
   
 

 

© lets-talk-about-money.eu  Стр. 1 
 

Финансови рискове в интернет и при мобилните 
телефони 

По темата 
 

Новите опции за пазаруване през интернет или мобилен телефон позволяват да 
пазарувате удобно от вкъщи. Но не всички сделки, които откриете, са такива. Очевидно 
евтините оферти се оказват скъпи капани на разходите в ретроспекция. 

Офертите за безплатно използване се оказват платени, месечни абонаменти. 
Платените стоки няма да бъдат доставени. Имейлите, че сте получили наследство от 
роднина в голям размер са спам. 

Всички имат едно общо нещо. Никога няма да върнете парите, които сте инвестирали. 

Рамкови условия 
 

Целева група Възрастни  
• в основното и допълнителното образование и 

продължаващото обучение 
• в мерките на бюрата по труда  
• в съжителство с други хора и в социалните 

институции 
• в други обучителни курсове и т.н. 

Времетраене 90 минути 
 

Предпоставки Стая с достатъчно място за работа в малка група 
 

 

Учебни цели 

• Запознаване с термини, свързани с рискове в Интернет и при мобилните 
телефони 

• Справяне с безопасно пазаруване онлайн 
• Повишаване на осведомеността за възможни капани при пазаруване  
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План за провеждане на обучението – преглед 

Препоръчителни методи на обучение Времетраене в 
минути 

Степен на 
сложност 

Страница 

 
1. Четирите ъгъла 

С използване на термини по темата 
започва размяна на опит и идеи в 
рамките на групата. 
 
Приложение „Четирите ъгъла“ 

 

 
25 

 
ниска 

 
3 
 

 
 
 

5 

 
2. SHOP oder FLOP / ПАЗАРУВАЙ или СЕ 

ПРОВАЛИ 
Размисъл върху собственото 
поведение при онлайн покупка и 
посочване на мерки за сигурност при 
онлайн пазаруване 
 
Приложение „Онлайн пазаруване“ 
 
Приложение „Пъзел“ 
 
Решение / Обяснения "Пазарувай 
или се провали" 

 
45 

 
ниска 

 
9 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

11 
 

19 

 
3. Как да се предпазя от възможни 

капани? 
Показване на съвети и процеси как 
мога да разпознавам капани 
 
Приложение „Как да се предпазя от 
възможни капани?“ 
 

 
20 

 
средна 

 
22 

 
 
 
 
 

23 
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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. 
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Приложение „Четирите ъгъла“ 

 

 

 

 

 

Това вече го 
направих! 
Това ми се 

случи!  
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Познавам 
някой, който 
прави това! 
Познавам 
някой, на 

когото се е 
случвало това?  
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Не, не съм го 
правил/а! 

Не, това не ми 
се е случвало!  
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Не знам какво е 

това!  
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2. ПАЗАРУВАЙ или СЕ ПРОВАЛИ 
 

Метод/техники Групова работа и пленум 
Цел Опознаване на групата. Обмен на опит от придобити знания. 

Размисъл върху собственото поведение при онлайн покупки. 
Правене на видими благоприятните и възпрепятстващите фактори 
при онлайн пазаруването. 

Материали Приложение „Онлайн пазаруване“ 
Приложение „Пъзел“  
Хартия, химикалки, ножици 
флипчарт 

Времетраене 45 минути 
 
Формират се малки групи от 3 до 4 участници. Всяка група получава приложение 
„Онлайн пазаруване“. 
Групите имат 10 минути за обмен на идеи и отговор на въпросите. След това 
резултатите се обсъждат в пленум. 
Най-важните отговори се записват на флипчарт. 
 
След това всяка група получава разпечатка на файла "Части от пъзела" (1 комплект от 
14 части от пъзела). Пъзелът се състои от 9 „правилни“ части (където средната част 
обикновено означава безопасност при пазаруване онлайн) и 5 „грешни“ части.  
 
Групите трябва да изрежат частите от пъзела и след това да ги сглобят. 
 
Изисква се креативност: Важно е да се разбере, че не ВСИЧКИ 14 части оформят пъзел, 
а само част от тях (9) и останалите (5) не пасват. 
 
Ако пъзелът може да бъде завършен с 9-те правилни, се обсъжда темата кои части 
пасват или не пасват и защо. 
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Приложение „Онлайн пазаруване“ 
 
Какво обичате да купувате онлайн? 
 
 
 
 
Колко често пазарувате онлайн? 
 
 
 
 
В кои онлайн магазини пазарувате? 
 
 
 
 
Какво е по-хубаво при онлайн пазаруването от "истински" магазин? 
 
 
 
 
Какво е по-лошо в онлайн пазаруването, отколкото в "истински" магазин? 
 
 
 
 
Недостатъците на онлайн пазаруването? Какво може да се случи? 
 
 
 
 
Как плащате при онлайн пазаруване?  
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Приложение „Пъзел“ 

P1 
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P2 

P3 
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P4 

P5 
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P6 

P7 
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P8 

P9 
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P10 

P11 
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P12 
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P13, P14  

P13 

P14 
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Решение и обяснения "Пазарувай или се провали" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предаване на данни: Сигурно SSL криптиране, разпознаваемо под https:\ 
или обозначено с иконка на зелен катинар (в противен случай не 
въвеждайте никакви данни за банка или кредитна карта!) 

 
www.guetezeichen.at 
Реномирани доставчици, разпознаваеми по техния печат за одобрение 
(австрийски печат за одобрение за електронна търговия или доверен 

магазин). Общи условия (доставчик или лице за контакт, адрес), 
правила и условия, политика за анулиране и т.н. предоставят 
допълнителна информация или информация предварително за 

търсачките (име на магазина и опит) или рецензии (внимание: те също могат да бъдат 
„фалшиви“!)  
 
 

Общи условия: формулирани са за стандартизиране на сделките, които ще се 
сключват. Регулира например гаранционни искове, искове за щети, 
задържане на собственост и други. Всеки уебсайт за онлайн търговия трябва 

да има свои Общи условия. Най-често те се намират в долната част на сайта. 
 

Най-сигурният вариант за купувачи: наложен платеж. Ако не познавате сайта 
използвайте наложен платеж. Покупка по сметка означава напр. банков 
превод или плащане с карта. Дори да е предплатена пак съществува риск. 
Изисква се доверие (аванс) от страна на продавача. Не винаги е възможно за 

всички купувачи (поради кредитоспособност). 

Български аналог:  
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Можете да се откажете от покупката и да върнете стоката в рамките на 
поне 14 дни. Въпреки това, има изключения за някои стоки или услуги 
(например онлайн изтегляния, носители на данни, ...) 

 Български аналози:- тук минималния срок е 14 дни, а някои търговци дават и повече 
време. 
 

                          
 
 

Не се плашете от неоправдани сметки! Обърнете се към 
https://www.ombudsman.bg/ или https://kzp.bg/! Проверявайте редовно 
банковите извлечения и извлеченията от кредитни карти. 

Български аналог: 

 
 

Под www.whois.com/whois (международна страница за проверка на 
домейни) можете да видите кой е регистрирал домейна на онлайн 
магазина (Има ли съвпадение с търговеца, описан в Общите условия?!) 

Проверката е сигурна за ЕС 
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„ГРЕШНИ“ или несъответстващи части от пъзел 
(не пасват на безопасно онлайн пазаруване): 

 
Несигурно предаване на данни 
(Протокол за прехвърляне на хипертекст без транспортно криптиране) 
 

 
„ИЗГОДНА ПОКУПКА“: сравнете цените (напр. https://www.pazaruvaj.com/)  
„Акция“, „само днес“, „2 за 1“ и т.н. не винаги е по-евтино. Всяка оферта 
има причина – поставяйте под въпрос! Вероятно допълнителна цена?! За 

поръчки в страна извън ЕС може да се прилагат и мита. Пазете се от "безплатно"! 
Уловка за абонамент или други условия (прехвърляне на данни), приложени към него; 
Прочетете дребния шрифт! 
 

Начин на плащане: 
Ако се предлага само предплащане, сериозността е под въпрос! Не изпращайте 
преводи в брой през "Western Union" или куриерска компания към непознати. 
 
В България по разпространена технология за сигурност при плащане с банкови карти е 
системата на 3 D Secure.  

 
 

Забавяне на доставката: 
Ако доставката не бъде извършена навреме, купувачите могат да се оттеглят 
от договора – като определят разумен гратисен период – или да продължат 
да държат на доставката. 
 

Фалшивите магазини (за разлика от реномирани доставчици) 
обикновено не се разпознават веднага като такива! Общи условия  
(доставчик или лице за контакт, адрес), правила и условия, политика 

за анулиране и т.н. предоставят допълнителна информация или информация 
предварително за търсачките (име на магазина и опит) или рецензии (внимание: те 
също могат да бъдат „фалшиви“!) 
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4. Как да се предпазя от възможни капани? 
 
Методи/техники Пленум 
Цел Обмен на аспектите за безопасност при сърфиране 
Материал Приложение „Как да се предпазя от възможни капани?“ 

Лепило 
Флипчарт 

Времетраене 20 минути 
Други указания Предварително обучаващият разрязва приложените листове „Как да 

се предпазя от възможни капани?“ като индивидуални карти. 
 
 
 
Съответните заглавия се поставят едно до друго върху флипчарт. Останалите части / 
твърдения, под формата на карти, се раздават изцяло на участниците. 
Един след друг участниците отиват до флипчарта, четат твърдението и казват под кое 
заглавие искат да залепят картата. 
Ако останалите участници са съгласни, картата се поставя съответно. Ако участниците 
имат различно мнение, решението се обсъжда. 
Когато всички карти са залепени, обучителят прочита отново резултата.  
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Приложение „Как да се предпазя от възможни капани?" 

 

Зловреден софтуер  
 

Не кликвайте върху връзки или 
банери, които обещават страхотни 

неща. 
 

Отваряйте клиентски акаунти само 
директно в браузъра. Не влизайте чрез 

връзка/линк. 
 

Редовно актуализирайте 
операционната система и програмите. 

 
Не отваряйте файлове на непознати 

хора в имейли и чат съобщения 
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Scamming /измама 
 

Не плащайте пари на непознат, за 
да получите пари. 

 

Наистина ли смятате, че има 
основателна причина, поради която 

внезапно валят пари от небето. 
 

Просто изтрийте имейли с фалшиви 
обещания за награди или 

наследство и не реагирайте на тях. 

 
Масов имейл с лично обръщение 

(Touch) не е надежден 
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Phishing/Фишинг 
 

Не отваряйте неизвестни 
прикачени файлове. 

 

Не предоставяйте поверителни 
данни (пароли, номер на акаунт, ...) 

по телефон или имейл.  
 

Не кликвайте върху никакви 
подозрителни имейли, изтрийте ги 

незабавно или ги преместете в 
папката СПАМ. 

 
Жертвите на фишинг понякога са 

изправени пред големи финансови 
загуби. 
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Малки обяви 
Измама 

 
Ако е възможно, приемете и 
платете за артикула лично. 

 
Въздържайте се от прехвърляне на 

пари в чужбина. 

 

Не плащайте с банкова карта или 
услуга за превод в брой. 

 

Пишете си с продавача/купувача 
само чрез платформата за малки 

обяви. 
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Кражба на мобилен 
телефон 

 

Не кликвайте върху банери в 
приложения или уебсайтове, които 

обещават тестове или награди. 
 

Редовно проверявайте сметката за 
мобилен телефон за необичайни 

суми. 
 

Не отговаряйте на искания от 
непознати (напр. отговорете на SMS 
с да, изпратете данни от кредитна 

карта, ...) 
 

Не давайте просто така телефонния 
си номер в интернет. 

 



   
 

 

© lets-talk-about-money.eu  Стр. 28 
 

 

фалшиви магазини 
 

Преди да купите, информирайте се 
за доставчика (например общи 

условия, търсачка, ...) 
 

Ако на уебсайта не можете да 
намерите информация за продавача 

или има грешна информация, не 
купувайте. 

 

Ако цените са много ниски, бъдете 
скептични и сравнете цената с 

други сайтове. 
 

Не превеждайте предварително 
или превеждайте с услуга за 
паричен превод. Парите ще 

изчезнат в случай на измама. 
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Абонаментни 
капани 

 

Ако не сте сигурни, потърсете 
помощ (омбудсман, КЗП) 

 

Ако се изисква лична информация, 
потърсете справка за разходите в 

дребния шрифт. 
 

Преди да се регистрирате, съберете 
информация за компанията. 

 

Не се плашете от неоправдани 
сметки. 

 
 


