или личния ви живот, 

не трябва да се споделя с всеки. Има опасност тази информация да достигне до грешните хора и 

това да доведе до големи щети за вашата компания, приятели, роднини или за самите вас.  
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4. Обидни коментари или шеги 

Винаги обмисляйте дизайна и целта на всяка социална платформа, както и аудиторията, до 

която искате да достигнете в платформата. Това, което вие намирате за смешно, може да бъде 

много обидно за хората, с които общувате онлайн.  

 

5. Споделяне на всичко със всички 

● Подробности за вашата предстояща почивка 

● Неща, които могат да повлияят на вашата кариера 

● Да се отбелязвате от всяко място, на което ходите. По този начин може лесно да ви 

проследят.  

● Споделяне на неподходящи снимки на вас и/или други хора, без тяхното знание 

● Обсъждане на лични проблеми с приятели или непознати чрез публични публикации или 

коментари. Наистина ли искате целия свят да знае подробности за вашия личен живот? 

 

 

2.4 Сигурност на социалните медии 

Важно е да поддържате профила си в социалните медии безопасен, тъй като той съхранява вашите 

лични данни и чувствителна информация. За да настроите настройките за сигурност и поверителност 

във , кликнете върху иконата в десния горен ъгъл и отидете в Настройки. Вляво има лента с 

менюто, където може да намерите опция за настройките за сигурност и влизане. От там може да 

изберете приятели, с които да се свържете, ако имате проблеми с достъпа до профила си, да видите 

къде и от кои устройства сте влизали в профила си, да промените своята парола, да зададете  

двуфакторна проверка и други допълнителни опции за защита. 
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Фигура 1: Настройки за сигурност и поверителност  

 

В панела, който се намира от ляво имате опция за Поверителност, където може да направите 

няколко настройки за поверителност за профила си. От тук е възможно да проверите кой може да 

вижда бъдещите ви публикации, да управлявате публикациите, в които сте маркирани, да 
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ограничите аудиторията до публикациите, които сте споделили, да управлявате заявките за 

приятели, кой може да вижда списъка ви с приятели и как хората могат да ви намерят.  

 

Фигура 2: Настройки за поверителност  

 

Какво представлява блокирането и как да блокирам някого? 

Блокирането е опция, която ограничава достъпа на някой до профила ви и засяга взаимодействията 

между вас и този човек. Ако вече сте се опитали да се справите с негативното отношение по учтив 

начин, но човекът продължава да злоупотребява, блокирането може да бъде следващата ви стъпка. 

Може да блокирате някого във  и това ще попречи на човека да вижда публикациите на вашия 

профил, да започват разговори с вас или да ви добави като приятел.  

За да блокирате някого от настройките за блокиране: 

СТЪПКА 1: Натиснете бутона  в горния десен край на  и отидете на Настройки. 

СТЪПКА 2: Отидете на левия панел на  и натиснете бутона Блокиране. 

СТЪПКА 3: От лявата страна на менюто натиснете Блокиране на потребители. 

СТЪПКА 4: Въведете името на човека, който искате да блокирате и натиснете „Блокирай”. 

СТЪПКА 5: От списъка, който ще се появи изберете човека, който искате да блокирате и 

натиснете „Блокирай”. 

Човека, който сте блокирали няма да бъде уведомен за това.  

 

https://www.facebook.com/help/168009843260943?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/settings?tab=blocking
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Освен да блокирате някого, има възможност и да го добавите в своя забранен списък (добавените в 

този списък лица могат все още да бъдат ваши приятели във Facebook, но няма да могат да виждат 

вашите публикации, ако сте избрали аудитория „Приятели”). В случай че вашите публикации са 

публични (т.е. избрали сте аудитория „Публично”) или сте публикували нещо на стената на ваш 

приятел, човека, добавен в забранения списък може да види вашите публикации.  

От тук съмо може да блокирате съобщения, покани за различни приложения, страници и т.н.  
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