
ОНЛАЙН ИДЕНТИЧНОСТ



СЪВМЕСТНОТО НИ СЪЖИТЕЛСТВО С ИНТЕРНЕТ



СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ НИ ДАННИ

Опасности в интернет:

• хакери;

• терористи;

• крадци;

• психологически атаки;



УПОТРЕБА НА СМАРТФОНИ В СВЕТА

41%

59%

употреба на смартфони в световен мащаб

използващи не използващи



НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИ МАРКИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НА СМАРТФОНИ

23,4 % 20,6 % 8,4 %



СТОЙНОСТИ НА ПРОДАЖБИТЕ – ОБЩО 
409 МЛРД. $

84 млрд. $ 

152 млрд. $ 

56 млрд. $ 



ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...



НАЙ-ТЕГЛЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ



• общ брой потребители на ден - 2,6 млрд.

48%
52%

мъже

жени



• общ брой потребители на ден - 800
млн;

• 16.6 млн. изтегляния от Google Play;

• 10.3 млн. изтегляния от App Store;



• общ брой потребители на ден – 500 млн.

45%
55%

мъже

жени



• общ брой потребители на ден – 265 млн;

• най-популярната социална мрежа сред тийнейджърите в САЩ.



• общ брой потребители на ден – 192 
млн;

• най-разпространена в САЩ;

• потребителите я използват предимно
за новини.



ПРОЦЕНТ НА ХОРАТА, ИМАЛИ НЯКОГА ПРОФИЛ В:

9%

11%

14%

56%

58%
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Някоя социална мрежа Facebook LinkedIn Twitter Google+

*данни на НСИ



ГЛАВНА ПРИЧИНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:

*данни на НСИ

3%

5%

9%

14%

50%

64%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

за намиране на потенциална половинка в живота

за четене на коментари от звезди, спортисти и политици

за създаване на нови приятелства

за връзки с хора, които споделят хобитата и интересите 
ни

за свързване със стари приятели, с които сме загубили 
връзка

за поддържане на връзка със семейството и близките

за поддържане на връзка с приятелите



КАКВА Е ОПАСНОСТТА?

фишинг / phishing 



ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ



ДЕЦАТА И ИНТЕРНЕТ ОПАСНОСТИТЕ



ПРЕДПАЗЛИВО ПОВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ

Да не се споделя следната 
информация в интернет:
• ЕГН;
• банкови сметки;
• лични адреси;
• използване на различни 

пароли с висока степен на 
сложност;

• рядко актуализиране на 
местонахождението ни;

• игнориране на реклами. 



СТЪПКИ ПРИ ОТКРАДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
БАНКОВАТА НИ СМЕТКА

• уведомяваме банката;
• блокираме картата и 

сметката;
• закриваме достъпа до тях;
• откриваме нова сметка.



КЪДЕ ДА ПОДАДЕМ СИГНАЛ?



ЧЕСТИ ПРАКТИКИ НА ИЗМАМНИЦИТЕ



ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА БОРБА С 
ОНЛАЙН ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

124 123



Ивон Иванова
8 г.



Ивайло Иванов
родител



Никола Колев
10 г.



Ерик Павлов
16 г.



Анна Попова
родител



Калоян Тошев
17 г.



Мария Георгиева
родител



ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

до 12 г.

• Имат достъп до устройство;

• Малко известна им е темата за поверителността и защита на личната 
информация.

до 18 г.

• Използват смартфоните си за споделяне на съдържание.

• Притежават собствени устройства.

родители

• Най-запознати с защитата на онлайн идентичността.

• Стремят се да научат децата си с тази практика.


