
   
 

 

© lets-talk-about-money.eu  Стр. 3 
 

1. Четирите ъгъла 

Метод/техники Пленум 
Цел Запознаване с групата. Движение за включване. Обмен на придобит 

опит. 
Материали приложение „Четирите ъгъла“ 
Времетраене 25 минути 
Други указания Движението помага на участниците да се включат. То подпомага 

започването на разговор. Основните термини са обяснени. 
 

4-те листа от приложението са разпределени в 4-те ъгъла на стаята. Изброените по-
долу термини последователно се четат на участниците. 

След всяко споменато понятие участниците се позиционират в ъгъла според отговора, 
който се отнася за тях. 

Първо се обяснява този термин, за който някой от участниците е в ъгъла с отговор "Не 
знам какво е това". След това се разпитват участниците, които сами са преживели такъв 
случай или познават някой, който го е преживял.  

Те трябва да споделят какво се е случило и какво е направено по въпроса. 

След това идва следващия термин. 

Термини и дефиниции на термини 

Сключване на абонаментен 
капан 

На уебсайтовете се предлага безплатно 
съдържание (филми, рецепти, презентации, ...). 
Но трябва да се регистрирате. Някъде скрито има 
препратка към разходите. След това сте 
бомбардирани със сметки. 

Купен във фалшив магазин Заплатено за марков продукт на изгодна цена в 
интернет. Стоката никога не идва или получавате 
евтини боклуци. 

Теглене на суми чрез телефона 
(SMS с добавена стойност) 
 

За да получите информация без реклами напр. от 
уебсайт или за да можете да направите нещо 
(печалба, гледане на филм, ...) трябва да дадете 
своя телефонен номер. С това сключвате 
абонамент, който се начислява директно към 
сметката ви за мобилен телефон.  

Измама с малки обяви Някой твърди, че иска да продаде продукт. Тъй 
като се казва, че лицето е в чужбина, плащането 
трябва да се извърши чрез услуги за парични 
преводи (например Western Union, MoneyGram). 
Парите са преведени. Стоките никога не 
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пристигат. Друг вариант, популярен сред 
измамниците, е, че данните не трябва да се 
изпращат през портала и следователно те 
преминават към личната комуникация (по 
електронна поща). 

Закупени фалшиви марки Маркови артикули се предлагат на абсолютно 
изгодни цени. Тъй като страниците имат 
окончания на домейни от страни от ЕС, човек 
изгражда фалшиво чувство за сигурност. 
Обикновено фалшификатите се изпращат 
директно от Китай. Ако съзнателно купувате 
фалшификати, подлежите на наказателно 
преследване. 

Фишинг – кражба на данни Правят се опити за получаване на лични данни 
(например данни за достъп до банки, клиентски 
сметки, ...) чрез фалшиви имейли или чатове. 

Измама Свързването става чрез имейл или чат. Обещани 
са наследства, печалби, .... Но нещо трябва да се 
плати предварително. 

Инсталиран злонамерен 
софтуер (троянски кон) 

Заразеният софтуер се инсталира на компютъра 
или мобилния телефон чрез съмнителни 
уебсайтове или връзки в имейли. Той може да 
открадне данни или самостоятелно да сключи 
абонаменти или дори да заключи устройството, 
докато откупът не бъде платен. 

Извършени покупки от 
приложение 

С много безплатни интернет или мобилни игри е 
възможно да закупите допълнителни функции, 
оборудване, ... за да станете по-бързи, по-силни 
.... С безплатната версия напредъкът често е 
много бавен, така че първите плащания се 
извършват много скоро. 

Сключване на спортни залози Спортните онлайн залагания често обещават 
различни бонуси за депозити. Но тогава трябва да 
играете често, за да можете наистина да ги 
изплащате. Ако не играете за по-дълъг период от 
време, може да бъде удържана месечна такса от 
баланса ви, докато той стане 0. 

Игра в онлайн казино Онлайн платформите за казино игри често 
предлагат безплатна игра. По правило печелите 
много често. Следователно депозитите се 
изчерпват много бързо. Дори печелите пари, 
докато не сте в приложението и то е във фонов 
режим. 


