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МАТЕРИАЛИ

Добавете номера на Националната телефонна линия за трафик на хора в 
списъка с контакти на вашия телефон.  
 
За списък с номера, отидете на A21.ORG/CALL.

Прегледайте материалите ни, свързани с предотвратяването на трафика на деца

Видеа и документални филми на тема Трафик на деца

• www.A21.org/education
• https://sacp.government.bg/подай-сигнал
• https://antitraffic.government.bg/bg/help

• Can You See Me? Експлоатация на деца онлайн
• Can You See Me? Сексуална експлоатация на деца
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Популярни социални мрежи и приложения

• Facebook Messenger: Безплатно приложение на Facebook за незабавни съобщения, разговори, видео чатове 
и споделяне на дигитално съдържание - всеки може да ви добави, освен ако не се регулират настройките за 
поверителност.

•  Twitter: социална мрежа и микро-блог услуга, която позволява на потребителите да изпращат и четат 
статус съобщения, познати като “туитове”.

• WhatsApp: Приложение, собственост на Facebook, за криптирани от край до край съобщения, разговори, 
видео чатове, споделяне на местоположение и изпращане на дигитално съдържание - контактите биват 
добавени от потребителя.

• Instagram: Платформа за споделяне на снимки и видеа. Профилът на потребителя може да бъде публичен 
или частен в зависимост от настройките. 

• Skype: Телекомуникационна услуга, специализирана във видео и конферентни разговори, с възможност за 
изпращане на съобщения и изображения.

• Facebook: Онлайн социална мрежа, даваща възможност на потребителите си за връзка с техните семейства 
и приятели.

• Tumblr: платформа за микроблогове.

• Snapchat: Приложение за за споделяне на снимки, писане на съобщения и преправяне на снимки в реално 
време с многобройни ефекти.

• Tiktok: Социална мрежа за ефективност и споделяне на видео.
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• Viber: Приложение за незабавни текстови или гласови съобщения и видео разговори.

• Monkey: Използва Snapchat за свързване с нови контакти, след което потребителите имат 10 секунди за 
видео чат на живо с непознати.

• MeetMe: Свързва потребителите си с нови хора с цел приятелство. 

• Life360: Семеен локализатор, с помощта на който потребители могат с невероятна точност да определят 
местоположението на членове на семейството си.

• Pinterest: Социална мрежа, която позволява на потребителите си да колекционират снимки и видеа, 
организирани в т. нар. табла, както и да и разглеждат и следват колекциите на други потребители.

• Discord: Безплатна платформа за гласова комуникация и чат за геймъри.

• Tinder: Мобилно приложение за запознанства, базирано на местоположението на потребителя. След 
съвпадение (така нареченият “Match”) между потребители се открива възможност и за чат.

• Tellonym: Анонимен сайт за съобщения, създаден, за да позволи на потребителите да получават честна 
обратна връзка от всеки (включително агресивна).

• Fortnite: Онлайн, мултиплейърна игра с възможност за чат на живо с приятели и непознати.


