
Гореща линия за подаване на сигнали за вредно и незаконно 
съдържание в Интернет

От месец май 2006 г. в България бе задействана Гореща линия 
за подаване на сигнали за съдържание в Интернет, което може 
да застраши физическото и психическото здраве на децата и 

непълнолетните.
Горещата линия е изградена по проект, подкрепен от 

Европейската комисия, като част от Общоевропейската 
асоциация на операторите на горещи линии. Основната цел на 
Горещата линия е да приема сигнали за детска порнография и 

всякакво съдържание, опасно и вредно за децата.
Подадените сигнали се обработват от подготвени оператори и 
се предават на компетентните органи с цел издирване и търсене 

на отговорност от авторите на вредното съдържание.
Дейността на Горещата линия се контролира от Обществен 

съвет, в който участват представители на МВР, МОН, 
Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция 
за информационни технологии и съобщения, на организации на 

Интернет-индустрията и неправителствени организации.

Подайте сигнал, за да защитим децата ни в Интернет!
Адрес на Горещата линия: http://web112.net

Както учите детето си да избягва 
опасностите на улицата, така го учете 
да избягва и опасностите в Интернет!

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ



Правила за сигурност на децата в Интернет

1. Няма да давам никаква лична информация като моя адрес, телефонен   
 номер, служебните адреси и телефони на родителите ми, името и   
 адреса на училището без разрешението на родителите ми.
2. Веднага ще казвам на родителите ми, ако попадна на информация,   
 която ме смущава. Мога да подам сигнал за нея на адрес:
 http://web112.net
3. Никога няма да приемам да се срещам с някого, когото “познавам”   
 от Интернет, без да говоря предварително с родителите ми. Ако   
 те разрешат, срещата трябва да е на обществено място и някой от  
 родителите ми да е с мен. 
4. Никога няма да изпращам моя снимка или каквото и да било, без първо  
 да се посъветвам с родителите ми. 
5. Няма да отговарям на никакви съобщения, които са обидни или по   
 някакъв начин ме смущават. Ако получа подобно съобщение, ще кажа   
 веднага на родителите ми, за да могат те да се свържат с Интернет- 
 доставчика. 
6. Заедно с родителите ми ще установим правила за влизане в    
 Интернет. Ще определим часовете, в които мога да влизам    
 в Интернет, времето, което мога да бъда онлайн и кои уеб-адреси ще  
 посещавам. Няма да посещавам други адреси или да
 нарушавам правилата без тяхно разрешение.
7. Няма да давам паролите си за Интернет на никого (дори и на най-  
 добрите си приятели) освен на родителите ми.
8. Ще искам съгласието на родителите ми, преди да свалям или    
 инсталирам нови програми, както и преди да направя каквото и да   
 било, което може да се повлияе на компютъра или да разкрие лични   
 данни за мен и семейството ми.
9. Няма да правя нищо в Интернет, което може да е във вреда на   
 другиго или в нарушение на закона.
10. Ще помагам на родителите ми да разберат как се забавлявам    
 и научавам нови неща от Интернет и ще ги уча на различни неща за   
 Интернет, компютрите и технологиите.
 ТЕЗИ ПРАВИЛА СА ОДОБРЕНИ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ОПЕРАТОРИТЕ
 НА ГОРЕЩИ ЛИНИИ В ЕВРОПА.
 

Правила за родители
 

Установете разумни правила за 
ползване на компютъра от децата Ви  

Не подценявайте опасностите, които дебнат децата Ви в Интернет 
- те не са по-малко, отколкото на улицата. 

Родителите не бива да бъдат безучастни наблюдатели на ползването 
на Интернет от децата. Ако сте по-добре информирани с какво 
децата Ви се занимават в Интернет и ако в разговори с тях сте успели 
да определите правила за ползването на Интернет, това многократно 
ще намали рисковете.

Установете следните правила:

• Никога детето да не дава идентифицираща и лична информация 
за себе си - домашен адрес, телефон, име и  адрес на училището им, 
както и информация за членовете на семейството от какъвто и да е 
характер. 

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

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

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

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

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

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

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

• Помислете за евентуално инсталиране на филтриращи програми 
на компютъра, които да предотвратяват показването на нецензурно, 
порнографско и друго вредно съдържание. Едно добро и безплатно 
решение е WE-WEBCORP.COM We- Blocker 2.0.1 Build 82, която може да 
се свали от страницата http://www.WE-WEBCORP.COM

 ТЕЗИ ПРАВИЛА СА ОДОБРЕНИ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ОПЕРАТОРИТЕ
 НА ГОРЕЩИ ЛИНИИ В ЕВРОПА.


