
   

 

 

В Ъ В Е Д Е Н И Е 

Как да работим безопасно и сигурно онлайн .. 

 

  Интернет предлага много възможности за изследване, творчество и 

сътрудничество. Но за да се възползваме максимално от това, е важно да 

бъдем защитени и в безопасност. 

   Има много различни типове киберпрестъпления. Престъпниците могат да 

опитат да получат достъп до информация за нас – като например паролата 

за електронната ни поща, банкови данни или единен граждански номер. 

Могат да го направят, като инсталират злонамерен софтуер на компютъра 

ни, опитат да проникнат в профила ни или да ни подмамят да им 

предоставим лична информация. След това може да ни оберат, да се 

представят за нас или дори да продадат данните ни. 

   Престъпниците може също така да опитат да ни измамят чрез интернет, 

да ни продадат фалшиви стоки или да ни накарат да направим неща, които 

ни струват пари. Или, както обирджиите крадат кола за бягство, без да се 

интересуват чия е, може да се стремят към компютъра или уебсайта ни, за 

да го ползват като инструмент за киберпрестъпления. 

   Независимо дали някой е нов потребител на интернет, или специалист, 

добре е да знае съветите и инструментите, които могат да помогнат за 

безопасното сърфирате в мрежата.  

http://www.google.com.gh/intl/bg/goodtoknow/web/jargon/#malware
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1. Безопасно търсене   

1.1 Филтриране на непристойно съдържание, всичко за 

филтъра за Безопасно търсене на Google 

  Много потребители предпочитат в резултатите от търсенето им да не се 

включва съдържание за пълнолетни (особено ако същият компютър се 

използва от деца). Филтрите за Безопасно търсене на Google  дават 

възможност за промяна на настройките на браузъра, с цел предотвратяване 

показването на такова съдържание в резултатите. Използват се 

автоматизирани методи за идентифициране на непристойното съдържание, 

които постоянно се подобряват, на базата на отзиви от потребителите. За 

сексуално ориентирано съдържание филтърът разчита главно на 

алгоритми, които разглеждат много фактори като: 

-  ключови думи 

- връзки и изображения.  

Няма филтър, който да е 100 процента точен, но безопасното търсене би 

трябвало да помогне да се избегнат голяма част от този тип материали.  

Как може да се активира филтъра за безопасно търсене ? 

Има три варианта : 
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  ► От секцията „Филтриране с Безопасно търсене“ можем да изберем  

нивото, което да използваме: 

○ Строг режим на филтриране – изключват се сексуално 

ориентираните видеоклипове и изображения, от страниците с 

резултати от търсенето с Google, както и резултатите, които може 

да имат връзка към нецензурно съдържание. 

○ Умерен режим на филтриране - изключват се сексуално 

ориентираните видеоклипове и изображения от страниците с 

резултати от търсенето с Google, но не и резултатите, които може 

да имат връзка към нецензурно съдържание. Това е настройката 

по подразбиране за безопасно търсене. 

○ Изключен режим на филтриране - функциите му са напълно 

деактивирани. 

   След като направим избора си, можем да го запазим, кликайки на 

Запазване на предпочитанията -  в долната част на страницата. 

 

 

 

   Компанията Google поддържа нивото на  Безопасно търсене възможно 

най-актуално и изчерпателно, но непристойно съдържание все пак може да 

се промъкне в някои резултати. Ако при умерен или строг режим на 

Безопасно търсене все пак попаднем на резултати с нецензурно 

съдържание, се подава сигнал. 
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1.2 Работа с „бисквитки” 

   Безопасното търсене трябва да остане настроено, докато и „бисквитките“ 

са активирани  в компютъра ни, въпреки че настройките  може да се 

нулират, ако изтрием  „бисквитките“. Функцията на браузъра за допускане 

на „бисквитки“ е изключена (ако виждаме съобщение, че функцията на 

браузъра за допускане на „бисквитки“ е изключена, възможно е да не сме я 

активирали). 

        ○ „Бисквитките“ на първи страни са зададените от домейна на сайта, 

посочен в адресната лента. Тези на трети страни идват от други източници 

на домейни, които имат вградени в страницата елементи, като например 

реклами и изображения. В зависимост от това, какъв браузър ползваме, 

можем да контролираме  типовете „бисквитки“, които са позволени. 

Включване на „бисквитките“ 

 

     ○ За активиране на  „бисквитките“ в Chrome: 

1. Клик върху иконата за менюто на Chrome  . 

2.  Настройки. 

3. Показване на разширените настройки (в долната част на 

страницата). 

4. Настройки за съдържанието в секцията „Поверителност“. 

5. Разрешаване на задаването на локални данни  - за да се 

позволяват „бисквитки“ на първи и трети страни. Ако искаме да 

приемаме само „бисквитки“ на първи страни, поставете отметка в 

квадратчето до „Бисквитките“ на трети страни да се блокират без 

изключение“. 

 

 

http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=61416&hl=bg
http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=61416&hl=bg
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   ► Проблемите продължават, след включване на  „бисквитките“ ? 

   Ако „бисквитките“ в браузъра ни са активирани, но продължаваме да 

получаваме съобщение за грешка, което гласи, че функцията за 

„бисквитки“ на браузъра е изключена, трябва да отворим нов прозорец на 

браузъра. Понякога „бисквитките“ не работят правилно, при използване на 

няколко раздела в един прозорец на браузъра. 

      ○ Ако това не помага, също така можете да изчистите кеша и да 

изтриете „бисквитките“ си. 

   ► Резултат от изчистването на кеш паметта и „бисквитките“:  
 
      ○ При активирана опция – сайтовете автоматично да запомнят 

потребителското ни име и парола, те ще бъдат изчистени от паметта на 

браузъра заедно с кеша и „бисквитките“, така че ще трябва да се логваме  

отново. 

○ Възможно е уебсайтовете да се зареждат малко по-бавно, защото 

всичките изображения и елементи от съдържанието трябва да се заредят 

от нулата. 

   Ако има проблеми в начина, по който уеб страниците се показват в 

браузъра, се препоръчва първо да се използва режима „инкогнито“ или 

този за частно сърфиране на браузъра, за да се провери дали причината е 

нещо различно от кеша или „бисквитките“. 

   Защитните стени, прокси сървърите и антивирусните програми често са 

конфигурирани да изтриват периодично „бисквитките“. При връзка  с 

Google през такава програма, може да се наложи периодично задаване на 

предпочитанията. 
 
   Доставчика на интернет или системен администратор могат да отменят 

настройката за Безопасно търсене. Ако се установи, че тя не се отразява на 

резултатите от търсенето, които виждаме, е необходимо да се свържем с 

една от двете инстанции за допълнителна информация. 

   Ако  настройките  за Безопасно търсене са запазени, след като 

потребител се е логнал в профила си в Google, той може да осъществява 

достъп до тях от всеки компютър или браузър (стига функцията да не е 

заключена там специално). Няма да се изгубят и при изтриване на 

„бисквитките“.  

 

http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?answer=32050
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?answer=32050
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1.3 Заключване на филтъра за Безопасно търсене 

   При наличие на профил в Google, може да се заключи настройката за 

Безопасно търсене, така че други потребители да не я променят. 

 

 

 2. Търсене през SSL 
 

   Secure Sockets Layer или SSL е специален интернет протокол, който 

създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. 

Той предпазва преноса на данни в Интернет от недоброжелателна намеса.      

   Всеки SSL сертификат се състои от публичен и частен ключ, чрез които 

се създават защитени сесийни ключове за всяка връзка. Това се случва 

благодарение на т. нар. “ръкостискане” (handshake),  в което случайно 

число - генерирано от клиентската страна се криптира с публичния ключ. 

Частният ключ на сървъра единствен може да дешифрира това число, с 

чиято помощ се създават сесийните ключове. В крайна сметка браузърът 

автоматично потвърждава, че издателят на сертификата е разпознат.  

   Търсенето през SSL гарантира неприкосновена и по-сигурна практическа 

работа. Когато предоставяме SSL, търсенето през протокола ще бъде опция 

по подразбиране, която въвеждаме в профила си. 

 

 

 

 

http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=144686
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?answer=144686
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2.1 Как да установим, че се работи през SSL? 

   Когато се търси през SSL, URL адресът съдържа „https“ (забелязва се  

допълнителното „s“), следвано от домейна на Google например 

 https://www.google.bg. Може също браузърът да предостави визуална 

индикация за използването на SSL, като например икона на катинар в 

лентата за URL адрес.  

 

2.2 Как работи SSL? 

   SSL (слой със защитен сокет) е протокол, с чиято помощ се осигурява 

защитена връзка с интернет за услуги като сърфиране в мрежата, 

електронна поща, незабавни съобщения и други прехвърляния на данни.  

Когато търсим през SSL, заявките ви и трафикът от търсенето се 

шифроват, така че страните посредници, които е възможно да имат достъп 

до мрежата ви, да не могат лесно да видят вашите резултати и думи за 

търсене. 

 

2.3 Какво да очакваме от търсенето през SSL? 

   Ето с какво търсенето през SSL се различава от обикновеното търсене с 
Google: 

 SSL шифрова канала за комуникация между Google и компютъра, 

от който се търси. 

 

 

 

https://www.google.bg/
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 В повечето случаи, когато използваме  https://www.google.bg, 

думите  за търсене се шифроват и се изключват от заглавията на 

препращащите URL адреси, които са част от заявката, изпращана 

до посетения от нас сайт от резултатите. Целевият сайт пак ще 

получи информация, че идваме от Google, но не и въведената 

заявка – и по-точно, че хостът още е част от предаването на 

препращащия URL адрес. Има няколко изключения: 

➢ Ако системният ви администратор ни е пренасочил към 

конфигурация „NoSSLSearch“, която се предлага за училища, 

заявката  може да не бъде шифрована, защото сме били 

пренасочени към нешифрована сесия „http“. 

➢ В случай че сме конфигурирали полето за търсене на браузъра 

си да изпраща заявки до http://www.google.com, ще бъдем 

пренасочени към „https“ за получаване на шифровани 

резултати, но заявката първоначално ще бъде изпратена 

нешифрована. 

 

 Ако кликнем върху реклама на страницата с резултати, браузърът 

ще изпрати до сайта на рекламодателя нешифрован препращащ 

URL адрес, който включва заявката. Това осигурява на 

рекламодателя механизъм, такъв, че да може да подобрява 

уместността на рекламите, които се показват. Ако сме загрижени, 

че информацията за препращащия URL адрес се изпраща без 

шифроване до уебсайта, върху който сме кликнали, се 

препоръчва да се използва услугата за шифровано търсене на 

адрес https://encrypted.google.com. 

 

2.4 SSL осигурява ли пълна сигурност? 

    Въпреки че SSL помага за предотвратяване на това, страните 

посредници – например интернет кафенета или доставчици на интернет 

услуги – да виждат отговора на заявката ни, те пак могат да знаят кои 

уебсайтове посещаваме, щом кликнем върху резултатите от търсенето. 

Например при търсене през SSL на [ цветя ] Google шифрова извежданите 

резултати.  

 

 

https://www.google.bg/
https://encrypted.google.com/
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   Но когато кликнете върху резултат, в това число карти, ще излезем от 

шифрования режим, ако целевият URL адрес не започва с https://. 

   Въпреки че SSL предлага несъмнени предимства за поверителността и 

сигурността, не защитава срещу всички атаки. Предимствата на протокола 

зависят от списъка с надеждни основни сертификати на браузърите, 

сигурността на организациите, които издават тези сертификати и начина, 

по който ние и браузърът ни се отнасяме към предупрежденията за 

сертификатите. 

   Също така, въпреки че връзката между компютъра и Google ще бъде 

шифрована, ако той е заразен със злонамерен или софтуер за записване на 

натиснатите клавиши (keylogger), също има възможност трета страна да 

вижда директно въвежданите от нас заявки.  

 

 

 

2.5 Виждате предупреждение? 

   При извършване на търсене от https://www.google.com, може да видим 

предупреждение, ако дадена страница има незащитени компоненти. В 

зависимост от настройките на браузъра, е възможно да видим иконата на 

катинар да се превръща в знак за предупреждение, появяващо се 

съобщение или някаква друга форма на сигнал. Google работят по 

отстраняването на проблеми от този род. 

 

 

https://www.google.com/
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 3. Подсигуряване на паролите  
   Паролите са първата линия на защита срещу киберпрестъпниците. 

Изключително важно е да се подберат надеждни такива и те да са различни 

за всеки от важните ни профили. Добра практика е редованата 

актуализация.  

3.1 Използване на уникални пароли за всеки важен 

профил като - за електронна поща и онлайн банкиране 

   Избирането на една и съща парола за всеки от онлайн профилите е като 

да използваме един и същ ключ за дома, колата и офиса  – ако престъпник 

получи достъп до една парола, компрометирани са всички. Затова не е 

препоръчителнот, за онлайн бюлетин да изберем същата парола като за 

електронната ни поща или банковата ни сметка. Може да е по-неудобно, 

но работата с няколко пароли е по-безопасна. 

 

 

 

3.2 Съхраняване на паролите на тайно място, което не се 

вижда лесно 

   Да си запишем паролите, не е непременно лоша идея. Но ако го 

направим, не трябва да оставяме бележките с паролите на открито, върху 

компютъра или бюрото. 
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3.3 Използвайте дълга парола, състояща се от букви, 

цифри и символи 

 

 

   Колкото по-сложна е паролата, толкова е по-трудно да бъде разбрана. 

Затова е добре да бъде дълга – това ще помогне за безопасността на 

информацията. Употребата на цифри, символи и главни, и малки букви, ще 

затрудни любопитните да отгатнат или налучкат паролата ни.  

 

3.4 Настройка на опциите за възстановяване на паролата 

   Ако забравим паролата си или изгубим достъп до профила си, трябва да 

има начин за възстановяване.  Ако се налага повторно задаване на 

паролата, много услуги ще ни изпратят имейл,  до имейл адрес за 

възстановяване. Трябва да се уверим, че този адрес е актуален и е на 

профил, до който имаме достъп. 

   Понякога е възможно посочването на телефонен номер в профила, на 

който чрез SMS да получим код за повторно задаване на паролата. 

Наличието на номер на мобилен телефон в профила е един от най-лесните 

и най-надеждни начини да бъде осигурена неговата безопасност. 

   Мобилният  телефон е по-сигурен начин за идентификация от имейл 

адреса за възстановяване или защитния въпрос, защото, за разлика от тях, 

ние го притежаваме физически. 

   Алтернатива на задаването на мобилен номер е избора на въпрос, с който 

да потвърдим самоличността си (да се автентицираме), в случай че 

забравим нашата парола. Хубаво е отговора да е  уникален, но запомнящ 

се. 
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 4. Предотвратяване на кражба на 

самоличността 
   Също като крадците и джебчиите, киберпрестъпниците разполагат с 

много и различни начини да откраднат лична информация и пари. Както не 

бихме дали на крадец ключ за къщата си, така трябва да се постараем да се 

защитим от измами и кражба на онлайн самоличността, като за целта сме 

запознати с често прилаганите от престъпниците похвати.  

4.1 Не се отговаря на подозрителен имейл, незабавно 

съобщение или уеб страница, които искат от потребителя 

лична или финансова информация. 

   Трябва да бъдем предпазливи към съобщения или сайтове, които искат 

въвеждането на лична информация, или към съобщения, препращащи ни 

към непозната уеб страница, интересуваща се от някое от следните неща: 

✓ потребителски имена; 

✓ пароли; 

✓ единни граждански номера; 

✓ номера на банкови сметки; 

✓ ПИН кодове (персонални идентификационни номера); 

✓ пълни номера на кредитни карти; 

✓ моминското име на майка ви; 

✓ датата ви на раждане. 

 

4.2 Никога не се въвежда паролата, ако сме стигнали до 

сайт, след като сме отворили връзка в имейл или 

съобщение в чата, на които не можем да се доверим. 

 

   Дори да смятаме, че това е сайт, на който имаме доверие – да кажем на 

банката, на която сме клиенти,  по-добре  да го отворим посредством 

отметка или въвеждане на адреса в браузъра. 

 

 

http://www.google.com/goodtoknow/web/jargon/#browser
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4.3 За сигурност на паролата, тя не се споделя по 

никакъв начин, с никого 

   Паролите са достатъчно важни, че да мислим добре, преди да кажем 

някоя от тях било то на близки или приятели.  Когато ги споделяме, има 

по-голям риск някой да злоупотреби с тях, като види информация, която е 

„чувствителна” и може да бъде използвана по начини, които не 

одобряваме. Ако например съобщим паролата за електронната си поща на 

някого, той  може да опита с профила за електронна поща да получи 

достъп до други онлайн услуги, които евентуално използваме, като е-

банкинг или социални сайтове, или да ползва е-пощата ни за да се 

представи за нас. И накрая, споделяйки  паролата си с някого, трябва да 

разчитаме, че ще я запази в тайна – възможно е да я разкрие на други хора 

преднамерено или случайно. 

4.4 Изисква се повишено внимание при искане на log on 

за някой от потребителските ни профили 

   Необходимо е да проверяваме  за сигнали за връзката ни с уебсайта. 

      ○ Проверяваме в адресната лента на браузъра, дали URL адресът 

изглежда истински.  

      ○ Правим проверка и дали уеб адресът започва с https:// – това показва, 

че връзката ни с уебсайта е шифрована и по-устойчива срещу шпиониране 

или намеса. Някои браузъри изобразяват икона на катинар в адресната 

лента до https://, за да посочат по-ясно, че връзката ви е шифрована и по-

сигурна. 

4.5 Запазване на устройството ни чисто 

   Възможно е компютърът или друго устройство, което използваме за 

сърфиране в мрежата да не работи както обикновено.. Показват се случайни 

екрани или намираме неизвестни таксувания на банковата си сметка? 

   Това са някои признаци, че устройството ни може да е заразено 

със злонамерен софтуер, който е предназначен да ни навреди. Ето някои лесни 

начини за защита: 

 

http://www.google.com/goodtoknow/web/jargon/#malware
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4.5.1 Поддържайте браузъра и операционната си система 

актуални 

   Повечето операционни системи и софтуер известяват, когато е време да 

бъде инсталирана актуализация. Нетрябва да се отнасяме с берзазличие 

към тези съобщени. Понякога е възможно старите версии на софтуера да 

имат проблеми със сигурността, които престъпниците да използват, за да 

стигнат до данните ни по-лесно. Браузърът Chrome на Google автоматично 

се актуализира до най-новата версия при всяко свое стартиране, така че да 

получаваме най-актуалната защита на сигурността без допълнителни 

усилия. 

4.5.2 При инсталиране на софтуер, е необходимо да се 

уверим, че го получаваме от надежден източник 

   Някои програми включват злонамерен софтуер като част от 

инсталационния си процес. Преди да започнем изтегляне, има някои лесни 

стъпки, с които  да намалим риска от изтегляне на злонамерен софтуер 

като част от този, с който искаме да се сдобием. 

      ○ Проверяваме репутацията на магазина – дали е авторитетен, като вградения 

магазин за приложения на телефона или браузъра ни или като уебсайта на програмиста, 

или вместо това е непознат сайт за изтегляния на трета страна? 

      ○ Можем също да проверим репутацията на програмиста, като видим какво са 

казали другите хора за него по-рано (форуми, сайтове с мнения).  

      ○ Би било добре да потърсим отзиви или коментари онлайн за конкретния изтеглян 

файл. При условие, че много хора не са го харесали или са останали с лоши 

впечатления, е добре  да не го изтегляме. 

      ○ Ако забележим нещо подозрително след изтеглянето – като значително забавяне 

на компютъра, неочаквани изскачащи прозорци или съобщения или непознати 

таксувания, – трябва да деинсталираме софтуера незабавно и да се уверим, че 

антивирусната ни програма работи и е актуална. 

      ○ Много браузъри предупреждават при опит за отваряне на уебсайт, който е 

заподозрян в хостване на злонамерен софтуер. Ако получим предупреждение, че 

сайтът, който искаме да посетим, може да не е безопасен, проверяваме URL адреса 

дали искаме да го отворим. Дори да сме посещавали сайта по-рано, възможно е 

оттогава престъпници да са го променили и отварянето му вече да не е безопасно, 

докато собствениците не го изчистят. 

 



[GOOGLE ПРЕПОПЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И 

ЗАЩИТА]   

 

       Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров 

  

16 

 

4.5.3 Ако компютърът ни е заразен със злонамерен 

софтуер, премахваме го възможно най-бързо 

   Един начин за почистване на това е - да го сканираме с поне един, а още по-

добре с няколко качествени антивирусни продукта. Не можем да гарантираме 

ефективността на съответните програми, но ползването на последните им 

версии често е от значение. Можем също да ползваме сайта av-

comparatives.org, за да намерите друг антивирусен софтуер и да прегледате 

резултатите от тестовете. 

❖ avast! 

❖ AVG 

❖ AVIRA 

❖ BitDefender 

❖ ESET Smart Security 

❖ F-Secure 

❖ G DATA 

❖ Kaspersky Lab Internet Security 

❖ McAfee 

❖ MacScan (за потребители на Mac) 

❖ Microsoft Security Essentials 

❖ Norton Internet Security 

❖ TrendMicro 

❖ Malwarebytes 

 

 5. Инструменти на Google за сигурност и 

поверителност 
   Благодарение на Google разполагаме с редица инструменти, които ни помагат 

за безопасността и за запазването на информацията ни сигурна и поверителна. 

Ето някои от най-популярните ни инструменти, с които Google работи по-добре 

за нас:  

5.1 Потвърждаване в две стъпки 

   След като създадем парола за профила си в Google, препоръчително е да 

добавим допълнително ниво на сигурност, като 

активираме потвърждаването в две стъпки.  

 

 

http://av-comparatives.org/
http://av-comparatives.org/
http://www.avast.com/
http://free.avg.com/
http://www.avira.com/en/for-home
http://www.bitdefender.co.uk/
http://www.eset.com/
http://www.f-secure.com/
http://www.gdata-software.com/home-security/
http://www.kaspersky.com/
http://home.mcafee.com/store/free-antivirus-trials
http://macscan.securemac.com/download.html
http://www.microsoft.com/security_essentials/
http://www.symantec.com/home_homeoffice/products/overview.jsp?pcid=is&pvid=nis2007
http://www.trendmicro.com/
http://www.malwarebytes.org/
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=bg&answer=180744
http://www.google.com/support/accounts/bin/static.py?page=guide.cs&guide=1056283&topic=1056284&hl=
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При него трябва да имаме достъп не само до потребителското име и 

паролата си, но и до телефона си, когато влизаме.  

Това означава, че дори някой да открадне или отгатне паролата ни, 

потенциалният атакуващ пак няма да може да влезе в профила, защото не 

разполага с телефона ни. Сега можем да се защитим с нещо, което знаем 

(паролата) и нещо, което имаме (телефона). 

5.2 Режим „инкогнито“ в Chrome 

   В режим „инкогнито“ страниците, които отваряме и файловете, които 

изтегляме, не се записват в историята на сърфиране или изтегляне на 

браузъра. Можем да ползваме тази функция и в Chrome за Android – а сега 

Chrome е браузърът по подразбиране за новите продукти с Android, което  

позволява да сърфираме поверително в мрежата от телефона или таблета 

си.  

5.3 Google+ Кръгове 

   Кръговете в Google+ ни помагат да управляваме приятелите и контактите 

си. Можем да поставим приятелите си в един кръг, семейството си – в 

друг, а шефа си – в кръг само за него.Както е и в реалния живот! След това 

можем по всяко време да споделяме с точните хора подходящо 

съдържание, като например публикации в Google+, видеоклипове в 

YouTube или малки обяви в Local. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/chrome/intl/bg/more/privacy.html
http://www.google.com/intl/bg/+/learnmore/
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  6. Вижте и контролирайте информацията си 

 

6.1 Настройки на профила в Google 

   На страницата „Настройки на профила“ можем да видим услуги и 

информация, свързани с профила ни в Google, и да променим настройките 

си за сигурност и поверителност. 

6.2 Google Табло за управление 

   Google Табло за управление показва какво се съхранява в профила ни в 

Google. От едно централно място лесно можем да видим и актуализираме 

настройките си за услуги като Blogger, Google Календар, Google 

Документи, Gmail, Google+ и др. 

6.3 Аз в мрежата 

   Този секция може да ни помогне да разберем и да управляваме какво 

виждат хората, когато ни търсят с Google. От полза ще е и да настроим 

Google Сигнали, за да наблюдаваме дали онлайн се появява информация за 

нас. Тази услуга също така автоматично предлага някои думи за търсене, 

които е добре да следим. 

6.4 Дейност в профила 

   По този начин преглеждаме как използваме услугите на Google, докато 

сме в профила си, и също така се уверяваме, че само ние го ползваме. Ако 

се регистрираме, ще получим достъп до ежемесечен отчет, който показва 

например колко електронна поща е изпратена и получена от профила ни, 

от кои държави е осъществен достъп до него и кои са водещите търсения с 

Google от него. 

6.5 Google Takeout 

   Google Takeout ни осигурява лесен инструмент за изтегляне на личните 

ни данни, като документи или снимки, така че винаги да имаме тяхно 

копие или да можем без затруднения да качим информацията си в друга 

услуга. 

https://accounts.google.com/
https://www.google.com/dashboard/?hl=bg
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=bg&answer=1181793
https://www.google.com/settings/activity/signup/?hl=bg
https://www.google.com/takeout/?hl=bg
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 7. Управление на вижданото от 

рекламодателите и уебсайтовете 

7.1 Мениджър на предпочитанията за реклами 

   Рекламите помагат за финансирането на много от безплатните онлайн 

услуги в мрежата, които обичаме и използваме всеки ден. С мениджъра на 

предпочитанията за реклами на Google можем да разберем как се избират 

рекламите за нас, да контролираме кои наши данни се използват за това 

избиране и да блокираме конкретни рекламодатели. 

7.2 Изключване от Google Анализ 

   Google Анализ генерира статистически данни за посетителите на 

уебсайтове, като например броя показвания на страница или часовете на 

върхов трафик, за да помогне на издателите да подобрят сайтовете си. Ако 

не искаме данните от браузъра ни да се споделят с издателите, когато 

посещаваме сайтове, ползващи Google Анализ, можем да инсталираме 

изключване. 

 8. Фишинг 

   Фишингът представлява съобщение или уебсайт, който се опитва да 

подведе потребителя,  да разкрие лични данни, като за целта изглежда, че е 

от легитимен източник, като например банка (или Google!). Ако получим 

подозрително съобщение, не трябва да предоставяме исканата 

информация. Съобщенията или уебсайтовете, които събират информация 

чрез фишинг, може да поискат да въведем: 

➢ потребителско име и парола; 

➢ единен граждански номер; 

➢ номер на банкова сметка; 

➢ ПИН код; 

➢ пълен номер на кредитна карта. 

   

 

 

http://www.google.com/settings/ads/?hl=bg
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg
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 Легитимните съобщения, изпратени от Google, може да ни помолят да 

кликнем върху връзка, за да потвърдим имейл адреса си. Ако не можем да 

потвърдим информацията в профила ни в Google Wallet, от нас ще се 

поискат допълнителни документи от нас, като ни изпратят имейл от 

noreply@wallet.google.com или noreply@Wallet.l.google.com. Този имейл 

ще ни подкани да се логнем в профила си в Google Wallet и да изпратим 

документи, които потвърждават данните ни за фактуриране. Google няма 

да иска от нас да предоставим такава информация, ако не сме влезли 

успешно в профила си. 

8.1 Подаване на сигнал за фишинг 

   Ако имами притеснения относно имейл, който сме получили от Google, можем 

да подадем сигнал. Потребителите на Gmail, могат да подадат сигнал, че 

дадено съобщение е опит за фишинг, чрез връзката в заглавката на 

съобщението.  

 

9. Спуфинг 

   Спуфингът е фалшифицирането на адреса в полето „От:“ на имейла, като 

се показва неверен подател. За да видим истинския подател на имейл в 

Gmail, трябва да кликнем върху падащото меню с етикет „Отговор“ до 

клеймото за време и да изберем „Показване на оригинала“. Адресите на 

подателя (във „From:“) и за отговор (в „Reply-To:“) трябва да съвпадат. 

Идентификаторът на съобщението (в „Message-ID“) също така трябва да 

съответства на домейна на адреса в полето „От:“. Ако не използваме Gmail, 

трябва да се обърнем към хоста си за електронна поща за подробности как 

да потвърдим подателя. 
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 10. Проблеми с поръчки и посредничество 

   Google не може да даде гаранции за продавачите, приемащи плащания 

през Google Wallet, или за продаваните от тях продукти.  Ако даден 

продавач е неотзивчив и сме направили поръчката си през последните 180 

дни посредством някой от приеманите начини на плащане, Google може да 

посредничи, като се свърже с продавача от наше име.  

10.1 Фалшиви и неоторизирани стоки 

   Продаването на фалшиви и неоторизирани стоки от търговците е против 

правилата на Google. Към тях се отнасят копия или имитации на 

дизайнерски или други стоки, артикули без участието на знаменитости, за 

които обикновено се прави такава асоциация, фалшиви подписи, валута, 

печати, билети и други стоки, които е възможно да не са оторизирани. 

➢ Ако забележим, че търговец продава фалшиви стоки, трябва да се 

 свържем с центъра по безопасност на Google, за да могат те да 

решат проблема. 

➢ Ако сме закупили стоки от търговец и те са се оказали фалшиви, се 

 подава иск, за да сигнализираме за проблема и да заявим 

възстановяване на сумата. 

 

 

http://support.google.com/wallet/bin/answer.py?answer=105916
http://www.google.com/support/wallet/bin/request.py?contact_type=claimb


[GOOGLE ПРЕПОПЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И 

ЗАЩИТА]   

 

       Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров 

  

22 

 

11. Подходът на Google към безопасността в 

интернет 
   Google полага големи усилия, за да предостави безопасна практическа 

работа на всички, които използват услугите на компанията. Подходът им 

има три основни елемента: (1) мощни инструменти, с чиято помощ 

семействата по-добре да контролират дейността си онлайн; (2) съвместна 

работа с правораздаващи органи и партньори в бранша за спиране на 

нелегалното съдържание и дейност онлайн; и (3) усилия в областта на 

обучението с цел да се повиши осведомеността за безопасността онлайн. 

11.1 Правилата на Google за изображения на сексуален 

тормоз над деца 

   Правилата на Google не толерират изображения на сексуален тормоз над 

деца. Забранява се всяко рекламиране, свързано с такива изображения. При 

сигнал за изображения на сексуален тормоз над деца или детска 

порнография в резултатите от търсеща машина или хоствани на техен сайт 

или съответно сайтове, те се премахват и се подава сигнал за случая до 

съответните власти. Всички профили в Google, използвани за публикуване 

на такива изображения, незабавно се прекратяват. 

11.2 Google не носи отговорност за сексуално-

ориентирано съдържание, намерено от деца 

   Въпреки че не носят отговорност за това, което хората публикуват в 

мрежата, от Google се опитват да помогнат на родителите да предпазят 

децата си от тези видове изображения. Те смятат, че е важно 

разпространителите на съдържание да предоставят инструменти като 

Безопасно търсене, за да помогнат на потребителите да контролират 

съдържанието, което виждат в мрежата, но че не е необходимо  да се 

цензурират или редактират резултатите от търсенето. Ако е активирано 

Безопасно търсене и все още се намират в резултатите уебсайтове с обидно 

съдържание, то трябва да се свържем с тях на адрес 

www.google.com/webmasters/tools/removals. 

 

 

http://www.google.com/webmasters/tools/removals?hl=bg
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11.3 Действия на Google по повод на малтретирането в 

киберпространството 

   Предоставяме се ресурси за родители и учители, с които да обучават 

децата кое е и кое не е подходящо общуване в мрежата. Също така се 

работи с много  партньори по безопасност в интернет за популяризиране 

на осведомеността за малтретирането в киберпространството. 

11.4 Как да разберем дали предпочитанието ни за строг 

режим на филтриране е защитено с парола 

   Когато заключването на Безопасно търсене е включено, горната част на 

страницата с резултатите от търсенето изглежда различна в две отношения: 

„Безопасно търсене е заключено“ се показва под полето за търсене и 

цветните кълба са отдясно. Страниците с резултатите са разработени да 

изглеждат толкова различно, че да можем веднага да разберете дали 

заключването е включено или не – дори от другия край на стаята. 

11.5 Софтуер за филтриране, препоръчан от Google в 

допълнение към заключването на Безопасно търсене 

   На пазара има много различни типове софтуер за филтриране. Преди да 

изберем един или друг,  трябва да направим проучване и да преценим кой е 

най-добър за нуждите ни. 

11.6 Безопасният режим в YouTube 

   С въвеждането на безопасния режим потребителите вече разполагат с 

опцията да скриват потенциално непристойно съдържание, което може да 

сметнат за обидно, въпреки че то може да не нарушава нашите Правила на 

общността. Когато включим безопасния режим, видеоклиповете с 

потенциално непристойно съдържание или възрастово ограничение няма 

да се показват при търсенето на видеоклипове, в сродните видеоклипове, 

плейлистите, предаванията и филмите. Както Google Безопасно търсене, 

безопасният режим в YouTube не премахва съдържание от сайта, а само не 

го извежда на страниците за потребителите, които го включат. 
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  12. Google Talk 

     ○ Когато разговарям с някого в Gmail или чрез Google Talk, запазват ли 

се разговорите? 

   Има опция да изберем дали искаме историята на разговорите да се 

запазва в профила ни в Gmail по подразбиране. Можем да променяме 

настройката си по всяко време от страницата „Настройки“ в Gmail. 

Запазените разговори се намират в папката „Разговори“, където всеки от 

тях е отделен и е означен със събеседника ни, датата и часа. В Gmail 

запазените разговори са точно като имейл съобщения. Могат лесно да се 

преглеждат, препращат, отпечатват или изтриват. 

   ○ Blogger - какъв вид съдържание не е разрешено в Blogger? 

   Ако блогът нарушава Общите условия на Blogger или авторски права,  от 

Google си запазват опцията да го премахнат. Ако в него има съдържание за 

пълнолетни, се вмъква междинна страница с предупреждение. 

13.  Мобилни устройства 

13.1 Активиране заключването на Безопасно търсене на 

телефона 

   Може да се активира Безопасно търсене на телефона, но предпочитанията 

не могат да бъдат защитени с парола. 

13.2 Може ли родител да попречи на тийнейджъра си да 

изтегля още приложения за Android? 

   Не, към момента няма начин това да бъде направено. За да купят 

приложение, потребителите трябва да имат профил в Google Wallet, за 

който се изисква дебитна или кредитна карта. Общите условия изискват 

лицата да са навършили 18 години. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 
   Живеем в информационна ера. Интернет е неизменна част от 

ежедневието ни. Всеки от нас знае опасностите, дебнещи там и част от 

евентуалните възможности за защита, но не всеки осъзнава колко голям е 

риска от присъствието му в глобалната мрежа и каква цена може да плати 

за това. По подразбиране, хората си казват „Това няма да се случи на мен”, 

но в крайна сметка – застраховани няма. 

   Google дават своите препоръки и би било хубаво да спазваме 

елементарно ниво на защитеност, тъй като дори малка част от личната ни 

информация, в днешно време може да изиграе лоша шега. 

   Колкото по – критично и недоверчиво подхождаме към търсеното и 

съответно намирането, към електронните услуги (поща, банкиране, 

различни видове плащания), толкова по – голяма е възможността да се 

предпазим от зложелатели (фишинг, спуфинг и др.). 
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Използвана литература : 
 

1. Подсигуряване на паролите,  http://www.google.com/goodtoknow/online-

safety/passwords/ 

2. Кражба на самоличност, http://www.google.com/goodtoknow/online-

safety/identity-theft/ 

3. Предпазване от злонамерен софтуер, 
http://www.google.com/goodtoknow/online-safety/device/ 

4. Ръководство за безопасна и сигурна работа онлайн [Google], 

http://www.google.com/goodtoknow/ 

 

http://www.google.com/goodtoknow/online-safety/passwords/
http://www.google.com/goodtoknow/online-safety/passwords/
http://www.google.com/goodtoknow/online-safety/identity-theft/
http://www.google.com/goodtoknow/online-safety/identity-theft/
http://www.google.com/goodtoknow/online-safety/device/
http://www.google.com/goodtoknow/

