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1. НАМИРАНЕ И ФИЛТРИРАНЕ НА ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ  

1.1 Често срещани търсачки  

Google 

Това е най-популярната интернет търсачка. Американска компания, която постоянно заема 

първото място. Приблизително две трети от всички потребители използват Google.  

Bing 

Bing е опит на Microsoft да оспори мястото на Google търсачката. Въпреки усилията им, те не 

успяха да достигнат същия брой потребители като Google. 

Yahoo 

Yahoo подкрепя Bing от 2011 година. В момента е на четвърто място по ползване, като най-често 

се използва за създаване e-mail акаунти. 

Алтернативни търсачки 

Търсачките по-горе проследяват дейностите на техните потребители онлайн и използват 

реклами за финансиране на тяхната компания. Ако искате да избегнете всичко това, има някои 

алтернативи, които не следят техните потребители и не използват реклами. Подобна 

алтернативна търсачка е https://duckduckgo.com/, която набляга на защитата на поверителността 

на потребителя и избягва филтрирането на персонализирани резултати от търсенето. 

 

Намерете други търсачки:  

СТЪПКА 1: Отворете Уеб браузъра си (Microsoft Edge, Google Chrome и др.) 

СТЪПКА 2: Отворете една от горе посочените търсачки (или друга) 

СТЪПКА 3: Напишете  ,,алтернативни търсачки‘‘      

СТЪПКА 4: Натиснете Ентер/Enter или бутона Търси/Search. 

 

1.2 Изберете и установете основна търсачка  

За да получавате резултати от избрана от вас търсачка, можете да промените стандартната търсачка в 

уеб браузъра си. Ако браузърът ви не е посочен по-долу, намерете информация за промяната на 

настройките за търсене в помощните ресурси на браузъра. 

https://duckduckgo.com/
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Фигура: 2: Настройки в Google Chrome 

Фигура: 1: Повече настройки в Google Chrome 

 

Google Chrome help – задаване на търсачка по подразбиране:    

https://support.google.com/websearch/answer/464 Google Chrome 

Google Chrome 

СТТПКА 1:  Отворете Google Chrome. 

СТЪПКА 2: В горния десен ъгъл, кликнете Още/More  

 
 
 

 

 

 

СТЪПКА 3: Кликнете Настройки/Settings 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

СТЪПКА 4: Под Search engine, можете да изберете от различни търсачки. 

 

https://support.google.com/websearch/answer/464
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Фигура: 3: Избор на търсачка в Google Chrome 

Фигура: 4: Настройки в  Microsoft 
Edge 

 

 

 

 

 

СТЪПКА 5: Изберете търсачката, която предпочитате за своя основна.  

 

Microsoft Edge 

СТЪПКА 1: Когато използвате Microsoft Edge първата стъпка е да отворите търсачката, която 
искате да използвате като основна. 

 

СТЪПКА 2: След това, в горния десен ъгъл, натиснете бутона Още/More (...), а след това 
Настройки/Settings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЪПКА 3: Намерете секцията  Разширени настройки/Advanced settings и натиснете 
Преглед на Разширени настройки/ View Advanced settings. 
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СТЪПКА 4: Под Търсене в адресната лента с/Search in address bar with натиснетеПромяна на 
търсещата машина/Change the search engine.  

 

СТЪПКА 5: За да приключите, изберете търсачката, която искате за основна. 
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Фигура: 5: Настройки във Firefox 

Фигура: 6: Стандартна търсеща машина във Firefox 

 

Firefox 

СТЪПКА 1: Отворете Firefox. 

СТЪПКА 2: Кликнете иконата в горния десен ъгъл, подобна на зъбно колело (“cog wheel icon”) 

 
 

 

 

СТЪПКА 3: След това натиснете Промяна на настройките за търсене/ Change Search Settings. 

 

СТЪПКА 4: Под Стандартна търсеща машина/Default Search Engine вие избирате и настройвате 
основната си търсачка.   
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Фигура: 7: символ 
за реклама  

 

1.3 Как обикновено работят търсачките 

Търсачките имат две основни функции: обхождане и създаване на индекс, и снабдяване на 

потребителите с  класифициран списък  на уебсайтове, които се смятат за най-релевантни към тъм 

търсенето. За да създаде индекс, търсачката използва програма наречена “web crawler”. Тази програма 

автоматично търси в мрежата и събира информация за посетените страници.  

Всеки път, когато програмата ,,посети‘‘ уебстраница, тя прави копие на нея и на  URL адреса и (web 

address), като ги включва в индекса. След това,  web crawler сканира съдържанието на страницата, като 

повтаря процеса копиране-> поставяне на индекс-> следване на линковете. Това продължава, като 

индексът става все по дълъг, с колкото е възможно повече страници.  

Как търсачките подреждат резултатите от търсенето? 

Търсачките сортират резултатите, като ви показват тези, които приемат за най-полезни и подходящи. 

Това става, чрез използването на определени алгоритми - Search Engine Ranking Algorithms. Накратко, 

това са части от софтуер, които използват  правила, за да анализират това, което потребителят търси, и 

връщат съответната информация. Тези правила и решения се вземат въз основа на наличната 

информация в  индекса на търсачката. Това означава, че различните търсачки предоставят резултатите 

си в различен ред или дори изобщо други резултати. Ето защо е важно да се сравнява търсенето в 

различни търсачки, особено когато се работи с източници за преценка.  

Резултати от търсенето и реклами (Ads) 

Когато използвате търсачка, има два вида резултати: резултати от търсенето и реклами. 

Резултатите на търсенето се показват като линкове на страницата и не са част от 

програма за реклама. Рекламите се появяват под етикета "Ads" и могат да бъдат 

позиционирани на различни места, около свободните резултати на търсенето.  
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1.4 Подобряване на търсенето в мрежата 

В случай че искате да прецизирате резултатите от търсенето, може да използвате символи и 

специфични думи, както и да комбинирате такива думи. В зависимост от това каква търсачка 

използвате, може да бъде от значение и това да въвеждате заедно символи и думи. Например:  

 Google Search обикновено игнорира пунктуационни знаци, които не са част от търсенето. 

 Не оставяйте разстояние между знак или дума и термина за търсене.  

Ако търсите @twitter, ще даде резултат, но @ twitter няма. 

Чести техники за търсене  

Търсене на социални медии  

Поставете “@” (маймунско а) пред думата, която търсите, за да търсите в социалните медии. 

Например: @sweden 

Търсене с хаштаг 

Поставете “#” (хаштаг) пред думата. Например: #camping 

Изключете думи от своето търсене 

Поставете “-“ (minus symbol) пред дума, която не искате да включвате. Например: For example, 

jaguar speed -car 

Търсене на точно съвпадение 

Поставете дума или фраза в кавички. Например: "largest EU project". 

Търсене на конкретен сайт 

Поставете “site:” пред сайт или домейн. Например: site:youtube.com or site:.gov. 

Търсене на заместващи символи или неизвестни думи 

Поставете “*” (star symbol)  в дума или фраза, където искате да оставите празно място. 

Например: "heaviest * in the world". 

Търсене на диапазон от числа 

Поставете “..” (tдве точки) между две числа. Например, handbag €100..€200 

Комбинирайте търсения 

Поставете "OR" между всяка заявка за търсене.Например: samsung OR huawei 

Търсене на сродни сайтове: 
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Поставете ”related:” пред уеб адреса, който вече знаете. Например: related:facebook.com 
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Фигура: 8: Интерфейс на Google търсачка 

Фигура: 9: Разширено търсене в Google 

Разширени опции за търсене (Advanced search options) в Google 

Google (както и други търсачки) също имат определени опции за усъвършенстване на резултатите от 

търсенето. Така можете да изберете кои от резултатите да се показват, като например натиснете върху 

Изображения/Images от лентата за търсене. В Google има и други опции, които може да намерите в 

менюто Настройки/Settings. 

СТЪПКА 1: В Google изберете Настройки/Settings. 

 

 

 

 

СТЪПКА 2: Кликнете върху Разширено търсене/Advanced search.  

В тази секция Google ви дава опции за подобряване на резултатите от търсеното, сходни на 

техниките за търсене, които споменахме по-горе. 
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1.5 Преценка на източника и оценка на информацията 

Преценката на източника се изразява в проверка на благонадеждността му, например информация от 

документи, хора, статии, наблюдения, или каквото и да е друго, използвано за получаване на знания  

Така информацията може да бъде повече или по-малко акуратна, релевантна на темата или надеждна. 

Преценката на източника е важна за проучване на надеждността и валидността му.  

 

1.6 Оценка на валидността и релевантността на онлайн информация 

Информация в уеб сайтове 

Когато преценявате източника, е важно да се запитате правилните въпроси.  

ВЪПРОС 1: КОЙ Е АВТОР НА САЙТА?  

 Дали е публичен орган? Дали е организация? 

 Компания? Физическо лице? 

 Дали това е човек, който познава предмета? 

 Имате ли доверие на автора? 

ВЪПРОС 2: КАКВА Е ПРИЧИНАТА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА СТРАНИЦАТА? 

 С цел да информира? Да заблуди или „преметне“ някого? 

 Да разпространи мнение или идея? 

 С цел продажба на продукт? Или е страница за забавления? 

ВЪПРОС 3: КАКВО Е ОФОРМЛЕНИЕТО НА СТРАНИЦАТА? 

 Дадена ли е информация за контакт? 

 Работят ли хиперлинковете в него? 

 Има ли достоверни източници? 

 Кога за последно е актуализирана? 

ВЪПРОС 4: МОЖЕТЕ ЛИ ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯТА НА ДРУГО МЯСТО?  

 Бихте ли могли да сравните информацията от тази страница с такава, която вие знаете? 

 Сравнили ли сте информацията от тази страница с други източници? 
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Информация в социалните медии 

Преди да споделите дадена информация, материал в социалните мрежи се запитайте следното:  

ВЪПРОСИ 1: Кой говори? 

 Някой, който познавате? 

 Някой, на когото имате доверие ? 

ВЪПРОСИ 2: Каква е неговата цел? 

 Да ви каже нещо? 

 Да ви накара да почувствате нещо? 

 За да ви убеди да купите нещо? 

 За да ви забавлява? 

 За да ви заплаши? 

 За да ви нагруби? 

ВЪПРОСИ 3: Преди да споделите даден материал се запитайте: 

 Вярна ли е информацията в него? 

 Важен ли е този материал за вас? А за другите, с които го споделяте? 

 Полезен ли е материала за вас? А за другите? 
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2. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ  

Тази тема има за цел да даде знания за съхраняване и организиране на информация в устройства или в 

облак. Общите принципи на работи са съчетани с примери за най-разпространените облачни услуги, 

като например Google Drive, One Drive и Drop Box.  

2.1 Избиране на устройство за съхранение на данни 

СТЪПКА 1: Разберете как да свържете устройството за съхранение на данни с компютъра / 
цифровото устройство 

Първото нещо, което трябва да проверите е какви интерфейси / връзки има вашият компютър. Най-често 

срещаните интерфейси за външни устройства за съхранение са: 

o USB (Universal Serial Bus) 

 

 

  

Фигура: 10: USB интерфейс 

o S-ATA (Universal Serial Bus) 

        

                 

Фигура: 11: S-ATA интерфейс 

  

o  Memory cards (several options)  



 

16 | P a g e  
 

 

             Фигура: 12: Примери за карти-памет 

 

o Флаш-памет 

USB Flash е устройство за съхранение на данни, което включва флаш памет с вграден USB 

интерфейс. Устройството е малко, подвижно и презаписваемо. USB флаш паметта се 

поддържа от  операционни системи като Windows, MacOS и други операционни системи. 

Флаш устройствата могат да бъдат прочетени от много други системи като Xbox One, 

PlayStation 4, DVD плейъри, системи за  развлечения и в някои преносими устройства, като 

смартфони и таблети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Безжични връзки (Wifi, Bluetooth) 

Когато става въпрос за безжични решения, не винаги е лесно да се види какви връзки има 

устройството ви. Може да има лого, но трябва да проверите в софтуера на устройството 

(операционна система, например Windows 10), за да видите какво е налично. 

Фигура: 13: Пример за флаш-памет 
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Wifi Икони : Примери 

 

Фигура: 14: Wifi икони 

 

Bluetooth Икони: Примери 

 

Фигура: 15: Bluetooth икони 

 

o Оптични устройства (CD, DVD, Blu-ray) 

Оптичните носители съхраняват данни на оптически четена среда. Данните се записват в 

модел, който може да бъде прочетен с помощта на светлина, обикновено лъч от лазерна 

светлина, точно фокусиран върху въртящ се оптичен диск. 

Пространството за съхранение варира от единичен CD-ROM, който може да съхранява до 700 

MB (мегабайта) до 128 GB (гигабайта) на четирислоен Blu-ray диск. 

 

 

 

Фигура: 16: Лога на оптични устройства 

 
СТЪПКА 2: Пространство за съхранение и скорост 

Ако за вас мястото съхранение е най-важният фактор, то външният твърд диск (HDD) или Solid 

State Disk (SSD) би бил добър избор. Те се предлагат с USB и S-ATA връзки, като тези с S-ATA 

връзка е най-бързият. Въпреки това, S-ATA не е толкова често срещана при лаптопи или други 

устройства като SMART-TV:s.  
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СТЪПКА 3: Трансфер на файлове на други устройства 

Ако прехвърляте от едно устройство на друго, важно е да знаете какво е приемащаото 

устройство и с какви връзки работи. Ако търсите решение за съхранение, което можете да 

използвате в кразлични ситуации, USB ще бъде правилният избор.

Фигура: 17: Преносим твърд диск 



 

19 | P a g e  
 

 

СТЪПКА 4: Колко важна е преносимостта и физическият размер на устройството? 

Ако размерът на устройството за съхранение е основно изискване, USB флаш памет или карта с 

памет са един добър избор. Още веднъж, USB е най-често срещаният, тъй като паметта идва в 

много вариации. Ако например имате цифров фотоапарат, можете да изберете карта с памет, 

която и камерата, и компютърът ви поддържа.  

 

2.2 Избор на онлайн облак за съхранение на данни 

СТЪПКА 1: Капацитет, цена и сигурност 

Какви файлове ще съхранявате? Ако преди всичко това са документи, повечето услуги 

(включително безплатни) ще бъдат достатъчни. Ако съхранявате по-големи файлове, като 

например изображения или видеоклипове, трябва да прецените приблизително колко са. Всички 

доставчици на подобни услуги имат различен вид ценообразуване и предоставят различно 

пространство за съхранение. Въпреки че облакът може да е безплатен, винаги има лимит за 

съхранение. Проверете количеството свободен капацитет за съхранение, за да видите дали това 

е достатъчно за вас.  Ако не, проверете каква е цената за един GB (gigabyte) или TB (terabyte) и за 

какъв период от време плащате (за година или месец). 

Когато става въпрос за опции и функции за сигурност. Свободните опции за съхранение имат 

основна система за сигурност, която разчита на програмите за сигурност на компютъра ви. 

Търговските решения за съхранение, най-често идват в пакет със софтуер за сигурност и опции за 

друг софтуер (антивирусна, текстообработваща, презентационна, електронна таблица, обработка 

на изображения и др.).    

СТЪПКА 2: Достъпност и синхронизация 

Как ще използвате облака? Ще го използвате сами или ще споделяте файлове с приятели, 

семейство, колеги? Важно ли е да имате същата услуга, за да използвате частен облак, какъвто 

ползва вашият работодател или организация? На какви цифрови устройства ще го използвате? 
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Фигура: 18: Синхронизиране на облака с локални устройства 

Проверете дали облачната система е съвместима и налична за системите и устройствата, които 

ще използвате (таблети, смартфони, PC, MAC). 

Повечето онлайн облачни хранилища имат функции за синхронизация. Това означава, че 

файловете ви ще се съхраняват онлайн „в облака“. Ако направите синхронизация, ще имате 

достъп до тях от различни устройства. Например, когато създавате файл в облака, „локално 

копие“ ще бъде създадено и на локалното ви устройство (компютър,телефон). Някои доставчици 

също ви позволяват да създавате локални копия, които автоматично се качват / синхронизират в 

облака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
СТЪПКА 3: Сравнение на доставчиците на услугата 

След като отговорите на тези въпроси (ръководството стъпка по стъпка) може да започнете да 

четете онлайн статии / тестове за допълнителна конкретна информация. Най-лесният начин е да 

използвате Интернет търсачка. 

Например, напишете избор на облак (choosing online cloud storage) 

 

Използвайте уменията си за преценка на източника, за да изберете валиден и надежден 

източник. Добър източник може да бъде статия, написана от списание за компютри или подобно.  
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2.3 Създайте своя индивидуална организационна система 

Един от най-простите и най-пренебрегвани аспекти на дигиталната компетентност и ефективност 

е организирането на цифровите файлове. Цялото време, което губите в търсене на  файлове, 

може да бъде използвано за други по-продуктивни и творчески задачи. Този модул предоставя 

информация за това как да поддържате своите цифрови файлове, организирани в папки, за 

лесно търсене и достъпност. Фокусът ще бъде върху папки и директории на вашия твърд диск; 

облак на компютър с операционна система Windows (като същите общи концепции могат да 

бъдат приложени и за повечето други системи за дигитална документация). В по-голямата си 

част структурата на потребителските директории е една и съща и стратегиите  могат да се 

прилагат и за Mac. 
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Три основни точки във файловата организация hree main goals for your file organization system 

 Лесен за записване – Не искате системата ви да бъде огромен йерархичен лабиринт. Искате да 
навигирате бързо и лесно, и да записвате файлове. 

 Лесен за намиране – Искате вашата система да улеснява намирането на необходимия файл или 
папка, чрез преглеждане на папки или чрез търсене. 

 Използваем многократно – Когато е възможно, е добре да използвате повторно  шаблони и 
установено именуване, като и двете подкрепят предишните цели. 

Задаване на основна папка с документи (Windows 10) 

СТЪПКА 1: Отворете File Explorer 

СТЪПКА 2: Натиснете десен бутон на мишката върху папка Документи/Documents 

СТЪПКА 3: Кликнете върху Свойства/Properties 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура: 19: Свойства във File Explorer 
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Фигура: 20: Меню Свойства във  File Explorer 

 

СТЪПКА 4: Кликнете върху Местоположение/Location 

СТЪПКА 5: Кликнете върху Move…  
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СТЪПКА 6: Изберете новото място, локация на вашата стандартна папка Документи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЪПКА 7: Кликнете върху Избери папка/Select Folder 

СТЪПКА 8: Кликнете върху Приложи/Apply 

 

Фигура: 21: Избиране на стандартна папка Документи 
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Създаване на вашата система за организация на файлове 

СТЪПКА 1: Намалете броя на папки на десктопа  

Добре е да поддържате работния плот възможно най-чист. Понякога може да е удобно да 

поставите файл или два на работния плот за временно съхранение, ако редовно се обръщате към 

тях и още не е нужно да го слагате в папка. 

СТЪПКА 2: Създавайте, колкото може по-малко нови папки  

Не създавайте ненужно много папки. Повечето файлове и документи могат да се поставят някъде 

в съществуващата йерархия/ структура, ако сте свършили добра работа по първоначалното й 

оформяне. Като цяло, създавайте нови папки (особено папки от най-високо ниво в Документи), 

само ако това е необходимо за лесно намиране на определен вид файлове. Ще знаете кога е 

време да създадете друго ниво в йерархията, вместо да създавате обширно многопластово 

дърво, преди да се нуждаете от него. 

СТЪПКА 3: Задайте стратегическо име на файловете и папките си 

Когато организирате файловете си, за да бъдат лесни за намиране, основното е как наименувате 

папките и файловете си. Името на папката не трябва да бъде сложно. 

Един добър начин да започнете е да мислите кога (в какви ситуации) ще използвате тези 

файлове. След това помислете какви думи е вероятно да използвате, когато се опитвате да 

намерите въпросните файлове.complicated.  
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Пример: 

Как ще запазите сметката за електричество? Мислите ли че сметка електричество.pdf е 
подходящо име за файла? Може би не.  

Юли сметка електричество.pdf не е много по-добър вариант.  

Когато давате име на файла, се замислете какъв файл, име ще търсите вие, когато се опитвате да 
го намерите. Вероятно: 

 По дата (Искам за Юли 2019 сметката за електричество ) 

 По компания (Искам ЧЕЗ сметка) 

 По вид на документа (Искам да намеря сметката за електричество) 

Подходящо име на файла ви позволява да погледнете в папката и веднага да видите какъв е 

всеки един файл, без да го отваряте. 

Подходящо име на файла може да бъде 2019-07 ЧЕЗ Сметка.pdf 

Същата идея е приложима при наименуването на папки. Не е полезно, обаче, да имате много 

папки с име Фактури, които от своя страна да се намират в различни папки. Най-добре е да 

създадете една обща папка с име Фактури, и след това да използвате това име при търсене. 

Файловете и други папки с фактури ще бъдат събрани в тази основна папка, коеот ще направи 

търсенето и намирането им по-лесно и бързо. 

 

Услуги за синхронизиране на файлове 

Услугите за синхронизиране на файлове (включително тези при Windows 10 и macOS) са 

невероятни инструменти за достъп до вашите документи от различни устройства . Това ви дава 

чудесна възможност да работите с тях, където и да сте, от всяко устройство, както и  да ги 

споделяте с други хора. 

Същите структури от документи, които използвате в локалната файлова система, могат да бъдат 

синхронизирани с облака с файлове, ако поставите структурата на папките в специалната папка 

за тази услуга. 
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Създаване на структура за документи 

СТЪПКА 1: Изберете папката си по подразбиране 

Когато съхранявате и организирате личните си документи, вие най-често използвате папката 

\username\Документи на вашия компютър. В случай че използвате компютъра, както за работа, 

така и за лични данни, създайте две папки, за да разделите личните и работните файлове. 

Ако използвате Dropbox, може да имате следните папки: 

 \Dropbox\Работа 

 \Dropbox\Лични 

Дори да не използвате Dropbox, също може да бъде: 

 \Документи\Работа 

 \Документи\Лични  

 

Фигура: 22: Пример за базова структура на папки 
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СТЪПКА  2: Лични документи 

Начинът, по който разделяте личните си документи, е най-вече въпрос на това как вие разделяте 

задачите си в ежедневието. Един пример за такова основно разделение Образование, 

Работодател, Семейство, Финанси, Здраве, Дом, Покупки, Пътувания и Кола. 

Нека това бъдат основните ви папки, те могат да съдържат други подпапки според нуждите ви. 

Например, папката Семейство може да съдържа други папки, предназначени за документи, 

свързани с родителите ви и документи, свързани с децата ви: 

 \Документи\Семейство\Иванови (Родители) 

  \Документи\Семейство\Мария (Съпруга) 

 \Документи\Семейство\Деца 

Може също да имате разделение според сфери на живота: 

 \Документи\Финанси 

 \Документи\Социален живот 

 \Документи\Забавления 

 

Фигура: 23: Пример за организиране на папка Лични документи 

Основното правило остава да изберете структура, начин на организиране , което съвпада с начина, по 

който организирате ежедневието си.  
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СТЪПКА 3: Бизнес документи 

Сходно на вашите лични документи, работните ви документи и начина им на организиране ще 

зависи ще зависи до голяма степен от професията, индустрията, фирмата и работното  ви място. 

Ако сте в голяма организация, най-вероятно ще работите на споделено устройство, в който 

случай структурата на обикновено е създадена. 

Ако сте малък екип или организация и изграждате своята структура, екипът може да се събере и 

заедно да реши какви папки са необходими в съвместната работа. Хората, запознати с 

документите, могат дадат съвет за подредбата им, така че тя да бъде възможно най-ефективна. 

Но в случай че сте, например, бизнес анализатор, който работи по проекти, вие ще съхранявате 

документите си локално, т.е на своя компютър. Тогава структурата на директориите ви може да 

изглежда така – Документи/Биснес/Проект1/План;Идеи;Резултати 

 

Фигура: 24: Пример за организиране  на папка Работни документи 

Така в една основна папка (Бизнес) ще има подпапка за всеки проект, която от своя страна ще 

подлежи на логическо разделение. Например вид работа, заинтересовани лица или лица, пред 

които се отчита проектът. 
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2.4 Използване на ваша индивидуална организационна система 

СТЪПКА 1: Научете се как да използвате менюта с команди 

В Windows, менютата са лесно достъпни и се отварят като натиснете десен бутон на мишката. 

Използвайте меню, когато създавате свтоя индивидуална организационна системаМенютата 

имат различни команди, в зависимост от това къде е се намира курсора на мишката (върху какво 

е мишката), когато натискате десния и бутон. Когато създавате папки в Windows, просто кликнете 

в Explorer, след като намерите папка Документи. След това натиснете New(Създай),  и от 

подменютата изберете, като кликвате върху него, Folder (Папка).      

 

Фигура: 25: Меню при кликане на десен бутон на мишката в Windows 10 
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СТЪПКА 2: Използване на функцията Търсене (Search) 

Операционните системи могат да изглеждат различно, но иконата на Търсене е начинът да 

намерите това, което търсите.  Кликайки на иконата Търсене, активирате функцията търсене.  

 

 
       Фигура: 26: Икона Търсене 

 

 

СТЪПКА 3: Научете се да използвате съществуващи файлове, папки и структури 

Когато използвате съществуващи файлове, папки и структури, вие спестявате време и усилия. С 

добра индивидуална система за организация, в допълнение с умения за използване на менюта, 

вие бързо създавате и премествате файловете и папките си. Особено полезни са командите за 

повторно използване на файлове и папки:   

o Копирай/Copy 

o Постави/Paste 

o Изпрати до/Move 

Първо започнете да пробвате тези команди с файлове, които не са особено важни. Все пак не 

бихте искали да изгубите важни документи, докато се упражнявате.  
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СТЪПКА 4: Използване на шаблони/темплейти на папки  

Може да е много полезно предварително да създадете шаблон на папка, която да им 

структурата, която искате да използвате. След това в началото на всяка година, или при 

започване на нов, сходен на стария, проект, може просто да копирате папката-шаблон. Тя ще 

бъде с избраната от вас, вече изпробвана структура, но празна и готова за съхраняване на 

файловете от настоящата година или проект. 

Две са ползите от това:  

o Спестява вашето време. С няколко кликвания на мишката, ще имате създадено цяло ''дърво'' 

на папки. 

o Налага последователност. Вие знаете, че вашите папки ще бъдат именувани по един и същи 

начин всеки път, което означава, че е по-вероятно да запазите нещата на правилното място и 

това прави много по-лесно бързото им намиране с функцията търсене. 

Зъздаването на шаблон на папка, просто п За да създадете шаблон за папка, просто постройте 

вашата папка веднъж. След това, когато имате нужда от него, можете да го копирате в Explorer на 

Windows и да го поставите в папката на новия си проект. новия си клиент или папка на проекта. 
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