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Знаете ли, че...?

За първи път денят започва да се чества през
м. февруари 2004 г.,  от  Центровете на
Европейската мрежа за безопасен интернет 
(Insafe). Всяка година се отбелязва във втория
вторник на м. февруари, като с различни
инициативи се включват институции,
училища, библиотеки и други организации.
Денят се отбелязва в над 150 държави на
всички континенти.   

Проучване сред  децата 

 показва, че почти всички
български деца (97%) на
възраст между 9 и 17

години използват
интернет.

Възрастта, в която децата
влизат за пръв път в
интернет, устойчиво пада,

като най-ранната възраст
е 4 (3%) и 5 години (6.8%).

Почти една четвърт (24.3%)

от децата са имали
първата си среща с
интернет на
седемгодишна възраст, а
преди да навършат 11

години, близо 90% вече са
станали интернет
потребители.



Все по-често децата  и
младите хора
прекарват времето си
пред компютъра,
таблета или телефона,
използвайки интернет
пространството като
средство за
комуникация. 
Не е тайна, че
дигиталните
технологии водят до
пристрастяване и
зависимост.  Една от
най-широко
разпространените
тревоги е, че започват
да пренебрегват
общуването си с
другите на живо за
сметка на онлайн
комуникацията. 

Когато това се
случва, е почти
сигурно, че детето
или младият човек
има тежък
емоционален или
психологически
проблем.
Използването на
интернет става
средство и начин 
 за бягство от
реалния външен
свят.

Повишена употреба на
интернет

Делът на деца,
които са били
жертви на
злоупотреби в
интернет, е
нараснал от 20% на
почти 30% през
последните шест
години.
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технологиите и киберсигурността.технологиите и киберсигурността.

Социалните мрежи се превърнаха в основното средство за
комуникация, особено в последно време. Какви рискове крие този
вид комуникация?
  Рисковете са изключително много. Социалните мрежи са канал за
комуникация, което означава, че всички рискове, познати досега, са
напълно приложими. Специфичното е, че социалните мрежи създават
чувство за близост и доверие. По този начин много по-лесно и бързо се
въздейства върху жертвата. Особено уязвими са децата и
непълнолетните, които не са наясно с механизмите за защита в
Интернет. Макар да са изключително добре подготвени технологично, те
не са наясно колко уязвими са в социалните мрежи и не са достатъчно
образовани за какво да внимават и към кого да се обърнат за помощ. В
този ред на мисли, като основен специфичен риск бих посочил
лъжливото чувство за интимност, което е предпоставка за значителни
последици върху личността на жертвата и нейното представяне в
обществото.
Какво определение бихте дали за думата „киберпрестъпление“?
  Киберпрестъплението е престъпление, което е осъществено във
виртуалната среда. Не всяко престъпление, което включва в своето
извършване електронно устройство или Интернет, е киберпрестъпление.
За киберпрестъпления можем да определим всички престъпления, които
без наличието на Интернет нямаше да бъдат възможни.
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Каква е възрастовата граница на жертвите?
  В международен план, жертвите са от малки деца до възрастни
самотни хора. С други думи, няма възрастова граница, тъй като много
от престъпленията не са насочени към конкретни хора, а се търси
масовост.
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Има ли нов вид измами, засягащи отделните потребители?
  Трудно е да се каже, че има нов вид измами. Колкото и нови
сценарии и методи за подлъгване на потребителя да се измислят,
целта е винаги да бъде въведен в заблуждение и да се раздели с част
от своето имущество. Напоследък се наблюдава тенденция да се
имитират онлайн събития като раздаване на награди и томболи от
известни хора.

  
 

 Какво е „тъмната“ мрежа и какви опасности дебнат там?
  Darkweb (тъмната мрежа) е доста специфично пространство и
представлява много различен вид свързаност. Поради своята
разлика с „обикновения“ Web значително по-малко хора sе
възползват от него. Именно заради това опасностите са свързани с
анонимността там и липсата на всякакви регулации и ограничения.
Основно се използва за престъпни и неморални цели, но помага и на
активисти и независими журналисти да намират и обменят
информация сигурно и бързо.
Как да опазим нашите данни и снимки?
  Най-лесният отговор е да не ги качваме в Интернет. Ако това не е
възможно или вече сме го направили, винаги трябва да имаме наум, че
могат да бъдат използвани по нежелан от нас начин. Затова изтрийте
данните и снимките, които не искате да се разпространяват.
Как да се предпазим от фалшивата информация в интернет?
  Това е въпрос, на който е трудно да се отговори еднозначно и кратко.
Най-лесно е да се четат само достоверни сайтове и източници на
информация. Ако имаме съмнения, винаги е добре да се провери
информацията от 2-3 източника. Социалните мрежи са най-неподходящото
място за получаване на информация. Винаги гледайте къде и кога е
публикувана една информация и това може да Ви даде индикации.
Как бихте определили законовата рамка за последствията от
такъв вид  престъпление?
  В България законовата рамка е сравнително добра. За съжаление,
разследването на такива престъпления е трудно и изисква експертност.
Това е реалната пречка за много по-добри резултати при такива
престъпления.

Интервюто проведе:  Севил Вахид, младши експерт в ПИЦ по зависимости, гр. Стара Загора



Това не са просто картинки... Нека заедно се
замислим!



ЗА ВРЪЗКА С ПИЦ ПО ЗАВИСИМОСТИ:
АДРЕС: УЛ. “ЦАР ИВАН ШИШМАН“ № 96
ТЕЛ.: 042/ 23-00-24
E-MAIL: PIC.STARAZAGORA@ABV.BG
WEB: WWW.PIC-STARAZAGORA.COM
РАБОТНО ВРЕМЕ: 8:30 – 12:30 И 13:30 – 17:30

При необходимост посетете: www.safenet.bg 
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