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№ Тема
Брой учебни 

часове

1 Представяне на обучението

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТЪРНАТА ТЕХНИКА

2
Компютър и периферни устройства - предназначение и 
употреба. Системен и приложен софтуер. 
Стартиране на компютърната система.

1

3 Работно поле, икони, препратки. 0,5

4
Работа с мишка и клавиатура.  
Работа с прозорци и менюта.

1

5
Идеология на операционната система. 
Основни менюта, настройки на работното поле.

1

6
Организация на информацията в компютрите. 
Определения за файл, директория, диск.  
Видове, приложение и особености.

0,5

7
Команди за работа с файлове – копиране, преместване, 
преименуване, изтриване.

0,5

8
Често използвани програми. 
Стартиране на програма и създаване на файл. 
Архивиращи програми – видове и работа с тях. 

1



№ Тема
Брой учебни 

часове

РАБОТА С ИНТЕРНЕТ

9
Интернет - основни понятия. Браузър и работа с него. 
Елементи на екранните прозорци, най-общи настройки, 
създаване на списъци с предпочитани страници.

0,5

10
Търсене на информация. Основни понятия и правила за 
търсене. Отпечатване на уеб-страници.

1

11

Работа с електронна поща. Регистриране на безплатна 
пощенска кутия, изпращане и получаване на съобщения. 
Прикрепване на файлове. Сваляне на прикрепени файлове. 
Отговор и препращане на писма. Спам. Скам.

2

12
Пренос на глас и данни чрез Интернет. 
Програми за комуникация в Интернет.

1,5

13 Социални мрежи – видове и начин на употреба. 2,5

14 Етикетът в мрежата. 0,5



№ Тема
Брой учебни 

часове

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА - 
СМАРТФОНИ И ТАБЛЕТИ 

15
Видове “умни” устройства - за какъв тип устройство е 
този курс.

0,5

16

Основна навигация 
Бутони за основния екран и за звука 
Бутон на менюто 
Бутон за включване/изключване 
Бутон за връщане назад 
Плъзгане 
Гласови команди

0,5

17

Технически съвети. 
Използвани символи (икони). 
Свързване с интернет.
Обществен срещу частен Wifi.
 Настройки на устройството.

2

18
Компютри срещу смартфони - Каква е разликата? Как 
да разбера какво е подходящото устройство за мен? 
(смартфон, таблет, лаптоп, компютър)

0,5

19
Какво е приложение? Управление на приложения.
Откриване на нови приложения. 
Инсталиране на приложение. Премахване на приложение

1,5

ОНЛАЙН БЕЗОПАСНОСТ

20
Вируси и антивирусни програми. 
Сваляне на файлове от Интернет. 
Техника и правила за сваляне.

0,5

21
Безопасно ползване на електронна поща. 
Безопасно ползване на социални мрежи. 

0,5

22 Предпазване от онлайн измами. 0,5


