
Мобилно приложение за вашия Андроид - "БЛОБ" 

 
Националният център за безопасен интернет разработи специално приложение за смартфони с операционна 

система Андроид - нарича се БЛОБ. Приложението може да се изтегли от официалния източник - сайта на 

Българската линия за онлайн безопасност: blob.bg 

 

Основни възможности на приложението: 

 да се разглежда сайта на БЛОБ и неговата страница във Фейсбук;  

 лесен достъп с едно натискане на бутон до краткия номер на БЛОБ 124 123;  

 лесен достъп до писане и изпращане на имейл до линията; 

 включва и GPS функция, чрез която може да се определят географските кординати на вашето 

местоположение и да се визуализират на сателитна карта;  

 възможност да се запамети дадено местоположение и да покаже маршрута от сегашното до последно 

запаметеното. 

 

 

 
Изтегляне на приложението: 

 

Инсталационният файл на приложението може да бъде свален от линка "Изтегли приложението BLOB".  

Можете да го направите както го свалите на вашия компютър и след това да го прехвърлите и инсталирате на 

телефона си, или като влезете директно чрез браузъра на смартфона. Бихте могли да сканирате QR кода за 

директно изтегляне.  

 

http://blob.bg/index.php?id=1925
http://blob.bg/fileadmin/user_upload/BLOB__Android_.apk


 

Корица за Фейсбук профил 

http://it-botev.weebly.com/uploads/9/2/0/7/9207195/.png


Използвай нашите предложения за корица на профила си във Фейсбук на 10-ти февруари. Покажи, че си 

съпричастен! 

Или... направи своя и я сподели с нас! 

 

 

 

http://it-botev.weebly.com/uploads/9/2/0/7/9207195/sid2015.jpg
http://it-botev.weebly.com/uploads/9/2/0/7/9207195/sid2015_1.jpg


Инфографики 

 



 



 



 



 

 

 

Харта на онлайн правата на младите хора в България 

1. ВЪЗМОЖНОСТИ: имам право да използвам възможностите на Мрежата, ако уважавам правата и 

достойнството на другите. 

2. ПОЛЗА: имам право да ползвам всичко, което ми е нужно, доколкото спазвам авторските права. 

3. СОБСТВЕНО МНЕНИЕ: имам право да изразявам свободно мнение, ако не обиждам някого. 

4. ТВОРЧЕСТВО: имам право да създавам свое съдържание, ако не плагиатствам. 

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ: имам право да определям достъпа до моето съдържание, за да предпазя самоличността 

си. 

6. ОБЩУВАНЕ: имам право да общувам свободно, ако не използвам реч на омразата. 

7. ДОСТОВЕРНОСТ: имам право да проверявам истинността на информацията, за да се уверя в нейната 

достоверност. 

8. ПОМОЩ: имам право да получавам компетентна помощ, когато е необходимо. 

9. УЧАСТИЕ: имам право да участвам във вземане на решения, които ме касаят. 

10. СВОБОДА: имам право да правя, каквото ми харесва, доколкото зачитам правата на другите. 

 

http://it-botev.weebly.com/uploads/9/2/0/7/9207195/1718147_orig.jpg

