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Тема на урока: Кибер тормоз и защита на личната неприкосновеност в Интернет 

 

1. Какво е лична информация ? – всички данни, които персонализират човека. Това са: 

трите имена, ЕГН, домашен и служебен телефон, номер на банкови сметки, имена и 

пароли за достъп до различни ресурси. Този който работи и обработва личните данни 

трябва да спазва стриктно правилата залегнали в Закон за защита на личните данни. 

2. Право на лична неприкосновеност – основа на човешкото достойнство, залегнало в 

редица международни конвенции. Това право освен от закона трябва да се защитава 

и от самите граждани. 

3. Какво е кибер тормоз? Кибертормоз се извършва или в интернет (например чрез 

електронна поща, незабавни съобщения, като ICQ, в социалните мрежи, чрез клипове 

в различни портали) или по телефона (например чрез SMS или досадни обаждания). 

Често виновника действа анонимно – напр. човекът "Bully", така че жертвата не знае 

от кого произхождат атаките. 

Точно при кибертормоза между деца и младежи, жертвите и извършителите се познават 

помежду си най-вече в "реалния" свят. Жертвите почти винаги имат представа кой би 

могъл да стои зад атаките. Кибертормоз се извършва обикновено от хора от собствената 

им среда - училището, квартала, селото или етническата общност.  

Основните разлики с "обикновен" - лице в лице тормоз: 

➢ Кибертормозът е намеса в личния живот, който се провежда през цялото 

денонощие и не спира пред собствения ни праг  

➢ Едва ли може да се проследи обхватът на разпространение поради многото 

възможности и скоростта на новите медии. 

➢ Извършителите, така наречените "кибербулис" могат да действат без да бъдат 

разкрити и с тази анонимност си осигуряват голяма сигурност. Често показаната 

самоличност силно се отклонява от реалността. 

➢ Възрастта, както и личното появяване не са налични критерии при кибертормоза. 

Той може да се осъществява както между колеги (съученици), така и между 

различни възрастови групи (ученик - учител). 

 


