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РЕЗЮМЕ  

Този модул има за цел да разшири познанията на потребителя за онлайн престъпни 

дейности, които се използват за измама на непосветения или начинаещ потребител в 

интернет. Основните цели на модула са да даде възможност на потребителя да се пази 

от киберпрестъпници и да запази личната информация, като гарантира, че неговите 

онлайн данни и активи не са компрометирани. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ  

Фишинг, измама, интернет измами, киберпрестъпления, кибертормоз, измамници. 

 

ЦЕЛИ НА МОДУЛА  
  

  

Действия/ Резултати 

Придобиване на знания за разпознаване на интернет базирани престъпни дейности, 

насочени към индивидите, и придобиване на умения за идентифициране и избягване 

на тези дейности. 

Знания  Умения Компетентности 

  

Фишинг / Измама  

  

Разбиране на фишинг  

  

Разпознаване на реални 
имейли от злонамерени  

  

Разпознаване на реални 
SMS от злонамерени  
 

  

Увереност при оценка на 

дигиталната комуникация, 

която изглежда 

официална, и 

предприемане на 

действия за безопасност 

  

Интернет измами  

  

Разбиране на интернет 
измамите 

  

Разпознаване на някои 
често използвани измами  

  

Необходими действия за 

да осигурите защита  

  

Идентифициране на общи 

измами и практики и 

разбиране на основната 

защита. 
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Киберпреследване 

  

Разпознаване на 

киберпреследване 

  

Стратегии за справяне 

  

Предпазване от  

киберпреследване 

  

Идентифициране и 

справяне с 

киберпреследване и 

възможностите за 

докладване. 

  

Кибертормоз  

  

Разпознаване на 

кибертормоз 

  

Стратегии за справяне 

  

Предпазване от  

кибертормоз 

  

Идентифициране и 

справяне с кибертормоза и 

възможностите за 

докладване. 
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РАЗДЕЛ 1: Фишинг  

  

Резултат 

  

Запознаване с фишинг и способността да се различават истински имейли / SMS 

съобщения от злонамерени 

Фишинг измами  

Фишинг измамите  се основават на съобщение, направено чрез електронна поща или в 

социалните мрежи. В много случаи кибер престъпниците изпращат на потребителите 

съобщения / имейли, като се опитват да ги подведат да им предоставят ценни и 

чувствителни данни (идентификационни данни за вход - от банкова сметка, социална 
мрежа, работен акаунт, облачно съхранение), които могат да се окажат ценни за тях. 

  

Освен това, тези имейли идват от официален източник (като банкови институции или 

друг финансов орган, законни компании или представители на социални мрежи за 

потребителите.) 

  

По този начин те използват техниките на социалното инженерство, като ви убеждават 

да кликнете върху конкретна злонамерена връзка и да влезете в уебсайт, който 

изглежда законен, но всъщност се контролира от тях. Ще бъдете пренасочени към 

фалшива страница за достъп, която прилича на реалния уебсайт. Ако не внимавате, 
може да предоставите данни за вход и друга лична информация. 

 

Виждали сме много имейл кампании със спам, в които фишингът е основният вектор за 

атака на злонамерени престъпници, използван за разпространение на злонамерени 
програми за кражби  на финансови и други данни.  

  

За да постигат успех, измамниците създават чувство за неотложност. Те ще ви разкажат 

страшна история за това как банковата ви сметка е застрашена и как наистина трябва 

да осъществите достъп възможно най-скоро до сайт, на който трябва да въведете 
своите идентификационни данни, за да потвърдите самоличността си или профила си. 

 

След като попълните данните си за онлайн банкиране, киберпрестъпниците ги 

използват, за да проникнат в реалната ви банкова сметка или да ги продадат на 

престъпната мрежа на други заинтересовани страни. 

  

По-долу е даден пример на фишинг имейл.  
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Разпознаване на фишинг измами  
  

 Не се доверявайте на показваното име 

  

Любима тактика за фишинг сред киберпрестъпниците е да се имитира името на имейла. Ето 

как работи: Ако измамник иска да измисли хипотетичната марка „Моята банка“, имейлът 

може да изглежда по следния начин:  

 

  

Този измамен имейл, след като бъде доставен, изглежда легитимен, тъй като повечето 

потребителски пощенски кутии представят само показваното име. Не се доверявайте на 

показваното име. Проверете имейл адреса в заглавието - ако изглежда подозрителен, не 

отваряйте имейла.  
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Гледайте, но не кликвайте.  

Задръжте курсора на мишката над всички връзки, вградени в тялото на имейла. Ако 

адресът на връзката изглежда странно, не кликвайте върху него. Ако искате да тествате 

връзката, отворете нов прозорец и въведете адреса на уебсайта директно, вместо да 
кликнете върху връзката от нежелани имейли. 

  

Проверете за правописни грешки.  

Утвърдените марки се отнасят много сериозно към имейлите. Легитимните съобщения 

обикновено нямат големи правописни грешки или лоша граматика. Прочетете 
внимателно вашите имейли.  

  

Анализирайте поздрава. 

 Имейлът, адресиран ли е неясно до „ценен клиент?“ Ако е така, внимавайте - законните   

 фирми  често използват личен поздрав с вашето име и фамилия. 

  

Не предоставяйте лична информация.  

Легитимните банки и повечето компании никога няма да поискат лични данни с имейл. 
Не ги предоставяйте.  

  

Внимавайте за заплашителен език или спешност в предмет на имейла.  

Да се предизвика чувство за спешност или страх е разпространена тактика при 

фишинга. Внимавайте за предмет на имейла дали се твърди, че „вашата сметка е 

блокирана“ или че е регистриран „неоторизиран опит за достъп“.”  

  

Разгледайте подписа.  

Липса на детайли за изпращача или  как може да се свържете с компанията много 

напомня за фиш. Легитимният бизнес винаги посочва детайли за контакт.   

  

Не кликвайте върху приложенията.  

Включването на злонамерени прикачени файлове, съдържащи вируси и злонамерен 

софтуер, е често срещана тактика за фишинг. Зловредният софтуер може да повреди 

файловете на компютъра ви, да открадне паролите ви или да ви шпионира без ваше 
знание. Не отваряйте прикачени файлове, които не сте очаквали. 

 

Не се доверявайте на заглавната част от имейл адрес. 

Измамниците не само подправят марки в името на дисплея, но и подправят марки в 
заглавието от имейл адреса. 

 

Не вярвайте на всичко, което виждате.  

Измамниците са изключително добри в това, което правят. Само защото имейлът има 

убедителни логотипи, език и на пръв поглед валиден имейл адрес, не означава, че той 
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е легитимен. Бъдете скептични, когато става въпрос за вашите имейл съобщения - ако 
изглеждат дори малко подозрителни, не ги отваряйте.  

  

Фишинг измами - SMS измами и как да ги разпознаем  

Това са съобщения, които се изпращат от хора / лица, известни като Scammers, които 

възнамеряват да заблудят хората да вярват, че съобщенията, които изпращат, са 

реални. Тези съобщения обикновено започват с "Поздравления" и след това ви казват, 

че "сте спечелили K95,000.00 или K150,000.00" от бизнес или добре позната компания 

само за да ви развълнуват и накарат да реагирате бързо. 

  

Кои са белезите на измама с SMS?  

  

• Ще има поздравление в началото на съобщението,  

• Ще има изявление за номинация, напр. "Вие сте победител номер 3 ..." 

• Ще бъде споменато име на фирма 

• Ще бъдете помолени да се свържете с конкретно лице 

   

Какво да направите, когато получите такъв SMS? 

• Прочетете внимателно съобщението и никога не се вълнувайте прекалено много 
от него;  

• Никога не се обаждайте на номерата на мобилните телефони, посочени в SMS;  

• Никога не разкривайте данни за банковите си сметки на тези измамници;  

• Ако по-късно получите обаждане за съобщението, в което ви съветват да 

предоставите банкови детайли и местоположение на тези неизвестни лица, 
въздържайте се от предоставяне на тези детайли и прекъснете разговора.  

• Свържете се с вашата банка и разговаряйте с тях директно, не използвайте 
номера в SMS!  

  

Пример на измама с SMS  



  

10  
  

 
  

Данни, които една компания никога няма да поиска  

Ето осем неща, които измамниците може да ви помолят да направите с имейл, SMS или 
директно обаждане. Ако ги направят, изтрийте ги или прекъснете разговора.  

• Обаждат се или изпращат имейл, за да поискат вашия ПИН или пароли за 
онлайн банкиране  

• Изпращат някого до дома ви за да вземе пари, банкови карти или нещо друго  

• Искат да потвърдите трансфер на суми към нова сметка или да дадете пари в 

брой   

• Искат да изпълните ‘пробна транзакция’ онлайн  

• Изпращат ви имейл с линк към уебсайт, който иска да впишете вашите детайли 
за онлайн банкиране  

• Искат да изпратите с имейл или текст лична или банкова информация  

• Осигуряват банкови услуги чрез каквито и да е мобилни приложения, различни 
от официалните банкови приложения  

• Обаждат се, за да ви съветват да купите диаманти, земя или други стоки  

  

В обобщение, при посочените по-горе ситуации - изтрийте и ако все още се 

притеснявате, свържете се с фирмата, посочена в опита за фишинг, от основния им 
сайт.  
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  РАЗДЕЛ 2: Интернет измами  
  

Резултат  
  

Идентифициране на общи измами и практики с разбиране на основната защита. 

Какво представляват email измамите (SCAM) 

 Терминът SCAM в онлайн света е преведен свободно. По дефиниция, измамата е схема с  

  бърза печалба, където човек измамва друг човек или група от хора за пари, като им 

  представя  невярна информация по време на сделка или предложение.   

Има много различни видове измами, които се насочват към нищо неподозиращите жертви. 

Измамниците могат да се обърнат към жертвите си чрез електронна поща, SMS, а понякога и 

с телефонно обаждане до личния си номер.  

 

Често срещани измами  

Измами за неочаквани награди  

  

Измамите за неочаквани награди включват лотарийни измами, измами при пътувания и 

др. Тези измами могат да бъдат доставени онлайн, по телефона или по пощата. Те ви 

информират, че сте спечелили награда (напр. голяма сума пари, ваучери за пазаруване, 

безплатни продукти за почивка или пътуване) и за да заявите това, трябва да изпратите 
пари или да предоставите лична информация. 

 

Измами за неочаквани пари  

  

Те  включват измами за наследство, ‘Нигерийски’ измами, измами за възстановяване на 

пари и други авансови плащания. При тези измами ви искат:  

  

• да изпратите пари предварително за продукт или награда,  

• да предоставите лична информация, да платите такси или адвокатски хонорари 

за претендиране на вашето наследство или голямо вземане, което имате от 
далечен роднина в чужбина, или  

• да направите трансфер в полза на някого с обещанието да получите пари.  

  

Пример за нигерийска измама  
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Измами при запознанства и романтични срещи 

Измами със запознанства и романтични измами са особено убедителни, защото те 

действат на вашата романтична или състрадателна страна. Те задействат емоционални 
тригери, за да ви накарат да предоставите пари, подаръци или лични данни. 

  

Измами със заплахи и изнудване 

  

Измамите за заплахи и изнудване включват „рансъмуер“, „злонамерен софтуер“ и 

„измами с удари“. Измами с Ransomware и злонамерен софтуер могат да включват 

опасен софтуер, който се поставя на вашия компютър. Това може да даде на 

престъпниците достъп до вашата лична информация, което може да доведе до загуба 

на данни или да ви попречи да осъществявате достъп до програмите и файловете си. 

След това измамниците изискват плащане, преди да ви се позволи отново да влезете в 
компютъра си. 

 

Заплахи от убиец (‘Hit man scams’) включва измамници, които изпращат случайни 

смъртни заплахи чрез SMS или имейл от нает „убиец“. Съобщението съдържа заплахи, 

че ще бъдете убит, освен ако не изпратите парите на убиеца.  
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Заплахи относно работа и инвестиции  

  

Измамите относно работа са насочени към хора, които търсят нова работа или които 

искат да работят от дома си. Често тези измами обещават висок доход за малко работа, 
но изискват предварително плащане преди започване на работа. 

  

Инвестиционните измами включват измамници, които се свързват с вас чрез нежелани 

телефонни обаждания или имейли с предложения за инвестиции в доходоносни схеми, 

които ще осигурят атрактивна възвращаемост. В много случаи измамниците използват 

усъвършенствани и оригинални уебсайтове, за да убедят потребителите, че техните 
предложения са легитимни. 

  

Фалшив антивирусен софтуер  

  

Ние всички сме виждали поне веднъж това послание на екраните си: „Вие сте заразени! 

Изтеглете антивирусния код X сега, за да защитите компютъра си! " 
  

Много от тези изскачащи прозорци са много добре създадени, за да изглеждат като 

законни съобщения, които може да получите от Windows или друг продукт за 
сигурност. 

  

Ако имате късмет, това не е нищо повече от една невинна шега, която ще ви 

притеснява, като показва нежелани изскачащи прозорци на екрана, докато сърфирате 

онлайн. В този случай, за да се отървете от досадните изскачащи прозорци, ви 
препоръчваме да сканирате системата си, като използвате добър антивирусен продукт.  
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Фалшив антивирусен софтуер 

Ако прозорецът, показан по-долу, се появи, добър начин да разберете е да отворите 

законния център за защита на Windows. Ако секцията "Антивирус" е била червена и 

"ИЗКЛЮЧЕНА" - но сега има зелен кръг с надпис "ВКЛЮЧЕНО", програмата е легитимна. Ако 
все още показва "OFF", има голяма вероятност  този софтуер да е фалшив. 

  

Както е показано по-долу, те могат да бъдат много убедителни и изглеждат точно като 

истинските.   

  

 

  

  

Ако ви е необходима безплатна антивирусна програма, проверете в тези надеждни 

сайтове.   

  

Avira Antivirus  

  

Avast Free Antivirus  

  

 AVG Free Antivirus  

  

Измами с Bitcoin  

  

Ако (искате да)  инвестирате в Bitcoin технология, ние ви съветваме да внимавате за 

онлайн измами. Цифровите портфейли могат да бъдат отворени за хакерство, а 

измамниците да се възползват от тази нова технология за кражба на чувствителни 
данни. 

https://www.avira.com/en/free-security-suite
https://www.avira.com/en/free-security-suite
https://www.avast.com/free-antivirus-download
https://www.avast.com/free-antivirus-download
http://www.avg.com/free-antivirus-download
http://www.avg.com/free-antivirus-download
http://www.avg.com/free-antivirus-download
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Биткойн транзакциите трябва да бъдат безопасни, но тези пет примера на Bitcoin 
измами показват как те се извършват и как можете да загубите парите си. 

  

Най-често срещаните онлайн измами, за които трябва да внимавате, са следните: 

  

• Фалшива размяна на Bitcoin  

• Схеми Ponzi  

• Ежедневни опити за измама  

• Хакерски програми  

  

По-долу е даден пример. 

  

  

 
  

Тук може да видите как да разпознаете измама с Bitcoin и да бъдете в безопасност, 
докато сте онлайн -  Bitcoin scam .  

  

Измами с фалшиви новини  

  

Разпространението на фалшиви новини в Интернет е опасност за всички нас, защото 

оказва влияние върху начина, по който филтрираме информацията, която откриваме и 

четем в социалните медии. Това е сериозен проблем, за който нашето общество 

трябва да е информирано, най-вече заради заблуждаващите ресурси и съдържание, 

предлагани онлайн, което прави невъзможно хората да правят разлика между реална 
и фалшива информация. 

https://www.finder.com/bitcoin-scams
https://www.finder.com/bitcoin-scams
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Препоръчваме ви да имате достъп и четете само  надеждни източници на информация, 

идваща от приятели или хора, които знаете, че четат редовни емисии от надеждни 

източници: блогъри, браншови експерти, за да се избегнат фалшиви новини. 

  

Фалшиви уебсайтове за пазаруване  

  

Всички обичаме пазаруването и е по-лесно и по-удобно да го правим в интернет с 

няколко кликвания. Но за вашата онлайн безопасност бъдете предпазливи относно 

посещаваните от вас сайтове. Има хиляди уебсайтове, които предоставят невярна 

информация и могат да ви пренасочат към злонамерени връзки, което дава на 
хакерите достъп до най-ценните ви данни. 

  

Ако забележите голяма онлайн оферта, която е „прекалено добра, за да е истина“, може би 

ще се изкушите да кажете „да“ незабавно, но трябва да знаете как да откриете фалшив сайт 

за пазаруване - how to spot a fake shopping site  , така че да не бъдете измамени. Като този 

сайт по-долу, те могат да бъдат много убедителни.  

http://www.cnbc.com/2017/06/16/online-shopping-scams-how-to-identify-fake-sites.html
http://www.cnbc.com/2017/06/16/online-shopping-scams-how-to-identify-fake-sites.html
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Фишинг измама с точки за лоялност  

  

Много уебсайтове имат програма за лоялност, която възнаграждава клиентите си за 

различни покупки, като предлага точки или купони. Това е предмет на друга онлайн 

измама, защото кибер престъпниците могат да ги насочват и да крадат вашите 

чувствителни данни. Ако си мислите, че някой няма да иска достъп до тях, помислете 
отново. 

  

Най-често срещаната измама е измама с фишинг, която изглежда като истински 

имейл, който идва от вашата програма за лоялност. Злонамерени хакери има 

навсякъде и само с един клик злонамерен софтуер може да бъде инсталиран на 

вашия компютър и хакерите да имат достъп до вашите данни.  

 

Тъй като е трудно да се разпознаят фишинг измамите, може да ви е полезен този 

пример  на текуща фишинг кампания, насочена към притежателите на Payback 
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купонни карти, както и някои полезни съвети и трикове, за да се избегне измама -   
current phishing campaign.    

  

Пример за обещаване на награда с едно кликване.  

  

  
  

  

  

  

  

Основна защита  

Точни копия. Измамниците често се преструват, че са някой, на когото имате доверие, 

като държавен служител, член на семейството, благотворителна организация или 

компания, с която работите. Не изпращайте пари и не предоставяйте лична 

информация в отговор на неочаквана заявка - независимо дали тя идва като текст, 
телефонно обаждане или имейл. 

Направете онлайн проучвания. Напишете име на фирма или продукт в любимата си 

търсачка с думи като „преглед“, „жалба“ или „измама“. Или потърсете фраза, която 

описва вашата ситуация, като „IRS повикване“. 

Можете дори да търсите телефонни номера, за да видите дали други хора са ги 

докладвали за измами. 

  

Не вярвайте на самоличността на обаждащия се. Технологията улеснява измамниците 

да фалшифицират информацията за идентификация на обаждащия се, така че името и 

номерът, които виждате, не винаги са реални. Ако някой се обади с молба за пари или 

https://www.gdatasoftware.com/blog/2016/12/29375-criminals-go-phishing-for-loyalty-points-and-your-data
https://www.gdatasoftware.com/blog/2016/12/29375-criminals-go-phishing-for-loyalty-points-and-your-data
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лична информация, затворете. Ако смятате, че обаждащият се може да казва истината, 
обадете се на номер, за който знаете, че е истински. 

Не плащайте предварително за обещание. Някой може да ви помоли да платите 

предварително за неща като облекчение на дълга, кредитни оферти или заем, помощ 

за ипотека или работа. Може дори да кажат, че сте спечелили награда, но първо трябва 

да платите данъци или такси. Ако го направите, те вероятно ще вземат парите ви и ще 

изчезнат. 

Помислете как плащате. Кредитните карти имат вградена значителна защита срещу 

измами, но някои начини на плащане не са защитени. Свързването на пари чрез услуги 

като Western Union или MoneyGram е рисковано, защото е почти невъзможно да си 

върнете парите. Това важи и за презареждащи се карти (като MoneyPak или Reloadit) и 

карти за подаръци (като iTunes или Google Play). Правителствените служби и честните 

компании няма да изискват от вас да използвате тези методи на плащане. 

Разговаряйте с някого. Преди да се откажете от парите или личната си информация, 
говорете с някой, на когото имате доверие. Изпълнителите искат да взимате бързи 
решения. Може дори да ви заплашат. Забавете, разгледайте историята, направете 
онлайн търсене, консултирайте се с експерт - или просто кажете на приятел. 
 
Затворете при автоматично обаждане. Ако отговорите на телефонно обаждане и чуете 

записани стъпки за продажби, затворете! Тези обаждания са незаконни и често 

продуктите са фалшиви. Не натискайте 1, за да говорите с някого или да бъдете 

извадени от списъка. Това може да доведе до повече повиквания. 

Бъдете скептични по отношение на безплатните оферти. Някои компании използват 

безплатни проучвания, за да ви запишат за продукти и да ви таксуват всеки месец, 

докато не ги анулирате. Преди да се съгласите на безплатен пробен период, проучете 

компанията и прочетете правилата за анулиране. И винаги преглеждайте месечните си 

извлечения за такси, които не разпознавате. 

Не депозирайте чек и връщане на пари. По закон банките трябва да осигуряват 

средства от депозирани чекове в рамките на дни, но разкриването на фалшив чек може 

да отнеме седмици. Ако депозит от чек се окаже фалшив, вие сте отговорни за 

връщането на банката. 
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РАЗДЕЛ 3: Киберпреследване  

  

  
Резултат  

  

Идентифициране и справяне с киберпрестъпленията и възможностите за докладване. 

 

Киберпреследване  

  

Киберпрестъплението е престъпление, при което нападателят тормози жертва чрез 

електронна комуникация, като електронна поща или мигновени съобщения (IM), или 

съобщения, публикувани на уеб сайт или дискусионна група. Един кибер преследвач 

разчита на анонимността, предоставена от Интернет, за да преследва жертвата си, без 

да бъде открит. Съобщенията за кибератаки се различават от обикновения спам, тъй 

като кибер преследвачът се насочва към конкретна жертва с често заплашващи 

съобщения, докато спамърът се насочва към множество получатели само с досадни 
съобщения. 

Ето няколко примера на тактика при киберпреследване:  

  

• Изпращане на манипулативни, заплашителни, неприлични или тормозещи 
имейли от различни имейл акаунти. 

• Хакерство в онлайн сметките на жертвата (като банково или електронно) и 
промяна на настройките и паролите на жертвата. 

• Създаване на фалшиви онлайн сметки в социални мрежи и сайтове за 

запознанства, представяне за жертвата или опит за установяване на контакт с 

жертвата чрез използване на фалшива персона. 

• Публикуване на съобщения до онлайн бюлетини и дискусионни групи с личната 

информация на жертвата, като домашен адрес, телефонен номер или номер за 

социално осигуряване. Публикациите също могат да бъдат неприлични или 

противоречиви - и в резултат на това жертвата получава многобройни имейли, 
обаждания или посещения от хора, които четат публикацията онлайн. 

• Подписване за множество онлайн пощенски списъци и услуги, като се използва 
името и имейл адреса на жертвата. 

  

Киберпрестъпленията са трудни за хващане, защото измамникът  може да бъде в друга 

държава или да седи далече от жертвата. В анонимния свят на Интернет е трудно да се 

провери самоличността на измамника, да се съберат необходимите доказателства за 

арест и след това да се проследи измамникът до физическо място. 

 

 

 

Ако сте жертва на киберпрестъпления, опитайте се да съберете възможно най-много 
физически доказателства и да документирате всеки контакт. 
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Има редица прости начини да се предпазите от киберпрестъпленията. Една от най-

полезните предпазни мерки е да останете анонимни, вместо да имате 

идентифицирано онлайн присъствие: Използвайте основния си акаунт за електронна 

поща само за да общувате с хора, на които имате доверие, и да създайте анонимен 
акаунт за електронна поща, като Yahoo или Hotmail, за всички други комуникации. 

Задайте опциите за филтриране на програмата за електронна поща, за да 

предотвратите показването на нежелани съобщения. Когато избирате онлайн име, 

направете го различно от вашето име и неутрално по пол. Не поставяйте 
идентификационни данни в онлайн профилите. 

Ако станете жертва на киберпреследване, най-ефективният начин на действие е да 

съобщите за нарушителя на неговия интернет доставчик (ISP). Ако тази възможност е 

невъзможна или неефективна, най-доброто нещо, което трябва да направите, е да 

промените собствения си интернет доставчик и всичките си онлайн имена. WHOA 

съобщава, че над 80% от случаите, докладвани през 2001 и 2002 г., са разрешени с тези 

методи, докато 17% са докладвани на служители на правоприлагащите органи.  
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РАЗДЕЛ 4: Кубертормоз  

  

  
Резултат  

Подпомагане на потребителя да идентифицира, обработва и съобщава за 

кибертормоз.  

  

Какво е кибертормоз  

  

Кибертормоз е тормоз, който се осъществява чрез цифрови устройства като мобилни 

телефони, компютри и таблети. Кибертормоз може да възникне чрез SMS, текст и 

приложения или онлайн в социални медии, форуми или игри, където хората могат да 

гледат, участват или споделят съдържание. Кибертормозът включва изпращане, 

публикуване или споделяне на отрицателно, вредно, невярно или обидно съдържание 

за някой друг. Той може да включва споделяне на лична или частна информация за 

някой друг, причиняваща срам или унижение. Някои видове кибертормоз пресичат 
линията и се превръщат в незаконно или престъпно поведение. 

  

Най-често местата, където се осъществява кибертормоз, са следните:  

  

• Социални медии, като Facebook, Instagram, Snapchat, и Twitter  

• SMS (Short Message Service) също известен като Text Message, изпращан през 

устройства   

• Незабавно съобщение (чрез устройства, услуги за доставчици на електронна 
поща, приложения и функции за съобщения в социалните медии) 

• Имейл  

  

Как да се справим с кибертормоза  

Никога не отговаряйте  

Не отговаряйте на нищо, което е било казано и не отмъщавайте, като отвърнете по 

същия начин. Да кажеш нещо лошо или да публикуваш нещо унизително в отмъщение, 
може да влоши нещата или дори да те вкара в беда. 

Скрийншот  

Ако можете, направете екранна снимка на всичко, което смятате, че може да бъде 
кибертормоз, и запазете запис от него на компютъра си.  

Блокирайте и докладвайте   

Повечето онлайн платформи имат тази функция, уверете се, че блокирате и съобщавате 
нарушителите на подходящата социална медийна платформа. 

 

Говорете за това  
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Може да не го почувствате в момента, но кибертормозът ви засяга по много различни 

начини. Не сте сами. Разговорът с някого относно тормоза не само ви помага да 

търсите подкрепа, но и документира доказателства и ще свали огромна тежест от 
раменете ви. 

Колко сериозно е това?  

Оценете колко е сериозен кибертормозът. Ако обаждането е от някой, който не знае, 
може би е по-лесно просто да докладвате и да блокирате този потребител. 

Докладвайте за станалото.  

Ако сте обект на кибертормоз от някого, с когото посещавате училище или колеж, 

съобщете това на учителя. Ако някой ви заплашва, че ще  даде лична информация за 

вас или ви кара да се страхувате за вашата безопасност, свържете се с полицията или с 
възрастен, колкото може по-скоро. 

Пазете личната си информация 

Препоръчваме ви да поддържате настройките за поверителност на социалните медии и 

да не се свързвате с никой, който не познавате офлайн. Не говорите със случайни хора 

на улицата, така че защо да го правите онлайн? Хората не винаги могат да бъдат тези, 

за които се представят, и вие бихте могли да изложите себе си и тези, на които най-

много държите, на риск. 

Съчувствайте.  

Винаги помнете, че щастливите и сигурни хора не тормозят другите. Хората, които 

тормозят, преминават през трудни периоди сами и често се нуждаят от помощ и 
подкрепа. 

Кибертормозът обикновено не е свързан с възрастни, но може по-скоро да се използва 

за изнудване на пари или лични данни, отколкото да се използва по престъпен начин 
от някого. 

 

УПРАЖНЕНИЯ   

  
Упражнение 1: PayPal – Идентифициране на кибер измами в реалния живот.  

Ако сте получили това писмо, какви стъпки бихте предприели, за да удостоверите действията, 

които трябва да предприемете?  
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Упражнение 2: Измама с банкови данни на Barclays  
  

1. Какво никога не трябва да правите, ако сте получили този имейлl?  

2. Как може да се удостовери тази поща? 
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Упражнение 3: Фишинг със SMS за банкови данни  
  

  

1. Защо според вас са подозрителни тези SMS?  

  

 

  

  

  

Упражнение 4: Онлайн куиз – намерете измамата  
  

Направете този куиз онлайн и вижте резултата си. 

https://www.protectseniorsonline.com/quiz/   

https://www.protectseniorsonline.com/quiz/
https://www.protectseniorsonline.com/quiz/
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ  

Термини, коити трябва да знаете 

 https://www.lifewire.com/top-internet-terms-for-beginners-2483381  

Планиране на Интернет безопасността за възрастни хора (PDF 

download)  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact= 

8&ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fvict 

imserviceslanark.ca%2Fphotos%2Fcustom%2FVSLG%2FResources%2FSafetyPlanningForSe 

niors_English.pdf&usg=AOvVaw3WNu9papw-5PbHbhKSxVFi  

Важни съвети за безопасност в интернет (PDF download)  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi 

z8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fquery.prod.cms.rt.mic 

rosoft.com%2Fcms%2Fapi%2Fam%2Fbinary%2FRE1ImTu&usg=AOvVaw0QyXRMv5RLg- 

kAS0tIaUvz  

Обяснение на фишинг  – Youtube video 

https://www.youtube.com/watch?v=9TRR6lHviQc 

Много хубав сайт с повече информация за фишинг 

http://www.phishing.org/  

Актуален списък с основните онлайн измами 

https://www.thebalancecareers.com/top-internet-scams-a-z-list-2062169 

ЗаЩита на вашите данни https://youtu.be/BL7WJM342Uc  

Още информация за измзмите. 

https://www.scamwatch.gov.au/get-help/protect-yourself-from-scams  

Онлайн сигурност за възрастни 

https://www.connectsafely.org/seniors/  

Още информация за онлайн безопасност 

https://www.protectseniorsonline.com/resources/  
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https://blog.returnpath.com/10-tips-on-how-to-identify-a-phishing-or-spoofing-email-v2  

  

  
Топ онлайн измами, които трябва да избягвате 

https://heimdalsecurity.com  

  

  
 SMS с измама и как да го идентифицираме  

https://support-pg.digicelgroup.com  

  

  
Осем неща, които вашата банка никога няма да ви пита, за разлика от измамник  

https://www.telegraph.co.u  

  

  
Онлайн измами  

https://www.acorn.gov.au/learn-about-cybercrime  

  

  
10 неща, които можете да направите, за да избегнете измама  

https://www.consumer.ftc.gov  

  

  
киберпреследване  

https://searchsecurity.techtarget.com  

  

  
Онлайн тормоз & Кибертормоз 

 https://www.privacyrights.org/consumer-guides/online-harassment-cyberstalking  

 

РЕШЕНИЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА  

  

  

Упражнение 1  
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Първата ви реакция може да е, че не сте го купили и щраквате върху продукта, за да видите 

какъво е той. Активиран е вирус или връзка към фалшив сайт. 

  

Погледнете името, ако не го разпознавате, червена лампа.  

  

Задръжте курсора над линка на продуктите, сочи ли към ebay URL с правилен 
спелинг?  

  

Задръжте курсора над линка Paypal, сочи ли той към правилен URL?  

  

Ако отговорът на някой от тези въпроси е не, изтрийте писмото. 

Ако случайно сте закупили продукт и сте използвали Paypal, отидете на сайта на Paypal от 

собствения си браузър и проверете транзакциите си. Не използвайте никакви връзки в 

имейла.  

Ако все още сте загрижени отидете на сайта на Paypal, вижте контакта и говорете с тях 

директно.  
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Упражнение 2: Barclays  

  

 

 

Погледнете имейл адреса, той е правилен като част от полето за име, но 

подозрителното поле е второто име след полето за име. 

  

Задръжте курсора на мишката върху връзката за възстановяване, не щраквайте. 
Проверете URL адреса дали той сочи към неразпознат сайт. 

  

Ако имате притеснения, свържете се с банката си от техния сайт, не следвайте банкови 
връзки в данните за връзка в мейла. 

  

Изтрийте пощата. 

 

 

 

 

Упражнение 2: SMS измами 

  



  

30  
  

 

   

Банките не изпращат SMS с линкове.  

  

Линкът изглежда подозрителен, не кликвайте върху него, помнете, че телефонът ви 

е основно компютър и ще изпълни същите действия.  

  

Не се обаждайте на номерата, посочени в SMS.  

  

Обадете се на вашата банка и разговаряйте със служителите.  

  

Изтрийте този SMS и разговаряйте с приятели.  


