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ТЕМИ В МОДУЛА 
 

 

 

 

 

 

Изображение 1: Модул: Теми за дигитални компетенции  
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КЛЮЧОВИ СИМВОЛИ 
 

 

 

Символи Обяснение 

 Дефиниция на термин 

 

 

Съвети  

 
Учебни планове/Допълнителни материали  
Напр. Тема 1 – Дейност 1  

 
Свързана с „Предприемачески компетенции“   
Напр. Комуникационни умения, 
Презентационни умения и т.н.  
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ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА  
 

 

 

Модулът „Дигитални компетенции“ предоставя информация за основните 

функции и приложения на „Google“ като Google Search, Google e-mail (Gmail), 

Google Drive, Google Calendar и Google Contacts. Възрастните ще се научат как 

да: 

1. Търсят информация онлайн 

2. Създадат имейл акаунт и как да го използват  

3. Съхраняват информация онлайн 

4. Създават календари и събития  

5. Създават контакти или групи от контакти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С т р а н и ц а  | 4 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

ТЕМА 1 ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОНЛАЙН (GOOGLE 

SEARCH): ОБЩ ПРЕГЛЕД  
 

 

 

Основната цел на тази тема е да предостави цялата необходима информация 

за Интернет с основни термини и най-популярните уеб браузъри. Освен това е 

включено ръководство стъпка по стъпка, за да ви въведе в това как да търсите 

онлайн информация с помощта на уеб браузъра Google Chrome, как да търсите 

различен тип съдържание, как да използвате разширеното търсене и какви са 

основните стратегии и техники за търсене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързана с „Предприемачески компетенции“   

- Организационни умения: уменията, които ви позволяват да останете фокусирани върху 

различни задачи и да използвате ефективно и ефикасно времето си, за да постигнете 

очаквания резултат. 

- Умения за решаване на проблеми: помагат ви да определите източника на проблема и да 

намерите ефективно решение. 
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1.1. Дефиниция  
 

Дефиниция: 

Онлайн търсенето е процес на интерактивно търсене и възвръщане на 

заявени данни чрез Интернет (Hawkins, Donald, Brown & Carolyn, 1980)..  

В днешно време търсенето онлайн е една от най-важните „дигитални 

компетенции“. То позволява на потребителите бързо да намерят това, което 

търсят, и да проучат различни източници на информация.  

 

 

Google Search, или просто Google, е уеб търсачка, разработена от Google LLC. 

Това е най-използваната търсачка в глобалната мрежа на всички 

платформи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Можете да достигнете до Google Search от браузър (Google Chrome и др.), използвайки вашия 

настолен компютър, мобилно приложение (iOS и Android)  

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 1  
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1.2. Характеристики на Google Search 
 

Според статистиката за 2020 г. Google Search гласува като най-популярната търсачка в САЩ през 

2019 г. - Google притежава 94% от пазарния дял. 

Предимствата на информацията за онлайн търсене:   

1) Спестява време: Потребителите могат да търсят информация навсякъде и по всяко 

време бързо и лесно, вместо да използват вестници, книги, списания и т.н. 

2) Достъпност в световен мащаб: Потребителите имат достъп до информацията 

навсякъде по света и по всяко време 

3) Свободен достъп: По-голямата част от уебсайтовете са свободни за използване и 

потребителите могат да ги използват по всяко време, както пожелаят 

4) Разнообразие: Различни източници за информация от онлайн енциклопедии, 

университетски изследвания, форуми, блогове и т.н..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 2 

  



С т р а н и ц а  | 7 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

1.3.  Основни термини, свързани с Интернет 
 

Разбирането на основните термини е полезно: 

1) Интернет: 

Интернет е най-значимата комуникационна мрежа от компютри и електронни устройства в света. 

Интернет има много приложения, като електронна поща (имейл), прехвърляне на файлове, чат 

онлайн и е най-използваното приложение от цялата световна мрежа (www).  

2) Онлайн търсене: 

Онлайн търсенето е метод за изследване, който включва събиране на информация от Интернет. 

3) WWW: 

World Wide Web или "WWW" или "Мрежата", както се нарича още, е приложението на Интернет, 

което съдържа уебсайтове и уеб страници, които могат да бъдат достъпни чрез URL, въведен в уеб 

браузър. 

4) Уеб браузър: 

Уеб браузърът е софтуер като Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet Explorer, който позволява на 

компютъра да има достъп и да показва документи, снимки, звук или видеоклипове от World Wide 

Web. 

5) URL/Домейн: 

Домейнът или името на домейна е адресът (или URL адресът), който хората използват, за да 

посещават уебсайтове в интернет. Той се появява в адресната лента на уеб браузъра. Например, 

www.emphasyscentre.com 

6) Домейн от най-високо ниво (Top-Level Domain ,TLD): 

Домейнът от най-високо ниво идентифицира нещо, което е свързано с уебсайта, като например 

предназначението му, собственика или географския произход. 

 

 

 

 

 

Изображение 1: URL (Medium, 2018)  

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 2  

http://www.emphasyscentre.com/
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1.4.  Основни уеб браузъри     
 

Уеб браузърът (понякога наричан браузър) е софтуерно приложение, използвано за достъп до 

информация в глобалната мрежа. URL, който е адресът на всяка уеб страница, изображение и 

видео, позволява на браузърите да ги получават и представят на екрана на компютъра, смартфона 

и таблета. (За целите на този модул ще се съсредоточим върху уеб браузъра „Google Chrome“). 

 

1. Microsoft Edge  

 

2. Google Chrome  

 

3. Mozilla Firefox  

 

4. Apple Safari  

  

 

5. Opera   

 

 

 

Изображение 2: Най-популярните уеб браузъри (Startcounter, n.d.)  

Google Chrome е един от най-популярните уеб браузъри в мрежата. Според статистиката на 

Statcounter през януари 2019 г. Chrome достига 70% от световния пазарен дял на настолни браузъри. 

Основните характеристики на Google Chrome са:   

1. Високоскоростен браузър 

2. Безопасен и сигурен 

3. Лесен за използване с лесен за ползване дизайн 

4. Управление на раздели: Плъзнете разделите навън в отделни прозорци 

5. Синхронизиране между устройства 

6. Интеграция с Google Apps 

7. Поверително сърфиране (инкогнито)  
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Съвети:  

- Двата най-популярни уеб браузъра са Google Chrome и Apple Safari.  

  

 

 Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 3 
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1.5.  Стандартни домейни от първо ниво 
 

Най-популярните домейни са: 

 

1) .com – Комерсиален бизнес 

2) .edu – Образователни институции 

3) .gov – Държавни агенции 

4) .mil – Военни 

5) .net – Организация на мрежи 

6) .org – Организации (с нестопанска цел) 

7) Country code top-level domains: 

a. .ca – Канада  

b. .uk – Великобритания 

c. .cy – Кипър  

d. .pt – Португалия  

e. .lv – Латвия 

f. .bg – България  
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1.6.  Инсталирайте Google Chrome (на Windows)  

 

СТЪПКА 1: Отворете вашия уеб браузър  

СТЪПКА 2: Потърсете ‘Google Chrome’ 

СТЪПКА 3: Щракнете ‘https://www.google.com/chrome/ ‘  

 

Изображение 3: Начална страница на Google Chrome 

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘Download Chrome’  / „Свалете Chrome“ 

 

Изображение 4: Начална страница на Google Chrome 

 

https://www.google.com/chrome/
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СТЪПКА 5: Инсталационният файл се изтегля на вашия настолен компютър 

 

 

Изображение 5: Изтеглете Google Chrome  

 

СТЪПКА 6: Натиснете върху инсталационния файл, за да стартирате приложението   

СТЪПКА 7: Следвайте инструкциите, за да изтеглите успешно „Google Chrome“ на вашия настолен 

компютър  
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Изображение 6: Изтеглете Google Chrome  
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1.7.  Въведение в Google Chrome 
 

Как да започнете търсенето:  

СТЪПКА 1: Намерете иконата на уеб браузъра (Google Chrome) на  десктопа. 

 

Изображение 7: Екран на десктопа на компютър 

 

СТЪПКА 2: Щракнете двукратно върху иконата, за да отворите браузъра. След това ще се появи 

прозорецът на уеб браузъра. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 8: Начален екран на уеб браузъра 
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За достъп до уебсайт трябва да знаете“URL” - най-често наричан уеб адрес. “URL – уеб адресът” е 

като домашен адрес. Ако дадете на някой домашен адрес, той може да навигира, за да намери 

къщата. 

СТЪПКА 3: Натиснете в адресната лента 

СТЪПКА 4: Въведете URL (адрес на уеб страница), натиснете ‘Enter’ и уебсайтът ще се зареди. 

  

Изображение 9: Въвеждане на URL адрес в адресната лента 

 

ИЛИ 

 

СТЪПКА 5: Щракнете в адресната лента и въведете URL адреса www.google.com 

БЕЛЕЖКА:  

- Налични са много търсачки освен тази, която Google предлага. Но е общоприето, че в момента той 

е най-добрият сред всички останали. 

- Google Chrome осигурява директна връзка с търсачката на Google, така че няма нужда да се отивате 

до сайта на Google Search engine, можете просто да въведете ключовите думи, които търсите в 

адресната лента. 

СТЪПКА 6: В полето за търсене въведете ключовите думи за информацията, която искате да 

търсите 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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Изображение 10: Google Search 

 

СТЪПКА 7: Ще се появи списък с резултати и можете да натиснете върху една от връзките за 

достъп до уеб страницата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 11: Резултати от търсенето 

 

Основни стратегии за търсене: 

1. Не усложнявайте нещата: Използвайте ключови думи 

2. Google Ads: Първите резултати на първата страница с резултати от търсенето 

обикновено са Google Ads, където рекламодателите плащат чрез платформата на Google 

Results 
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Ads, за да генерират реклами за своите продукти / услуги. Потребителите могат да 

разпознаят Google Ads по иконата „Реклами“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 12: Google Ads / Реклами 

 

3. Вземете предвид предложенията: Търсачките ще предлагат най-популярните 

резултати, така че е важно потребителите да изберат едно от предложенията 

4. Използвайте прост език: Не използвайте сложни думи или фрази, за да постигнете 

резултати.  
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Освен това има някои техники за търсене, които се използват, за да помогнат на потребителите да 

използват ключови думи за своята информация за онлайн търсене, като например използването на 

булеви оператори между думите: 

1. Булеви оператори (свързващи думи): 

 

Булеви оператори (свързващи думи) 

A/A Име: Описание: 
1. AND / И Операторът AND търси информация за 

ВСИЧКИ дадени термини за търсене. 
Използвайте конектора „AND“, когато 
търсите и двата термина. Например: 
 

Дигитално AND предприемачество 

2. OR / ИЛИ Операторът OR търси информация за 
един или няколко дадени термина за 
търсене. Обикновено съединителят 
‘OR се използва за комбиниране на 
синоними. Например: 
Предприемачество OR Предприемач 
 
 
 
 

3. NOT / БЕЗ Операторът NOT изключва 
информация. Обикновено конекторът 
‘NOT’ се използва за намиране на 
елементи, които имат една дума, а 
нямат другата дума. Например, за да 
търсите оръжия, но не и лов: 

торти NOT шоколад 

 

 Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 4 
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2. Advanced Search / Разширено търсене 

 

Дефиниция: 

Разширеното търсене е вградена функция на Google (и повечето уеб търсачки), която 

позволява на потребителя да посочва допълнителни изисквания, докато търси информация. 

Изображение 8 илюстрира разширените функции за търсене. Потребителят може да търси 

информация за конкретна тема, език, регион, думи, файлов формат и т.н..  

 

Изображение 13: Разширено търсене  

 

Как да използвате разширеното търсене: 

СТЪПКА 1: Натиснете в областта на полето за търсене и въведете ключовите думи за информацията, 

която искате да търсите 
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Изображение 14: Google Search 

СТЪПКА 2: Щракнете върху ‘Settings’ / Настройки 

СТЪПКА3: Щракнете върху ‘Advanced search’ / Разширено търсене 

 

Изображение 15: Google Search 

  

1 

2 
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СТЪПКА 4: Попълнете полетата.   

 

Изображение 16: Разширено търсене  

 

Как да търсите изображение, видеоклипове и т.н.:  

СТЪПКА 1: Кликнете върху полето за търсене и въведете ключовите думи за информацията, която 

искате да търсите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 17: Google Search  

 



С т р а н и ц а  | 22 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

СТЪПКА 2: Кликнете върху раздела ‘Изображения’, за да търсите изображения, видеоклипове и 

т.н. 

  

Изображение 18: Google Search  

 

 

Изображение 19: Google Search – Изображения, Видеоклипове и т.н.  
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СТЪПКА 3: Натиснете върху раздела ‘Още’ за търсене на книги, полети и т.н..   

Изображение 20: Google Search – Книги, полети и т..н.  

 Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 5 

 

Как да влезете в историята на браузъра: 

 

Дефиниция: 

Историята на браузъра е списъкът с уебсайтове, които потребителят е посетил - той 

включва информация като заглавие на страницата и час на посещение - за определен период от 

време. 

СТЪПКА 1: Натиснете върху трите точки в горния десен ъгъл.  

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘History’ / История 

СТЪПКА 3: Натиснете върху ‘History’ 
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Изображение 21: История на браузъра 

 

СТЪПКА 4: Тук можете да видите списъка с уебсайтове, които вече сте посетили 

СТЪПКА 5: Натиснете на желания уебсайт от списъка с история 

 

Изображение 22: Екранът за  история на браузъра 

 Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 6 

 

  

1 

2 3 

4 
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Как да изчистите историята на сърфирането: 

СТЪПКА 1: Натиснете върху иконата с трите точки в горния десен ъгъл.  

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘History’ (История) 

СТЪПКА 3: Натиснете върху ‘History’ (История) 

 

Изображение 23: История на браузъра 

 

СТЪПКА 4: Тук можете да видите списъка с уебсайтове, които вече сте посетили 

СТЪПКА 5: Натиснете върху ‘Clear browsing data’  (Изчистване на данните за сърфиране) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 24: Изчистете историята на сърфиране 

 

СТЪПКА 1 

СТЪПКА 2 СТЪПКА 3 

СТЪПК

А 5 



С т р а н и ц а  | 26 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

СТЪПКА 6: Можете да изберете “Time Range”, за да изчистите данните за сърфирането за 

определен времеви диапазон 

СТЪПКА 7: Натиснете върху ‘Clear data’ 

 

 

Изображение 25: Изчистете данните за сърфиране 

 

  

СТЪПКА 6 

СТЪПКА 7 
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ТЕМА 2 GOOGLE ИМЕЙЛ - GMAIL: ОБЩ ПРЕГЛЕД 
 

 

 

Основната цел на тази тема е да представи на възрастните как да създадат и 

използват имейл акаунт. Възрастните ще разберат основните условия на 

електронната поща, като потребителски идентификатор (user ID), име на 

домейн и т.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързано с “Предприемачески компетенции”   

- Организационни умения: Това са способностите, които ви позволяват да останете 

фокусирани върху различни задачи и да използвате ефективно и ефикасно времето си, за 

да постигнете очаквания резултат. 

- Управление на времето: Това е процесът на организиране и планиране на ежедневните задачи.   

 

- Можете да получите достъп до Gmail от настолен компютър, мобилно приложение (iOS 

и Android)  
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2.1. Дефиниция 

 

Дефиниция: 

Gmail е безплатна услуга за електронна поща, разработена от Google. За достъп до Gmail трябва 

да се свържете с вашия акаунт в Google. Имейл акаунт в Google е акаунт, който завършва с @ 

gmail.com например chrystalla_emphasyscentre@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:chrystalla_emphasyscentre@gmail.com
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2.2. Характеристики на Google Email  
 

Предимствата на Google Email:   

1) Място за съхранение: Google Email предлага огромно място за съхранение 

2) Онлайн достъп навсякъде 

3) Синхронизация с Android: Android потребителите могат автоматично да синхронизират 

своя Android акаунт с акаунта си в Google 

4) Лесно търсене на имейли 

5) Организиране на имейли: Потребителите могат да създават папки, за да поддържат 

имейлите си организирани  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 7  
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2.3.  Основни термини свързани с имейла 
 

Разбирането на основните термини е полезно: 

1) Имейл / E-mail:  

Имейлът е метод, който може да се използва от човек за изпращане на 

информация от компютър на друг, използвайки Интернет. Тази информация 

може да има различни форми като текст, изображение, аудио и видео. 

Имейлите са идеални за международна комуникация без забавяне, без 

разходи и без ограничени получатели.  

2) Google имейл (Gmail): 

Gmail е безплатен уеб-базиран доставчик на електронна поща от Google, който се превърна в 

пазарен лидер в безплатните услуги за електронна поща с повече от милиард потребители по целия 

свят (Уилямс, 2020).  

3) Потребителски ID / Потребителско име: 

Потребителското име е уникална идентификация (два акаунта не могат да имат едно и също 

потребителско име) на лице на определен сървър. 

4) Име на домейн / Име на хост: 

Домейнът е мястото, на което се изпраща имейлът. Това се отнася до пощенския сървър (който е 

компютърът), където получателят има пощенска кутия. Например @ gmail.com, @ yahoo.com, @ 

outlook.com  

5) Спам:  

Спам имейл е нежелан имейл и може да включва злонамерени връзки. Често нежеланата поща се 

изпраща с търговски цели като реклами, бюлетини и т.н..  

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 26: Структура на имейл адрес  

Потребителско 

име 

Име на домейн 

fine2workproject@gmail.com 
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Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 8  

 

Съвети:  

- За професионални имейл акаунти: Избягвайте да използвате псевдоними, номера за 

потребителски ID/ потребителско име и използвайте вашето име например 

chrystalla@emphasyscentre.com или chrystallathrasyvoulou@emphasyscentre.com (Chrystalla or 

ChrystallaThrasyvoulou = потребителски ID/потребителско име & emphasyscentre= име на 

домейн/име на хост)   

- За идентифициране и разпознаване на нежелани имейли: Неизвестен подател, правописни 

грешки, например z0om с нула вместо О, рекламиране на спешни отстъпки например „Flash Sale - 

Всичко 20% отстъпка“, съдържа прикачени файлове и предупреждение за вируси. 

 

 

 

 

 

  

mailto:chrystalla@emphasyscentre.com
mailto:chrystallathrasyvoulou@emphasyscentre.com
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2.4. Създайте имейл акаунт   
 

Как да създадете имейл акаунт (Gmail):  

СТЪПКА 1: Отидете на https://www.gmail.com 

СТЪПКА 2: Натиснете върху бутона ‘Create an account’ (Създаване на акаунт) 

 

Изображение 27: Страница на Gmail  

СТЪПКА 3: След това попълнете задължителните полета. 

От вас се изисква: 

a. Въведете вашето име и фамилия. 

b. Въведете потребителско име, което ще бъде уникално в Gmail.  

c. Въведете парола. Ключовите аспекти на силната парола са дължината (най-малко 8 знака), 

комбинация от букви (главни и малки букви), цифри и символи. 

СТЪПКА 4: Натиснете бутона “Next”. 

 

Изображение 28: Попълване на информацията за акаунт 

СТЪПКА 2 

a 

b 

c 

СТЪПКА 4 

FINE2WORKPROJECT 

c 

https://www.gmail.com/
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СТЪПКА 5: Ще бъдете насочени към страницата с лична информация, където ще трябва да въведете 

някаква лична информация. 

a. Вашият номер на мобилен телефон. Това е незадължителна информация, но ще добави 

допълнителна функция за безопасност, в случай че излезете от акаунта си или сте забравили 

паролата си. 

b. Допълнителен имейл адрес. Това също не е задължително, но също така ще добави 

допълнителна предпазна стъпка към вашия акаунт. 

c. Вашата дата на раждане. 

d. Вашия пол. 

СТЪПКА 6: Натиснете бутона “Next” 

 

Изображение 29: ПОпълване на личната информация 

СТЪПКА 7: За да използвате безплатните услуги на Google, ще трябва да приемете условията за 

поверителност, като поставите отметки в двете квадратчета. 

СТЪПКА 8: Натиснете бутона “Create Account” 

a 

b 

c 

d  

СТЪПКА 6 

FINE2WORKPROJECT 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Изображение 30: Страница за поверителност и условия 

СТЪПКА 9: Появява се началният екран на Gmail. Натиснете бутона „Next“ 

 

Изображение 31: Началният екран на Gmail 

СТЪПКА 10: В момента в Gmail има три различни стила на изглед. За целите на този курс ще 

изберем Изглед по подразбиране. Натиснете бутона „Ok“ 

СТЪПКА 8 

СТЪПКА 7 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Изображение 32: Страницата за избиране на преглед 

СТЪПКА 11: Вече можете да видите страницата на вашия акаунт в Gmail 

 

Изображение 33: Интерфейсът на вашия акаунт в Gmail 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 9 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

2.5. Навигация в Gmail  
 

Как да използвам полето за търсене:  

СТЪПКА 1:  Щракнете в полето ‘Search box’  

 

Изображение 34: Полето за търсене 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да промените настройките:  

СТЪПКА 1:  Натиснете върху ‘Settings’ / Настройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 35: Настройки / Settings 

СТЪПКА 2: Вече можете да видите “Quick Settings“ / Бързи настройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Density 

Theme 

Inbox type 
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Изображение 36: Бързи настройки 

СТЪПКА 3: Натиснете ‘See all settings’ за да видите и промените всички настройки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 37: Всички настройки  

 

Reading pane 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

СТЪПКА 4: Променете настройки    

 

Изображение 38: Всички настройки  

 

Как да смените темата:  

СТЪПКА 1: Натиснете върху ‘Settings’ / Настройки 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘View all’ (Вижте всички) точно до ‘Theme’ (Тема) 

 

Изображение 39: Настройки 

 

1 

2 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

СТЪПКА 3: Изберете вашата тема  

СТЪПКА 4: Натиснете бутона ‘Save’ / Запазване 

 

Изображение 40: Изберете вашата тема 

 

СТЪПКА 5: Можете да промените фона на текста, винетката и степента на фокус на темата. 

 

Изображение 41: Редактирайте вашата тема 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да редактират темата: 

- Фона на текста: Светъл или тъмен (виж Изображение 42) 

- Винетка: Прави ъглите по-тъмни (виж Изображение 42) 

- Разфокусираност: Направете фоновото изображение извън фокус/замъглено (виж Изображение 

42) 

 

Изображение 42: Редактирайте вашата тема 

Как да използвате бутона за поддръжка:  

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона ‘Support’ / Поддръжка 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Изображение 43: Бутон за поддръжка 

БЕЛЕЖКА:  

- Въведете всичко, което искате да търсите, в полето за търсене 
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съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да преглеждате папки:  

СТЪПКА 1: Натиснете върху папката ‘Inbox’ / Входяща кутия 

СТЪПКА 2: Натиснете върху папката ‘Sent’ / Изпратени 

СТЪПКА 3: Натиснете върху папката ‘Drafts’ / Чернови 

СТЪПКА 4: Натиснете върху папката ‘Spam’ / Спам 

СТЪПКА 5: Натиснете върху папката ‘Trash’ / Кошче 

 

 

Изображение 44: Папки  
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съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

БЕЛЕЖКА:  

1. Папка Входящи: Основната папка, в която се съхраняват получените ви имейли. 

2. Папка Изпратени: Папката, в която се съхраняват писма, които са били изпратени успешно 

до получателите. 

3. Папка Чернови: Папката, в която се съхраняват имейли, които не са били изпратени 

успешно до получателите или все още не сте попълнили имейла. 

4. Папка Спам: Папката, която съхранява спам имейлите, които може да получите от нежелани 

имейл адреси като например реклами. 

5. Папка Кошче: Папката, в която се съхраняват изтритите писма в продължение на 30 дни, 

след което биват изтрити автоматично. 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 10 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

2.6. Въведение в имейла (Gmail) 
 

Как да съставите имейл 

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона ‘Compose’  

СТЪПКА 2: Щракнете върху бутона на цял екран, за да имате по-добър и ясен изглед при съставяне 

на имейл. 

Изображение 45: Съставете имейл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 46: Увеличете  

 

 

2 

1 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

СТЪПКА 3: Има определени полета, които трябва да бъдат попълнени, за да бъде изпратено 

правилно имейла. Това са: 

a. To: Основните получатели на имейла 

b. Cc: Съкратено от Carbon Copy, това е за вторични получатели, т.е. лицата, за които 

решите да  информирате допълнително. 

c. Bcc: Съкратено от Blind Carbon Copy, имейл адресите, въведени в това поле, не се 

виждат от други получатели.  

d. Subject: Заглавието на нашия имейл или кратко смислено описание на текста в имейла 

e. E-mail content: Съставете съдържанието на имейла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 47: Увеличете  

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b 
c 

d 

e 
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Как да изпратите имейл 

СТЪПКА 1: След като напишете съобщението си, натиснете бутона „Изпрати“, за да изпратите 

имейла си. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 48: Изпратете имейл  

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 11 
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съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да отговорите/отговорите на всички в имейл 

СТЪПКА 1: Натиснете върху получения имейл  

Изображение 49: Inbox / Входяща кутия – Нов имейл   

  



С т р а н и ц а  | 49 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 
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СТЪПКА 2: Натиснете бутона ‘Reply’ / Отговорете 

Изображение 50: Бутона за отговор 

 

СТЪПКА 3: Съставете текста на отговора и натиснете бутона „Reply“ 

 

Изображение 51: Отговор 
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БЕЛЕЖКА: 

Reply: Отговорете на един човек, който ви е изпратил пощата, така че никой от основните 

получатели или получателите на CC няма да получи отговора ви 

 

СТЪПКА 3: Кликнете върху бутона „Reply all“ / Отговорете на всички 

 

Изображение 52: Reply all  
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

БЕЛЕЖКА: 

- Reply all: Отговорете на всички включени в имейла 

 

Съвети:  

- Gmail предлага система „Smart reply“ и можете да отговорите на имейл с 

някои предложени отговори като „Благодаря“ (Изображение 42)  

 

 

Как да препратим имейл 

СТЪПКА 1: Натиснете върху получения имейл  

Изображение 53: Входяща поща – Нов имейл   
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СТЪПКА 2: Натиснете бутона ‘Forward’ / Препрати  

 

Изображение 54: Входяща кутия – Нов имейл 

СТЪПКА 3: Напишете имейл адреса на получателя  

СТЪПКА 4: Съчинете текста  

СТЪПКА 5: Натиснете бутона ‘Send’ / Изпрати  

 

Изображение 55: Препратете имейл 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 12 

5 

4 

3 
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съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да изтриете имейл 

СТЪПКА 1: Намерете имейла, който ще бъде изтрит. Кликнете върху бутона „Кошче“ и имейлът ще 

бъде изпратен до кошчето. 

 

Изображение 56: Изтрийте имейл  

БЕЛЕЖКА: 

- Това не изтрива имейла напълно 

СТЪПКА 2: За да изтриете окончателно имейла, отидете до зоната за боклук, като кликнете върху 

опцията „More“ и след това върху папката „Trash“ 

СТЪПКА 3: Изберете желания имейл, като щракнете върху квадратчето до имейла 

СТЪПКА 4: Кликнете върху опцията ‘Изтриване завинаги’. 

Изображение 57: Изтрийте имейл от „Папката за кошче“ 

 

  

4 

3 

2 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да добавите предпочитани имейли, означени със звезда 

СТЪПКА 1: Намерете имейла, който ще бъде изтрит. Кликнете върху иконата - звезда 

СТЪПКА 2: Кликнете върху папката ‘Starred’ / Със звезда, за да откриете всички имейли отбелязани 

като любими  

 

Изображение 58: Имейли със звезда  

СТЪПКА 3: Кликнете върху папката  ‘Starred’ / Със звезда, за да прегледате всички имейли 

отбелязани като любими  

Изображение 59: Папка “Starred” / Със Звезда  

 

  

1 
2 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да създадете етикети  

 

Съвети:  

- Етикетът на Gmail помага на потребителя да поддържа имейлите си организирани. 

Например, ако потребителят е учител, той / тя може да създаде етикети за всеки клас „1-

ви клас“, „2-ри клас“ и т.н.. 

 

СТЪПКА 1: Натиснете върху ‘Create a new label’ / Създайте нов етикет 

Изображение 60: Създайте нов етикет  

СТЪПКА 2: Напишете името на етикета  

СТЪПКА 3: Натиснете бутона ‘Create’   

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 61: Създайте нов етикет   
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СТЪПКА 4: Кликнете върху категорията „1-ви клас“, за да видите имейлите, които имат този етикет 

 

Изображение 62: Нов етикет   

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 13 

 

Как да редактирате / премахнете етикет:  

СТЪПКА 1: Натиснете бутона ‘More’  / Повече 

СТЪПКА 2: Натиснете ‘Manage labels’ / Управление на етикети 

 

 

 

1 
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съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

 

 

 

Изображение 63: Управление на етикети     

 

СТЪПКА 3: Може да промените настройките на етикета – да скриете от списъка с етикета, да 

премахнете или редактирате 

 

Изображение 64: Редактиране / Премахване на етикети     
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Как да преместим имейлите в етикети 

СТЪПКА 1: Натиснете върху ‘Inbox’  

СТЪПКА 2: Щракнете с десния бутон на мишката върху желания имейл, който искате да 

преместите в етикет 

СТЪПКА 3: Кликнете върху бутона „Преместване в“ 

СТЪПКА 4: Изберете етикета 

Изображение 65: Преместване на имейли в етикети 

 

Как да маркирате имейл като непрочетен: 

СТЪПКА 1: Кликнете върху бутона „Входящи“ 

СТЪПКА 2: Кликнете с десния бутон на мишката върху желания имейл, който искате да маркирате 

като непрочетен  

СТЪПКА 3: Кликнете върху „Маркиране като непрочетено“  

  

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 13 
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Изображение 66: Маркирайте като непрочетено  

 

Как да отложим имейл 

 

Съвети:  

- Отлагане на имейл: Имейлът ще бъде временно премахнат от входящата поща и ще се 

върне в горната част на входящата поща в момента, в който го зададете 

 

 

СТЪПКА 1: Кликнете върху „Входяща Поща“ 

СТЪПКА 2: Щракнете с десния бутон на мишката върху желания имейл, който искате да отложите 

СТЪПКА 3: Кликнете върху „Отлагане“    
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Изображение 67: Отлагане на имейл 

Как да принтирате имейл: 

СТЪПКА 1: Кликнете върху „Входяща Поща“ 

СТЪПКА 2: Отворете един имейл 

СТЪПКА 3: Кликнете върху „Принтиране“ 

Изображение 68: Принтирайте имейл   
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СТЪПКА 4: Изберете вашия принтер  

СТЪПКА 5: Натиснете върху ‘Print’ / Принтиране 

Изображение 69: Принтирайте имейл    

Как да блокирате контакт  

СТЪПКА 1: Кликнете върху „Входяща Поща“ 

СТЪПКА 2: Отворете един имейл 

СТЪПКА 3: Кликнете върху трите точки от дясната страна 

СТЪПКА 4: Кликнете върху опцията „Блокиране (името на подателя)“ 

 

Изображение 70: Блокирайте контакт  



С т р а н и ц а  | 62 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 Как да изпратите файл като прикачен файл в имейл 

Освен обикновени текстови съобщения, имейл съобщенията могат да съдържат файлове 

с изображения, звукови файлове, файлове с видеоклипове, компресирани файлове и т.н. 

Тези файлове са известни като прикачени файлове или просто като прикачвания. 

Прикачените файлове са файлове, които се изпращат заедно с имейл съобщения. 

СТЪПКА 1: Кликнете върху бутона „Създаване“, за да създадете нов имейл 

СТЪПКА 2: Кликнете върху бутона „Прикачване на файл“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 71: Изпратете прикачен файл 

СТЪПКА 3: Придвижете се до папката с файла, който трябва да бъде прикачен 

  

Изображение 72: Намиране на прикачения файл 
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СТЪПКА 4: Изберете файла, който искате да прикачите 

СТЪПКА 5: Кликнете върху бутона „Отваряне“ 

 

Изображение 73: Добавете прикачен файл в имейл 

 

СТЪПКА 6: Файлът ще се види като прикачен файл в долната част на имейла 

 

Изображение 74: Добавете прикачен файл в имейл 
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СТЪПКА 7: Повече от един файл може да бъде прикачени в един и същ имейл, като се повтарят 

горните стъпки 

 

Изображение 75: Добавете втори прикачен файл  

 

Как да премахнем файл: 

СТЪПКА 1: Кликнете върху иконата ‘X’ до прикачения файл, за да го премахнете от прикачванията 

 

Изображение 76: Премахнете прикачен файл   
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Как да изтеглите прикачен файл от имейл 

Когато изтегля прикачен файл, потребителят трябва да бъде предпазлив. Имейлите, идващи от 

ненадеждни и неизвестни източници, не трябва да се отварят, тъй като съществува висок риск от 

злонамерен софтуер. Въпреки че компаниите, които предлагат имейл услуги, полагат много усилия, 

за да намерят тези имейли и да ги блокират, винаги има шанс те да си проправят път до нашата 

пощенска кутия. Ако се получи такъв имейл, потребителят трябва първо да извърши антивирусно 

сканиране, преди да го отвори или ако потребителят е сигурен, че това е злонамерен файл, да 

изтрие имейла незабавно с прикачения файл. 

СТЪПКА 1: Намерете и отворете имейла с прикачен файл във входящата поща 

 

Изображение 77: Изтеглете прикачен файл 

СТЪПКА 2: Намерете прикачения файл в долната част на имейла 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 78: Изтеглете прикачен файл 
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СТЪПКА 3: Преместете курсора на мишката върху прикачения файл. Появява се икона със стрелка 

надолу (изтегляне). Щракнете върху бутона за изтегляне, за да изтеглите файла 

 

 

Изображение 79: Изтеглете прикачен файл 

СТЪПКА 4: Файлът автоматично ще бъде изтеглен във вашата папка ‘Downloads’ 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 80: Изтеглете прикачен файл 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 14 
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ТЕМА 3 ОНЛАЙН СЪХРАНЕНИЕ НА ФАЙЛОВЕ - GOOGLE DRIVE: 

ОБЩ ПРЕГЛЕД  
 

 

 

Основната цел на тази тема е да предостави основните функции на „Google 

Drive“, включително Google Docs, Google Sheets, Google Slides и Google Forms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързано с “Предприемачески компетенции”   

- Организационни умения: това са способностите, които ви позволяват да останете 

фокусирани върху различни задачи и да използвате ефективно и ефикасно времето си, за 

да постигнете очаквания резултат. 

- Управление на времето: Това е процесът на организиране и планиране на ежедневните задачи  

 - Умения за решаване на проблеми: Те ви помагат да определите източника на проблема и да 

намерите ефективно решение. 
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3.1. Дефиниция  
 

Онлайн съхранението на файлове, наречено също „облачно съхранение“ или „съхранение в 

Интернет“, е място, където потребителят може да съхранява електронни данни с услуга на трета 

страна, като Google Drive, Dropbox и т.н. , преносимо съхранение и др.   

Потребителят може също да качва / променя и споделя документи, презентации, електронни 

таблици, изображения, аудио, видео и др. с други.  

На първо място, за да използвате Google Drive, ще ви е необходим акаунт в Google. Google Drive е 

безплатна онлайн услуга за съхранение на данни, предлагана от Google. Тя ви позволява да 

съхранявате цялата си работа на едно място в различни файлови формати и да имате достъп до 

файловете си навсякъде от всяко устройство. С акаунт в Google потребителят може да синхронизира 

документи, снимки и др. от компютър, таблет или мобилни устройства. Той предлага 15 GB 

безплатно място за съхранение и тази сума се разпределя в Google Drive, Gmail и Google Photos. 

Потребителите могат да плащат £ 1,59 / месец за 100GB до £ 239,99 / месец за 30TB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвети:  

- Можете да достигнете до Google Drive от настолния компютър, мобилното приложение (iOS 

и Android)  

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 15 
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3.2.  Характеристики и приложения на Google Drive 
 

Google Drive се използва за съхраняване на файлове и синхронизирането им с компютъра. 

Потребителят може да използва Google Drive, за да качва файлове / документи и да ги редактира 

онлайн. Google Drive може да бъде инсталиран на компютъра за автоматично синхронизиране на 

файлове с облак.  

Google Drive предлага приложения, базирани на облак (Google Docs, Sheets, Slides and Forms) които 

помагат на потребителите да създават и споделят съдържание с екип, позволяват екипна работа за 

ефективно сътрудничество в реално време.  

Google приложения: 

1. Google Docs (Обработка на текст): онлайн текстов процесор, който предоставя на 

потребителите сътрудничество в реално време за създаване, споделяне с екип или отделни 

лица.  

2. Google Sheets (Електронни таблици): онлайн приложение за електронни таблици, което 

дава възможност на потребителите да създават, редактират и да си сътрудничат с други по 

работа върху електронни таблици. 

3. Google Slides (Презентации): онлайн приложение за презентации, което позволява на 

потребителите да създават и форматират презентации и да работят с други хора или 

самостоятелно. 

4. Google Forms (Формуляри): онлайн приложение, което позволява на потребителите да 

създават онлайн анкети, формуляри за оценка и тестове и да ги споделят с други хора или 

екипи.  

 Основните функции на Google Drive:  

1. Синхронизация в реално време 

2. Работи с iOS и Android 

3. Интегриран с външни приложения като QR Code, 

mind map и др. 

4. 4. Позволява да се съхраняват документи до 1,02 

милиона знака, електронни таблици до 5 

милиона знака, презентации до 100 MB и Google 

Сайтове до 20000 000 знака на страница 

Google Drive има различни бутони и менюта, които помагат на потребителите да се ориентират по-

лесно и по-бързо, като например: 

1. Натиснете C: Създайте нова папка или файл  

2. Натиснете F: Използвайте този бутон, за да предприемете действия върху текущо 

показаната папка 

3. Натиснете V: Превключвайте между показването на елементи като списък или мрежа 

4. Натиснете D: Разгънете или свийте панела с подробности 

5. Натиснете T: Променете настройките на Google Drive или за бутона Помощ 
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6. Натиснете Z (когато потребителят е избрал файл или папка): Преместване на елементи 

в папка 

7. Натиснете # (когато потребителят е избрал файл или папка): За да преместите елемент 

в кошчето 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 16 

 

3.3.  Вписване и навигация в Google Drive  
 

Как да влезете в Google Drive 

СТЪПКА 1: Влезте в профила си в Google * 

СТЪПКА 2: Натиснете ‘Sign in’ /Вход 

СТЪПКА 3: Попълнете вашия имейл и парола 

СТЪПКА 4: Натиснете ‘Next’ / Напред 

 

 

Изображение 81: Влезте във вашия Google акаунт 
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*БЕЛЕЖКА: Ако нямате акаунт в Google, вижте Тема 2  

СТЪПКА 5: Кликнете върху горната дясна страна на квадрата с точки 

СТЪПКА 6: Натиснете ‘Google Drive’ 

 

 

 

 

 

Изображение 82: Google Drive 
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Как да навигирате през Google Drive 

 

Изображение 83: Google Drive навигация 

 

1. My Drive / Моят Диск е началната страница на Google Drive, където се съхраняват файлове 

и папки и можете да видите само вашите файлове и папки 

2. New / Ново е бутонът, който потребителите могат да създават и организират файлове и 

папки 

3. Shared with me / Споделени с мен е мястото, където се показват файлове и папки, които 

други са споделили с вас 

4. Recent / Скорошни е мястото, където са наскоро редактираните ви файлове и папки 

5. Starred / Означени със звезда е мястото, където можете да запазите вашите „любими“ 

файлове или папки, до които искате да имате лесен достъп 

6. Trash / Кошче е мястото, където можете временно да премествате файлове, които не ви 

трябват и да ги изтриете за постоянно 

7. Help button / Бутон за Помощ е мястото, където можете да потърсите помощ   

8. Settings button / Бутон за Настройки е откъдето може да променяте настройките на Google 

Drive, като известия, език и т.н.. 

9. Google Apps: Придвижвайте се през Google Apps 

10. Profile / Профил е мястото, откъдето можете да управлявате своя профил 

11. Search box / Поле за търсене е полето в което можете да пишете и търсите в Google Drive 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 8 9 
10 

11 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

3.4.  Управление на файлове и папки     
 

Как да създадете папки в Google Drive 

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона ‘New’ / Нов 

СТЪПКА 2: Натиснете върху опцията ‘Folder’ / Папка 

 

Изображение 84: Създайте папки 

СТЪПКА 3: Преименувайте папката  

СТЪПКА 4: Натиснете бутона ‘Create’ / Създай 

 

Изображение 85: Създайте папки 

 

3 4 
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

БЕЛЕЖКА: 

Втори вариант за създаване на папки 

СТЪПКА 5: Щракнете с десния бутон върху началната страница на Google Drive  

СТЪПКА 6: Натиснете върху опцията ‘New Folder’ / Нова Папка 

Изображение 86: Създайте папки 

СТЪПКА 7: Преименувайте папката 

СТЪПКА 8: Натиснете ‘Create’ / Създай 

Изображение 87: Създаване на папки 

 

 

7 
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Съвети:  

- Потребителите могат да създават папки, за да организират своите файлове 

 

 

Свързано с “Предприемачески компетенции”   

- Организационни умения: Това са способности, които да ви помогнат да останете 

фокусирани към целта или визията си и да използвате времето си ефективно и ефикасно.  

- Умения за решаване на проблеми: Помогнете ви да определите източника на проблема 

и да намерите ефективно решение. 
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да качвате файлове или папки в Google Drive 

СТЪПКА 1: Натиснете върху бутона ‘New’ / Нов 

СТЪПКА 2: Натиснете върху опцията ‘File upload’ / Качване на файл 

 

 

Изображение 88: качване на файлове 

 

СТЪПКА 3: Изберете файла, който искате да качите в Google Drive  

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘Open’ / Отвори 

 

 

Изображение 89: Качване на файлове 

 

3 
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

СТЪПКА 5: След като файлът се качи в Google Drive, можете да го видите в началната страница на 

Google Drive  

 

Изображение 90: Качване на файлове 

 

БЕЛЕЖКА: 

В долната дясна страна можете да видите изскачащ прозорец, 

който е „прозорец с прогрес“, който информира потребителя, 

когато файлът или папката са качени в Google Drive. След като 

файлът бъде качен, на екрана ще се появи зелен бутон с отметка. 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

СТЪПКА 6: Натиснете върху бутона ‘New’ / Нов  

СТЪПКА 7: Натиснете върху ‘Folder upload’ / Качване на папка 

 

 

Изображение 91: Качвайте папки 

 

СТЪПКА 8: Изберете файла, който искате да качите в Google Drive  

СТЪПКА 9: Натиснете върху ‘Open’ / Отворете 

 

Изображение 92: Качвайте папки 

 

 

8 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

СТЪПКА 10: След като папката бъде качена в Google Drive, ще можете да видите файла в началната 

страница на Google Drive  

 

Изображение 93: Качвайте папки 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 17 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да управлявате файлове и папки: Преименувайте документ / папка   

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете файла, който искате да преименувате 

СТЪПКА 4: Щракнете с десния бутон върху документа 

СТЪПКА 5: Натиснете върху ‘Rename’ / Преименуване 

  

Изображение 94: Преименувайте документи 

СТЪПКА 6: Преименувайте вашия документ 

СТЪПКА 7: Натиснете ‘OK’ 

 

Изображение 95: Преименувайте документи 

СТЪПКА 

6 СТЪПКА 

7 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Съвети:  

- Същите стъпки се прилагат за преименуване на папки    

 

Как да управлявате файлове и папки: Отворете файл 

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете файла, който искате да отворите 

СТЪПКА 3: Щракнете двукратно върху файла, за да отворите 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 96: Отворете файлове  

ИЛИ 

СТЪПКА 4: Намерете файла, който искате да отворите 

СТЪПКА 5: Щракнете с десния бутон върху файла 

СТЪПКА 6: Натиснете върху ‘Preview’ / Преглед 
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Изображение 97: Отваряйте файлове 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да управлявате файлове и папки: Отворете папка 

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете папката, която искате да отворите 

СТЪПКА 3: Щракнете двукратно върху папката, за да я отворите 

 

 

Изображение 98: Отворете папки 

 

Как да управлявате файлове и папки: Преместете документ или папка в папки  

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете документа, който искате да преместите 

СТЪПКА 3: Щракнете с десния бутон върху документа 

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘Move to’ / Премести в.. 

 

Изображение 99: Преместете документи 
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СТЪПКА 5: Изберете папката, в която искате да преместите документа 

 

Изображение 100: Преместете документи 

 

Съвети:  

- Същите стъпки се прилагат, за да преместите папки в други папки   

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 18 

 

Как да управлявате файлове и папки: Споделете файл или папка 

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете документа, който искате да споделите 

СТЪПКА 3: Щракнете с десния бутон върху документа 

СТЪПКА 4: Натиснете ‘Share’ / Сподели 
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Изображение 101: Споделяйте документи 

СТЪПКА 5: Добавете хора (имейли) или групи, за да споделите документа  
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Изображение 102: Споделяйте документи 

 

СТЪПКА 6: Изберете дали лицето ще бъде „Viewer“, „Commenter“ или „Editor“ 

 

Изображение 103: Споделяйте документи (Viewer, Commenter, Editor) 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Дефиниция: 

- Viewer / Зрител: Потребителят, който може да преглежда документи и файлове, да изтегля 

документи или файлове и да прави копие на документи или файлове 

- Commenter / Коментатор: Потребителят, който може да коментира документи, да преглежда 

документи или файлове, да изтегля документи или файлове и да прави копие на документи или 

файлове 

- Editor / Редактор: Потребителят, който има права на редактор, може да редактира документи на 

Google, електронни таблици, презентации и т.н. или папки, да кани или премахва други сътрудници, 

да изтегля документи или файлове, да прави копие на документи или файлове, да качва и изтрива 

други файлове или папки, да добавя и премахва елементи от папка.  

СТЪПКА 7: Натиснете върху ‘Send’ / Изпрати 

  

Изображение 104: Споделяйте документи (Viewer, Commenter, Editor) 

OR 

 

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете документа, който искате да споделите 

СТЪПКА 3: Щракнете с десния бутон върху документа 

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘Share’ / Сподели 
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Изображение 105: Споделяйте документи 

 

СТЪПКА 4: Споделете връзката с хората или групите, с които искате да споделите документа 

СТЪПКА 5: Натиснете ‘Change to anyone with the link’ / Всеки, който има линка 

 

 

Изображение 106: Споделяйте документи 

 

СТЪПКА 7: Изберете дали другото лице ще е  ‘Viewer’, ‘Commenter’ или ‘Editor’ 
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Изображение 107: Share documents 

 

СТЪПКА 8: Кликнете върху ‘Copy Link’ / Копиране на връзка. След като кликнете върху копиране на 

връзката, можете да я изпратите на всеки, за когото искате да бъде ‘Viewer, Editor или Commenter’ 

 

Изображение 108: Споделяйте документи 
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СТЪПКА 9: Натиснете върху ‘Done’ / Готово 

 

Изображение 109: Споделяйте документи 

Съвети:  

- Същите стъпки са приложими за споделяне на папки  

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 19 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да управлявате файлове и папки: Изтеглете документи / папки 

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете документа, който искате да изтеглите 

СТЪПКА 3: Щракнете с десния бутон върху документа 

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘Download’ / Сваляне 

 

Изображение 110: Сваляйте документи 

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете папката, която искате да изтеглите 

СТЪПКА 3: Щракнете с десния бутон върху папката 

СТЪПКА 4: Натиснете ‘Download’ / Изтегляне 
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съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Изображение 111: Сваляне на папки 

 

Съвети:  

- Потребителите могат да намерят своите изтеглени документи и папки локално на 

компютъра си в папката ‘Downloads’ / Свалени 
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да управлявате файлове и папки: Добавете файлове или папки към обозначени със звезда 

(любими)  

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете документа, който искате да маркирате със звезда (любими) 

СТЪПКА 3: Щракнете с десния бутон върху документа 

СТЪПКА 4: Щракнете върху ‘Add to Starred’ / Добавяне към обозначени със звезда 

 

 

 

Изображение 112: Добавете към Означени със звезда (любими) 

СТЪПКА 5: Натиснете върху папка ‘Starred’ (от лявата страна) и ще видите документите, маркирани 

/ означени със звезда  

 

Изображение 113: Добавете към Означени със звезда (любими) 
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възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да управлявате файлове и папки: Премахване на файлове или папки от Обозначени със 

звезда (любими)  

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Натиснете върху папката ‘Starred’ / Означени със звезда 

  

Изображение 114: Премахнете от Означени със звезда (любими)  

 

СТЪПКА 3: Щракнете с десния бутон върху документа 

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘Remove from Starred’  / Премахнете от означени със звезда 

 

 

Изображение 115: Премахнете от означени със звезда (любими)  

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 20 
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Как да управлявате файлове и папки: Направете копие (документи)  

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете документа, който искате да копирате 

СТЪПКА 3: Намерете документа, който искате да дублирате 

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘Make a copy’   

 

Изображение 116: (документ) 

СТЪПКА 5: Това е копираният документ. Google Drive преименува документа автоматично в ‘Копие 

на...’  

 

Изображение 117: Направете копие (документ) 
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Как да управлявате файлове и папки: Премахнете документ / папка  

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете документа, който искате да премахнете 

СТЪПКА 3: Щракнете с десния бутон върху документа 

СТЪПКА 4: Натиснете ‘Remove’ / Премахване 

 

 

Изображение 118: Премахнете документ 

СТЪПКА 5: За да премахнете папки, щракнете с десния бутон върху папката, която искате да 

премахнете 

СТЪПКА 6: Щракнете с десния бутон върху папката 

СТЪПКА 7: Натиснете ‘Remove’ / Премахване 
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Изображение 119: Премахнете папка 

Как да управлявате файлове и папки: Променете цвета на папки   

СТЪПКА 1: Влезте в Google Drive 

СТЪПКА 2: Намерете папката, на която искате да промените цвета 

СТЪПКА 3: Щракнете с десния бутон върху папката 

СТЪПКА 4: Натиснете ‘Change colour’ / Смяна на цвят  

  

Изображение 120: Сменете цвета на папката  
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СТЪПКА 5: Можете да изберете цвета, който предпочитате 

 

Изображение 121: Сменете цвета на папката 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 21 
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3.5. Въведение в Google Docs (Обработка на текст) 
 

Google Docs (Обработка на текст): Това е онлайн текстов процесор, който предоставя на 

потребителя сътрудничество в реално време за създаване, споделяне с екипи или отделни лица. 

Потребителят може също да качва / променя и споделя документи, презентации, електронни 

таблици, изображения, аудио, видео и др. с други хора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Docs работи като Microsoft Word и изображението по-долу показва как работят заедно. 

Microsoft Word е най-разпространеното приложение за обработка на Word, но Google Docs 

предлага повече предимства за потребителите. 
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Основните предимства на Google Docs са: 

1. Сътрудничество и синхронизация в реално време: Потребителите могат да работят заедно 

върху един и същ документ. Спестявате време и избягвате недоразумения в комуникацията. 

2. Проследяване на историята: Потребителите могат автоматично да проследяват промените 

в документа и да възстановяват документа до предишни версии.  

3. Проследяване на промените: Потребителите могат лесно да предоставят обратна връзка 

или коментари на други. 

4. Автоматично запазване: Документите се запазват автоматично в Google Drive 

5. Работете отвсякъде: Потребителите могат да отварят своите документи / папки от всяко 

място и да работят на своите телефони / таблети / компютри и т.н.. 

 

 

Съвети:  

- Всичко, от което се нуждаете за Google Docs, е акаунт в Google (*БЕЛЕЖКА: Ако нямате 

акаунт в Google, вижте Тема 2) 

- Можете да изтеглите приложението на Google Docs от всеки телефон / таблет с Android или iOS.  

 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 22 
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3.6. Характеристики на Google Docs (Обработка на текст)  
 

Как да започнем с Google Docs (Обработка на текст):  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

 

Изображение 122: Google Docs  

 

Изображение 122 илюстрира началната страница на Google Docs. Google Docs предлага на 

потребителите възможност да създадат свой собствен празен документ или някакъв 

предварително зададен шаблон като Резюме, Писмо, Предложение за проект, Брошура, Отчет и 

др..  

За повече шаблони потребителите трябва да кликнат върху „Галерия с шаблони“ (Изображение 

123).  

Под опциите за празен документ и шаблони потребителите могат да видят последните документи, 

създадени в Google Docs.  

 

 

Съвети:  

- Потребителите могат да използват шаблона за резюме (от англ. Resume – кратка 

автобиография), за да разработят своето CV / автобиография.  
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Изображение 122: Главна страница на Google Docs  

 

 

Изображение 123: Google Docs –  Галерия на шаблони 

 

 

Празен документ Шаблони 

Скорошни документи 

Галерия на шаблони 
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Как да използвате празен Google документ:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Натиснете ‘Blank’ / Празен или Нов документ 

 

 

 

 

Изображение 124: Google Docs – Празен документ 

 

 

СТЪПКА 3 
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Как да редактирате празни документи: Преименувайте документ на Google 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Натиснете върху ‘Blank’ / Празен/нов документ 

СТЪПКА 4: Първо, трябва да преименувате документа, за да поддържате файловете си 

организирани. Кликнете върху „Неозаглавен документ“ и дайте подходящо име за вашия 

документ 

 

Изображение 125: Google Docs – Преименувайте документ 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 23 

 

Как да редактирате празни документи: Означаване на Google документ със звезда 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Натиснете ‘Blank’ 

СТЪПКА 4: Щракнете някъде в празни Google документ 

СТЪПКА 5: Натиснете върху звездата ‘Star icon’ до името на документа и можете да го маркирате 

документа като любим 
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Изображение 126: Google Docs – Означете документ със звезда 

 

 

Как да редактирате празни документи: Преместете Google документ в различна папка   

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Натиснете върху ‘Blank’ 

СТЪПКА 4: Щракнете някъде във вашия Google документ 

СТЪПКА 5: Точно до иконата звезда, натиснете върху бутона ‘Move’ / Премести 

  



С т р а н и ц а  | 106 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Изображение 127: Google Docs – Преместете документ 

 

Как да редактирате празни документи: Вмъкнете текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Натиснете ‘Blank’ 

СТЪПКА 4: Щракнете някъде в празния документ  

СТЪПКА 5: Започнете да пишете каквото искате 

 

Изображение 128: Google Docs – Въведете текст в документите 
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Как да редактирате празни документи: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Щракнете върху документа, който искате да редактирате 

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘File’  

 

Изображение 129: Google Docs – Редактирайте документите (раздел с файлове) 

 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът ‘File’/файл съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в документ: 
- Създайте нов документ и отворете нов документ 
- Направете копие 
- Изпратете съществуващия документ като прикачен файл в имейл 
- Изтеглете документа 
- Проследяване на историята 
- Преместване на документа 
- Преместване в кошчето 
- Сменете езика 
- Принтирайте документа  
 

Съвети:  

- Разделът „Файл“ работи по същия начин като Google Docs, Google Sheets и Google Slides. 

 

How to edit blank documents: Edit text 
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СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Натиснете върху документа, които искате да редактирате 

СТЪПКА 4: Натиснете ‘Insert’  

 

 

Изображение 130: Google Docs – Редактирайте документи (раздел вмъкнваен) 

 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Вмъкване“ съдържа различни елементи, които може да искате да вмъкнете в документ: 

- Вмъкване на изображения, таблица, рисунка, диаграма 

- Вмъкнете специални знаци и уравнение 

- Поставете горен и долен колонтитул 

- Поставете номера на страници и прекъсвания 

- Вмъкване на връзка 

- Вмъкване на коментар 

- Вмъкване на съдържание  

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 24 
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Как да редактирате празни документи: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Натиснете върху документа, който искате да редактирате 

СТЪПКА 4: Натиснете ‘Format’  

 

Изображение 131: Google Docs – Редактирайте документ (раздел Формат) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът ‘Форматиране’ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в 

документ: 

- Форматиране на текст: Получер, Курсив, Подчертаване, Пречертаване, Горен и долен индекс 

- Форматиране на абзаци и стилове: Граници и фон, Стилове на заглавия 

- Подравняване 

- Форматиране на колони 

- Добавете точки и номериране 

- Форматирайте горен и долен колонтитул 

- Форматирайте номера на страници 

- Форматирайте таблици и изображения 

 

Съвети:  

- Разделът „Форматиране“ има същите елементи с бутоните в лентата (Изображение 122). 

Потребителите могат да редактират формата на текста с помощта на лентата. 

 

Изображение 132: Google Docs – Edit documents (Format tab – Ribbon) 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 25  
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Как да редактирате празни документи: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Щракнете върху документа, който искате да редактирате 

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘Tools’ / Инструменти 

 

 

Изображение 133: Google Docs – Редактиране на документи (раздел Инструменти) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Инструменти“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в 

документ: 

- Проверете правописа и граматиката 

- Проверете броя на думите 

- Сравнете документите 

- Добавете цитати 

- Търсене в речника 

- Превод на документ 

- Използвайте гласово въвеждане 

- Включете настройките за достъпност 
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Как да редактирате празни документи: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Щракнете върху документа, който искате да редактирате 

СТЪПКА 4: Натиснете ‘Help’  

 

Изображение 134: Google Docs – Редактиране на документи (раздел Помощ) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Помощ“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в документ: 

- Потърсете помощ за Документи 

- Проверете за актуализации 

- Проверете за клавишни комбинации 

 

 

Как да споделяте Google Documents: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Docs’  

СТЪПКА 3: Щракнете върху документа, който искате да редактирате 

СТЪПКА 4: Натиснете върху ‘Share’ / Споделяне 
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Изображение 135: Google Docs – Споделяйте документи 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да споделят документа с хора и групи, като им изпращат имейл адрес с покана 

или могат да им изпратят връзката за споделяне, за да им дадат съответните права, като например 

„Viewer, Editor, Commentor“. 

Съвети:  

- ‘Бутон за споделяне ’работи по същия начин като в Google Docs, Google Sheets и Google Slides 

(вижте Тема 2 за повече подробности).   

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 26 
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3.7. Въведение в Google Sheets (електронни таблици) 
 

Google Sheets (електронни таблици): Това е онлайн приложение за електронни таблици, което 

позволява на потребителите да създават, редактират и да си сътрудничат с други върху 

електронни таблици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Sheets работи като Microsoft Excel, което е най-често срещаното приложение за електронни 

таблици. Изображение по-долу илюстрира как Google Sheets работи с Excel.  

 

Съвети:  

- Всичко, от което се нуждаете за Google Sheets, е акаунт в Google 

- Може да изтеглите приложението Google Sheets от всеки телефон/таблет с Android или iOS.  
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3.8. Характеристики на Google Sheets (електронни таблици) 
 

How to start with Google Sheets (Spreadsheets):  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Щракнете върху ‘Sheets’  

 

 

Изображение 136: Google Sheets  

 

Изображение 137 представлява началната страница на Google Sheets, която предлага на 

потребителите възможността да създават свои собствени електронни таблици или да използват 

каквито и да е предварително зададени шаблони като списък със задачи, годишен / месечен 

бюджет, график, календар и др 

За повече шаблони потребителите трябва да кликнат върху „Галерия с шаблони“ (Изображение 

138). 

Под опциите за празна електронна таблица и шаблони потребителите могат да видят последните 

документи, използвани от Google Sheets.  

 

Съвети:  

- Потребителите могат да създадат списък със задачи в електронна таблица, за да се 

организират през деня / седмицата / месеца или календар за организиране на срещи / срещи 

и т.н..   

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 27 
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Изображение 137: Начална страница на Google Sheets 

 

 

Изображение 138: Google Sheets - галерия с шаблони 

 

  

Празна/Нова 

електронна 

таблица  
Шаблони 

Скорошни таблици 

Галерия с шаблони 
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Как да използваteпразна електронна таблица на Google:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Sheets’  

СТЪПКА 3: Натиснете ‘Blank’

 

 

Изображение 139: Google Sheets – Празна електронна таблица 

 

 

  

СТЪПКА 3 
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Как да редактирате празна електронна таблица: Преименувайте електронна таблица на Google 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Щракнете върху ‘Sheets’  

СТЪПКА 3: Натиснете ‘Blank’ 

СТЪПКА 4: Първо, трябва да преименувате документа, за да поддържате файловете си 

организирани. Кликнете върху „Неозаглавен документ“, за да преименувате документа 

 

Изображение 140: Google Sheets – Преименувайте електронна таблица 

 

Съвети:  

- Процедурата за преименуване на Google Sheet е същата като Google Docs и Google 

Presentation 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 28 
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Как да редактирате празна електронна таблица: Означаване със звезда на лектронна таблица в 

Google 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Sheets’ 

СТЪПКА 3: Натиснете върху ‘Blank’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху вашата електронна таблица в Google 

СТЪПКА 5: Кликнете върху  иконата звезда до името на електронните таблици, за да я добавите 

към любими 

 

 

Изображение 141: Google Sheets – Означаване на електронна таблица със звезда 

 

Как да редактирате празна електронна таблица: Преместете електронна таблица на Google в 

друга папка   

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Натиснете върху ‘Sheets’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху вашата електронна таблица в Google 

СТЪПКА 4: До иконата звезда кликнете върху бутона „Преместване“ 
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Изображение 142: Google Sheets – Преместете електронна таблица 

Как да редактирате празна електронна таблица: Вмъкнете текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Sheets’  

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Spreadsheet’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху някоя клетка   

СТЪПКА 5: Започнете да пишете каквото искате 

 

Изображение 143: Google Sheets – Вмъкнете текст в електронна таблица 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да визуализират съдържанието на клетките във формулата bat 

(Изображение 144). 

Cells 
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Изображение 144: Google Sheets – Вмъкнете текст в електронна таблица 

 

 

Как да редактирате празна електронна таблица: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху‘Sheets’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху‘New Spreadsheet’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху‘File’  

 

  

Изображение 144: Google Sheets – Редактиране на електронни таблици (раздел Файл) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Файл“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в документ: 

- Създайте или отворете нова електронна таблица 

- Направете копие 

- Изпратете имейл със съществуващата електронна таблица като прикачен файл 
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- Изтеглете електронната таблица 

- Проследяване на историята 

- Преместване в кошчето 

- Сменете езика 

- Принтирайте 

 

Съвети:  

- Разделът „Файл“ работи по същия начин като Google Docs, Google Sheets и Google Slides 
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Как да редактирате празна електронна таблица: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху‘Sheets’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху‘New Spreadsheet’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху‘Insert’ 

 

Изображение 145: Google Sheets – Редактиране на електронни таблици (раздел Вмъкване) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Вмъкване“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в 

документ - Вмъкнете редове отгоре и отдолу 

- Поставете колони отляво и отдясно 

- Поставете клетки и се преместете надолу и надясно 

- Вмъкнете диаграма, изображение, рисунка, 

- Вмъкнете функция 

- Вмъкване на връзка 

- Вмъкване на коментар 

- Вмъкнете нов лист 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 29 
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Как да редактирате празна електронна таблица: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Sheets’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Spreadsheet’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Format’ 

 

 

Изображение 146: Google Sheets – Редактиране на електронни таблици (раздел Формат) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Форматиране“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в 

документ: 

- Форматиране на числа 

- Форматиране на текст: Получер, курсив, подчертаване, зачеркване, размер на шрифта 

- Подравняване 

- Пренос на текст 

- Завъртане на текст 

- Смяна на цветове 

Съвети:  

- Разделът за форматиране има същите елементи с бутоните в лентата (Изображение 137). 

Потребителите могат да редактират формата на текста с помощта на лентата. 

 

 



С т р а н и ц а  | 124 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

 

Изображение 147: Google Sheets – Редактиране на електронни таблици (лента в раздел 

Формат) 

Как да редактирате празна електронна таблица: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Sheets’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Spreadsheet’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Data’ 

 

Изображение 148: Google Sheets – Редактиране на електронни таблици (раздел Данни) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Данни“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в документ: 

- Сортирайте листи 

- Създайте филтър 

- Филтриране на изгледи 

- Група 

 

Съвети:  

- Разделът „Данни“ е достъпен само за Google Sheets, както и единствените функции на 

Google, където потребителите могат да редактират и форматират данни в таблици / клетки / 

колони или редове. 
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Как да редактирате празна електронна таблица: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Sheets’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Spreadsheet’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Tools’ 

 

 

 

Изображение 149: Google Sheets – Редактиране на електронни таблици (раздел Инструменти) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Инструменти“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в 

документ: 

- Създайте формуляр (вижте следващия раздел) 

- Проверка на правописа 

- Включете настройките за достъпност 

 

Как да редактирате празна електронна таблица: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Sheets’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Spreadsheet’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Help’ 
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Изображение 150: Google Sheets – Редактиране на електронни таблици (раздел Помощ) 

 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Помощ“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в 

документ: 

- Потърсете помощ за Sheets 

- Проверете за актуализации 

- Проверете за клавишни комбинации 

 

Съвети:  

- Разделът „Помощ“ работи по същия начин, както всички функции на Google (Google 

Документи / Таблици / Слайдове). 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 30  
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Как да споделяте Google Sheets: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Sheets’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Spreadsheet’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Share’ 

  

Изображение 151: Google Sheets – Споделяйте електронни таблици 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да споделят електронната таблица с хора и групи, като им изпращат имейл 

адрес с покана или могат да им изпратят връзка за споделяне, за да им дадат съответните права, 

като например „Viewer, Editor, Commentor“. 

 

Съвети:  

- Бутонът ‘Share’ работи по същия начин като Google Docs, Google Sheets и Google Slides (вижте 

Тема 2 за повече подробности).   

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 31 
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3.9. Въведение в Google Slides (Презентации)  
 

Google Slides (Презентация): Това е приложение за онлайн презентация, което позволява на 

потребителите да създават и форматират презентации и да работят с други хора или физически 

лица   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Google Slides работи като Microsoft PowerPoint, което е най-често срещаното приложение за 

слайдове на PowerPoint. Изображението по-долу илюстрира как Google Slides работи с PowerPoint.  

 

 

Съвети:  

- Всичко, от което се нуждаете за Google Презентации, е акаунт в Google 

- Можете да изтеглите приложението Google Slides от всеки телефон / таблет с Android или 

iOS.  
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3.10. характеристики на Google Slides (Презентации) 
 

Как да започнете с Google Slides (Презентации):  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’  

 

 

Изображение 152: Google Slides  

 

Изображение 153 показва началната страница на Google Презентации, която предлага на 

потребителите възможност да създават свои собствени презентации или да използват каквито и да 

било предварително оразмерени шаблони като портфолио, витрина с рецепти, сертификати, 

планове на уроци, отчети за книги и т.н. 

За повече шаблони потребителите могат да кликнат върху „Галерия с шаблони“ (Изображение 154). 

Под опциите за празна електронна таблица и шаблони потребителите могат да видят последните 

документи, използвани от Google Презентации.  

 

Съвети:  

- Потребителите могат да използват Google Презентации за създаване на професионални 

презентации за срещи    

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 32 
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Изображение 153: Начална страница на Google Slides 

 

 

Изображение 154: Google Slides – Галерия с шаблони 

Blank 

Spreadsheet  
Templates 

Recent spreadsheets 

Templates Gallery 
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Как да използвате празна презентация на Google:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’  

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Blank’ 

 

 

 

Изображение 155: Google Slides – Празна презентация 

 

 

 

 

 

СТЪПКА 3 
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Как да редактирате празна презентация: Преименувайте презентация на Google  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’  

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Blank’ 

СТЪПКА 4: Първо, трябва да преименувате документа, за да поддържате файловете си 

организирани. Кликнете върху „Неозаглавен документ“, за да преименувате документа 

 

Изображение 156: Google Slides – Преименувайте презентация 

 

Съвети:  

- Процедурата за преименуване на Google Presentation е същата като Google Docs и Google 

Sheets 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 33 
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Как да редактирате празна презентация: Означете презентация на Google със звезда 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Blank’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху вашата презентация в Google 

СТЪПКА 5: Кликнете върху иконата звезда до името на презентацията, за да добавите вашата 

презентация в любими 

 

 

Изображение 157: Google Slides – Означете презентация със звезда 

 

 

Как да редактирате празна презентация: Преместете презентация на Google в друга папка   

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху вашата презентация в Google 

СТЪПКА 4: До иконата звезда кликнете върху бутона „Преместване“ 
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Изображение 158: Google Slides – Преместване на презентация 

 

Как да редактирате празна презентация: Редактирайте презентация  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’  

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Blank Presentation’ 

СТЪПКА 4: От дясната страна потребителите могат да преглеждат и избират различните теми за 

вашата презентация 

 

Изображение 159: Google Slides – Редактирайте теми  
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Съвети:  

- Потребителите могат да променят вида на презентацията въз основа на темата на 

презентацията. Темите правят презентациите да изглеждат креативни и професионални. 

ИЛИ 

СТЪПКА 5: Потребителите могат да импортират теми  

СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘Import’ 

СТЪПКА 7: Изберете вашата тема 

 

 

 

Изображение 160: Google Slides – Импортиране на теми 
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Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 34 

 

 

Как да редактирате празна електронна таблица: Редактиране на слайдове  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Blank Presentation’ 

СТЪПКА 4: От лявата страна потребителите могат да преглеждат и редактират слайдовете 

 

  

Изображение 161: Google Slides – Редактирайте слайдове 

 

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Insert’  
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Изображение 162: Google Slides – Вмъкнете изображения / аудио / видео и др.  

БЕЛЕЖКА:  

Потребителите могат да добавят към слайдовете: 

- Текст 

- Изображения 

- Таблици 

- Графики 

- Диаграми 

- Фигури 

- Аудио 

- Видео 

 

Съвети:  

- Потребителите могат да използват изображения или диаграми и т.н., за да създават 

професионални и интерактивни презентации 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 35 & 36 & 37 
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СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘Slide’  

 

Изображение 163: Google Slides – Добавяне на нови слайдове / дубликат / изтриване 

БЕЛЕЖКА:  

Потребителите могат: 

- Да добавят нов слайд 

- Да копират слайд 

- Да изтриват слайд 

 

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Apply Layout’  

  

Изображение 164: Google Slides – Прилагане на оформление 



С т р а н и ц а  | 139 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

БЕЛЕЖКА:  

Потребителите могат да прилагат следните промени на всеки слайд: 

- Заглавен слайд 

- Заглавна част на раздела 

- Заглавие и текст 

- Заглавие и две колони 

- Само заглавие 

- Текст в една колона 

- и т.н. 

 

Съвети:  

- Потребителите могат да променят оформлението на всеки слайд според съдържанието на 

всеки слайд. Например първият слайд може да има оформлението на „Заглавие на слайд“ за 

добавяне на общо заглавие и подзаглавие към презентацията, вторият слайд може да има 

оформление на „Заглавие и тяло“ за добавяне на текст / изображения / видеоклипове и т.н. 

според темата на презентацията. 

 

СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘Change background’  
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Изображение 165: Google Slides – Сменете фона 

 

БЕЛЕЖКА:  

Потребителите могат да променят фона на всеки слайд до плътен цвят или да изберат 

изображение.  

Съвети:  

- Потребителите могат да променят фона на всеки слайд и да използват креативността си, за 

да проектират слайд. 

 

СТЪПКА 7: Кликнете върху ‘Transition’ / Преход 
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Изображение 166: Google Slides – Преходи на слайдове  

 

БЕЛЕЖКА:  

Потребителите могат да приложат преход към един или всички слайдове.  

 

 

Изображение 167: Google Slides – Преходи на слайдове 

СТЪПКА 8: Изберете заглавието на презентацията 
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Изображение 168: Google Slides – Преходи на обекти 

БЕЛЕЖКА:  

Потребителите могат да променят прехода на всеки обект.   

Съвети:  

- Потребителите винаги трябва да избират слайдовете и обектите, към които искат да добавят 

преходи  

- Потребителите могат да избират и прилагат преходи както за слайдове, така и за обекти 

- За повече информация за преходите 

https://www.youtube.com/watch?v=H2zAx21LxOY&ab_channel=GCFLearnFree.org  

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 38 

 

Как да редактирате празна презентация: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Blank Presentation’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘File’  

https://www.youtube.com/watch?v=H2zAx21LxOY&ab_channel=GCFLearnFree.org
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Изображение 169: Google Slides – Редактиране на презентации (раздел Файл) 

 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Файл“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в документ:  

- Създайте и отворете нова презентация 

- Импортиране на слайдове 

- Направетекопие 

- Изпратете имейл със съществуващата електронна таблица като прикачен файл 

- Изтеглете презентацията 

- Проследете историята 

- Преместете в кошчето 

- Сменете езика 

- Принтирайте файла  

 

 

Съвети:  

- Разделът „Файл“ работи по същия начин като Google Docs, Google Sheets и Google Slides. 
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Как да редактирате празна презентация: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Blank Presentation’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Format’ 

 

 

Изображение 170: Google Slides – Редактирайте текста 

БЕЛЕЖКА:  

The ‘Format tab contains various items that you may want to apply into a document:  

- Форматиране на текст: Получер, курсив, подчертаване, зачеркване, размер на шрифта 

- Подравняване и отстъп 

- Разстояние между редовете 

- Точки и номериране 

- Граници и линии 

  

Съвети:  

- Разделът за форматиране има същите елементи с бутоните в лентата (Изображение 171). 

Потребителите могат да редактират формата на текста с помощта на лентата. 
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Изображение 171: Google Slides – Редактиране на текст (раздел Формат - Лента) 

 

Как да редактирате празна презентация: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Blank Presentation 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Tools’ 

   

Изображение 172: Google Slides – Редактиране на презентации (раздел Инструменти) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Инструменти“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в 

документ: 

- Създаване на формуляр (вижте следващия раздел) 

- Проверка на правописа 

- Включете настройките за достъпност 

Съвети:  

- Разделът „Инструменти“ работи по същия начин като Google Sheets и Google Slides.  
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Как да редактирате празни презентации: Редактирайте текст 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Blank Presentation’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Help’ 

 

Изображение 173: Google Slides – Редактиране на презентации (раздел Помощ) 

БЕЛЕЖКА:  

Разделът „Помощ“ съдържа различни елементи, които може да искате да приложите в документ: 

- Потърсете помощ за слайдове 

- Проверете за актуализации 

- Проверете за клавишни комбинации 

 

Съвети:  

- Разделът „Помощ“ работи еднакво за всички функции на Google (Google Docs / Sheets / 

Slides). 

 

Как да споделяте Google Презентации: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 
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СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Blank Presentation’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Share’ 

  

Изображение 174: Google Slides – Споделяйте презентации 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да споделят презентацията с хора и групи, като им изпращат имейл с покана 

или като им изпращат връзка за споделяне, за да им дадат подходящите права, като например 

„Viewer, Editor, Commentor“. 

Съвети:  

-  Бутона за споделяне ‘Share’ работи по същия начин както в Google Docs, Google Sheets и 

Google Slides (вижте Тема 2 за повече подробности).   
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Как да редактирате празна презентация: Добавете бележка 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Blank Presentation’ 

СТЪПКА 4: Щракнете под слайда ‘Щракнете, за да добавите бележки на лектора’ 

 

 

Изображение 175: Google Slides – Добавете бележки за лектори 

БЕЛЕЖКА:  

Бележка за лектор: Добавянето на бележки за лектори към презентация на PowerPoint предоставя 

справочен материал за лектора, когато представя слайдшоу. Бележките за лектори са достъпни 

само за вас и вашата презентация и печатната им версия, не са достъпни за аудиторията.  

 

Съвети:  

- Бележките на лектора са достъпни само за Google Slides.  

- Users can use the speaker notes to add some notes to each slide while they presenting to stay on 

track without forgetting key message points. 
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Как да редактирате празна презентация: Представяне  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Slides’ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘New Blank Presentation’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Present’ 

 

 

Изображение 176: Google Slides – Представяне  

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 39 
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3.11. Въведение в Google Forms 
 

Google Forms: Това е онлайн приложение, което позволява на потребителите да създават онлайн 

анкети, формуляри за оценка и тестове и да ги споделят с други хора или екипи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предимства на Google Forms:   

1. Създайте неограничени безплатни 

формуляри с шаблони на Google 

2. Интегрирайте няколко типа въпроси: Текст, 

Въпроси с многократен избор, Дата, Вярно / 

Невярно и т.н. 

3. Редактирайте цвета или изображението на 

заглавката, цвета на фона, логата и т.н. и 

импортирайте изображения или 

видеоклипове. 

4. Добавете сътрудници и споделете 

формуляра с други хора / екип 

5. Визуализирайте проучването / оценката / въпросника, преди да го изпратите на 

получателите 

6. Изпращане с опции като имейл, вграждане на връзка или вграждане на HTML 

7. Интегриран Google Sheets и достъп до електронна таблица на събраните данни  

 

 

 

 

Съвети:  

- Всичко, от което се нуждаете, за да използвате Google Forms, е акаунт в Google 
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3.12. Характеристики на Google Forms  
 

 

Как да започнете с Google Forms:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху Google Search 

СТЪПКА 3: Напишете ‘Google Forms’ 

 

 

 

Изображение 177: Google Forms   

 

СТЪПКА 4: Кликнете върху първата опция, която се появява в списъка с резултати 
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Изображение 178: Google Forms   

Ето уебсайта на Google Forms. 

 

 

Изображение 179: Уебсайт на Google Forms  
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Как да започнете с Google Forms:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху Google Search 

СТЪПКА 3: Намерете уебсайта на ‘Google Forms’ 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Отидете на Google Forms’ 

 

 

 

Изображение 180: Начална страница на Google Forms  

Ето началната страница на Google Forms. 
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Изображение 181 показва началната страница на Google Forms. Google Forms предлага на 

потребителите възможността да създават своите анкети / въпросници / формуляри за оценка и 

работи подобно на Survey Monkey. Освен това Google Forms предлага възможност за използване на 

шаблони и потребителите могат да редактират шаблоните въз основа на техните предпочитания 

или да създадат празен формуляр, за да започнат от нулата анкета / оценка / въпросник и т.н. 

Изображение 182 показва началната страница на Google Forms, където потребителят може да 

избере „празен формуляр“ или произволен шаблон. За повече шаблони потребителите трябва да 

кликнат върху „Галерия с шаблони“ (Изображение 172), като шаблони за регистрация на събитие, 

покана за парти, формуляр за поръчка, обратна връзка за събитие, обратна връзка с клиентите и т.н. 

Под опциите за празен документ и шаблони потребителите могат да видят последните документи, 

създадени с Google Форми.  

 

 

Изображение 181: Начална страница на Google Forms  

 

Изображение 182: Google Forms – Галерия с шаблони 

Празен формуляр Шаблони 

Скорошни формуляри 

Галерия с шаблони 
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Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 40 

 

Как да използвам празен формуляр на Google:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Blank’ 

 

 

 

 

Изображение 183: Google Forms – Празен формуляр 

 

СТЪПКА 3 
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Как да редактирате празни формуляри: Преименувайте Google Form 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Blank’ 

СТЪПКА 4: Първо, трябва да преименувате документа, за да поддържате файловете си 

организирани. Кликнете върху „Неозаглавен формуляр“, за да преименувате формуляра си 

 

Изображение 184: Google Forms – Преименувайте формуляр 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 41 

 

Как да редактирате празен формуляр: Означете Google Form файл със звезда 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате   

СТЪПКА 5: Кликнете върху иконата звезда до името на формуляра и можете да го добавите към 

любими 
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Изображение 185: Google Forms – Означаване на формуляр със звезда 

Как да редактирате празен формуляр: Преместете Google формуляр в друга папка   

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате   

СТЪПКА 4: До иконата звезда кликнете върху бутона ‘Move’ 

 

Изображение 186: Google Forms – Преместете формуляра 

Как да редактирате празен формуляр: Направете копие на Google формуляра  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате   

СТЪПКА 4: Кликнете върху бутона с три точки в горната дясна страна 

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Make a copy’ / Направете копие 
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Изображение 187: Google Forms – Направете копие 

 

 

Как да редактирате празен формуляр: Преместване в кошчето (Изтриване) 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате   

СТЪПКА 4: Кликнете върху бутона с три точки в горния десен край на екрана  

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Move to trash’ / Преместване в кошчето 

 

Изображение 189: Google Forms – Преместване в кошчето (Изтриване) 

Как да редактирате празен формуляр: Принтиране 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате   
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СТЪПКА 4: Кликнете върху бутона с три точки в горния десен край на екрана 

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Print’   

Изображение 190: Google Forms – Принтиране 

 

Как да редактирате празен формуляр: Добавете сътрудници  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате     

СТЪПКА 4: Кликнете върху бутона с три точки в горния десен край на екрана 

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Add collaborators’  / Добавете сътрудници 
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Изображение 191: Google Forms – Добавете сътрудници  

 

Съвети:  

-  Бутонът за добавяне на сътрудници работи по същия начин както в Google Docs, Google 

Sheets и Google Slides (вижте тема 2 за повече подробности).   

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 42 

 

 

 

How to edit blank form: Customize theme  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате     

СТЪПКА 4: Кликнете върху бутона ‘Customize theme’ в горната част за навигация 
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Изображение 192: Google Forms – Персонализирайте темата 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да персонализират темата: 

- Персонализиране на заглавката: Качете изображение като заглавка 

- Промяна на цвета на темата 

- Промяна на цвета на фона 

- Промяна на стила на шрифта 

 

Изображение 193: Google Forms – Персонализирайте темата 

 

Например: 
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Изображение 194: Google Forms – Персонализирайте темата (Пример) 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 43 

 

Как да редактирате празен формуляр: Прегледайте формуляра на Google  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате     

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Preview’ в горната лента за навигация 

 

Изображение 185: Google Forms – Прегледайте Google формуляра 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да преглеждат формуляра на Google преди да го споделят с други 

получатели. 
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Как да редактирате празен формуляр: Изпратете Google формуляр 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате 

СТЪПКА 4: Кликнете върху бутона ‘Send’ в горната дясна част 

 

 

Изображение 196: Google Forms – Изпратете Google формуляра 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да изпращат формуляра по имейл, като връзка или да вграждат HTML 
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Изображение 197: Google Forms – Изпратете Google формуляра 

Съвети:  

- Потребителите предпочитат да изпращат формуляра на Google с връзка за споделяне, тъй 

като е по-лесно и по-бързо. Изображение 185 показва как потребителите могат да изпратят 

Google формуляра  чрез връзка.  

- Също така потребителите могат да направят „съкращаване на URL връзка“ на връзката към 

Google формуляра (Изображение 185). 

 

 

  

Изображение 198: Google Forms – Изпратете  Google формуляра 

 

 

 

 

E-mail 

Link 

Embed HTML 

Съкратен URL 
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Как да редактирате празен формуляр: Редактирайте и добавете заглавие и описание на 

формуляра 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате   

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Form Title’ / Заглавие и ‘Form Description’ / Описание 

 

Изображение 199: Google Forms – Редактиране на заглавието и описанието на формуляра 

 

Съвети:  

- Потребителите могат да променят заглавието и описанието на формуляра, за да поддържат 

своите формуляри в Google организирани и също така да позволят на получателите ясно да 

видят целта на анкетата. 

 

СТЪПКА 5: Потребителите могат да добавят повече от едно заглавие и описание. Кликнете върху 

дясната страна ‘Заглавие и описание’   
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Изображение 200: Google Forms – Добавете заглавие и описание на формуляра 

 

Как да редактирате празен формуляр: Добавете и редактирайте изображения и видеоклипове 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Add Image’/Добавяне на изображение  в лентата в дясната част  

 

Изображение 201: Google Forms – Добавете изображение  

 

СТЪПКА 5: Изберете изображение от вашия локален компютър или Google Drive или търсене с 

Google за всякакви снимки 
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Изображение 202: Google Forms – Вмъкнете изображение 

 

СТЪПКА 6: Кликнете върху изображението, използвайки сините кръгове около изображението, за 

да го намалите или увеличите. (Изображение 190)  

 

Вмъкнете изображение 

СТЪПКА 6 



С т р а н и ц а  | 168 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 
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Изображение 203: Google Forms – Редактирайте изображение 

СТЪПКА 7: Кликнете върху трите точки в лявата страна на изображението   

 

Изображение 204: Google Forms – Редактирайте изображение 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да редактират изображението: 

- Подравнете изображението: ляво, централно, дясно 

- Променете изображението 

- Премахване на изображението (Изтриване) 

 

 

 

СТЪПКА 6 
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съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Изображение 205: Google Forms – Редактиране на изображение (Подравняване, Промяна, 

Изтриване) 

 

СТЪПКА 8: Кликнете върху ‘Add Video’/ Добавете видео в лентата в долната дясна част  

 

Изображение 206: Google Forms – Добавете видео 

СТЪПКА 9: Изберете видеоклип от канал в YouTube или предоставете URL връзката 
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съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Изображение 207: Google Forms – Добавете видео 

Ето видеото в Google формуляра. 

 

Изображение 208: Google Forms – Добавете видео 

Съвети:  

- Потребителите могат да редактират видео, като следват същата процедура като 

изображенията (вижте Стъпки 6-7).  

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 44 

Вмъкнете 

видео 
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Как да редактирате празен формуляр: Добавете и редактирайте въпроси 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате 

СТЪПКА 4: Кликнете върху бутон ‘Add question’ / Добавете въпрос в дясната страна 

 

 

Изображение 209: Google Forms – Добавете въпрос 

 

СТЪПКА 5: Кликнете върху в горната част на полето за въпроси, за да вмъкнете заглавие на въпрос 

 

 

 

 

The added 

question 
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Изображение 210: Google Forms – Редактирайте заглавието на въпроса 

 

СТЪПКА 6: Потребителите могат да добавят изображение към въпроса, за да бъде той по-

привлекателен. Кликнете върху иконата за изображение до заглавието на въпроса 

 

Изображение 211: Google Forms – Редактирайте въпроси (Добавете изображение) 

Съвети:  

- Потребителите могат да редактират изображението във всеки въпрос, като използват 

същата процедура (вижте по-горе) 

 

СТЪПКА 7: Потребителите могат да добавят изображение към въпроса, за да бъде той по-

привлекателен. Кликнете върху иконата за изображение до заглавието на въпроса 

 

СТЪПКА 5: 

Question 

title 
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Изображение 212: Google Forms – Видове въпроси 

БЕЛЕЖКА: 

Видове въпроси: 

Видове въпроси Изображение 

Кратък отговор: 
Потребителите могат 
да дадат отговори с 
няколко изречения 

 

Абзац: Потребителите 
могат да предоставят 
отговори в параграф 

 

Видове 

въпроси 
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Множествен избор: 
Потребителите могат 
да изберат отговор от 
набор от опции; един 
отговор е верен, а 
има и опцията 
„Други“, където 
потребителите могат 
да дадат кратък 
отговор 

 
Квадратче за отметка: 
Потребителите могат 
да избират отговор 
измежду набор от 
опции; повече от 
един отговор е верен. 
Има и опцията 
„Друго“, където 
потребителите могат 
да дадат кратък 
отговор 

 
Падащо меню: 
Потребителите могат 
да изберат отговор 
измежду опциите, 
дадени в падащия 
списък; един отговор 
е верният  
 

 
Качване на файлове: 
Потребителите могат 
да качват файлове 
като отговор на 
въпрос 
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Линейна скала: 
Потребителите могат 
да изберат отговор по 
скала, започваща от 0 
или 1 и завършваща 
до 10 

 
Решетка с множество 
избори: 
Потребителите могат 
да избират по един 
отговор на ред 

 
Решетка на 
квадратчето за 
отметка: 
Потребителите могат 
да избират повече от 
един отговор на ред 
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Дата: Потребителите 
могат да добавят 
въпроси относно 
датата 

 
Време: 
Потребителите могат 
да добавят въпроси 
относно времето или 
продължителността 

 
 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 45 

 

Как да редактирате празен формуляр: Дублиране / Изтриване / Задължително поле  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате  

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Duplicate’,  за да копирате избрания въпрос 

 

 

Изображение 213: Google Forms – Дублирайте въпрос 

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Delete’ , за да изтриете избрания въпрос 
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Изображение 214: Google Forms – Изтрийте въпрос 

СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘Задължително’, за да зададете конкретния въпрос като задължителен 

въпрос във формуляра  

 

 

Изображение 215: Google Forms – Задължителен въпрос 

 

Съвети:  

- Потребителите могат да задават въпроси като задължителни, което означава, че 

респондентите трябва да дадат отговор. 

 

 

БЕЛЕЖКА: 

- Иконата звезда се използва за получателите да разпознават „задължителните“ въпроси 
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Изображение 216: Google Forms – Задължителен въпрос 

 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 46 
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Как да редактирате празен формуляр: Добавяне на раздел 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате  

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Add section’/ Добавете раздел в лентата в дясната страна 

 

Изображение 217: Google Forms – Добавете раздел 

Съвети:  

- Потребителите могат да добавят раздели, за да разделят и организират различни теми в 

Google формуляра 

 

 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Untitled Section’/ Неозаглавен раздел, за да добавите име на раздел и 

описание, които са незадължителни 

 

Изображение 218: Google Forms – Добавяне на раздел (заглавие и описание) 
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Например: 

 

Изображение 219: Google Forms – Пример за раздел 

 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да преминат на следващия раздел като натиснат върху бутона ‘Next’ 

 

 

Изображение 220: Google Forms – Пример за раздел 

Как да видите отговорите:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху формуляра, който искате да редактирате   

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Responses’/Отговори в горното меню на Google формуляра 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да видят броя на отговорите на всеки формуляр на Google 
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Изображение 221: Google Forms – Вижте отговорите 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

отговори 
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БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да преглеждат отговори: Резюме, По въпрос, Индивидуално. На страницата с 

резюме всички отговори са под формата на диаграми; кръгова диаграма за въпроси с множество 

възможности за избор, стълбови диаграми за въпроси с линейна мрежа.  

 

Изображение 222: Google Forms – Преглед на отговорите (Резюме / Въпрос / Индивидуално) 

 

СТЪПКА 5: Кликнете върху иконата на „Електронна таблица“ в горното меню на страницата с 

отговори. Потребителите могат да преглеждат всички отговори в електронна таблица и да ги 

експортират в електронна таблица 

 

Изображение 223: Google Forms – Вижте всички отговори в електронна таблица 

СТЪПКА 6: Потребителите могат да отпечатват и изтриват всички отговори в Google формуляра 

СТЪПКА 7: Кликнете върху иконата с трите точки в горното меню 

СТЪПКА 8: Кликнете върху ‘Print all responses’/Принтирайте всички отговори 

СТЪПКА 9: Кликнете върху ‘Delete all responses’/Изтрийте всички отговори 

Резюме 

По въпрос Индивидуално 
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Изображение 224: Google Forms – Принтиране / Изтриване на всички отговори 

Как да видите отговорите: Получавайте известия по имейл за нови отговори 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Forms  

СТЪПКА 3: Кликнете върху the form you want to view  

СТЪПКА 4: Кликнете върху the ‘three dots’ icon at the top menu  

СТЪПКА 5: Click ‘Get email notifications for new responses’  

Изображение 225: Google Forms – Получавайте известия по имейл за нови отговори   

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 47 

 
 

СТЪПКА 8 

СТЪПКА 9 
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ТЕМА 4 GOOGLE КАЛЕНДАР & GOOGLE КОНТАКТИ: ОБЩ 

ПРЕГЛЕД  
 

 

 

Тази тема представя цялата необходима информация, която ще помогне на 

възрастните да разберат основните характеристики на календара на Google и 

контактите в Google. Основните резултати от обучението са как да създавате 

календари, събития, контакти или група контакти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързано с “Предприемачески компетенции”   

- Организационни умения: са способностите, които ви позволяват да останете 

фокусирани върху различни задачи и да използвате ефективно и ефикасно времето си, за 

да постигнете очаквания резултат. 

- Управление на времето: това е процесът на организиране и планиране на ежедневните задачи 

 - Умения за решаване на проблеми: помагат ви да определите източника на проблема и да 

намерите ефективно решение. 

- Поставяне на цели: Разработването на план за действие създаден за мотивиране и водене на 

човек или група към постигане на целта. 



С т р а н и ц а  | 185 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

4.1. Дефиниция  
 

Google Calendar е календар за управление и планиране на време, създаден от Google. 

Потребителите могат бързо и лесно да планират срещи, събития, срещи и др. И да получават 

напомняния за предстоящите си дейности или да споделят събития / срещи с други хора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Контакти е инструмент за управление на контакти, който се предлага в приложенията на 

Google. Това е място, където потребителите могат да съхраняват и организират информация за 

контакт. Всеки контакт може да включва информация като име, фамилия, имейл, телефонен 

номер, описание и т.н..   

 

 

 

Съвети:  

- Можете да получите достъп до Google Календар и Google Контакти от настолния компютър и 

мобилното приложение (за iOS и Android) 
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4.2.  Характеристики на Google Календар и Google Контакти  
 

 Предимства на Google Календар: 

1. Споделете календара с други 

2. Задайте напомняния за събития/събрания/срещи и 

др. 

3. Заредете обществени календари: Например Google 

Календар предлага Кипърските празници 

4. Предлага се навсякъде и по всяко време 

5. Синхронизирайте календара на Google с Android  

 

 

 

 

 

 

 Предимства на Google Контакти: 

1. Импортиране и експортиране на контакти 

2. Синхронизиране на контакти с имейл на Google 

(Gmail) 

3. Всички важни контакти са на едно място 

4. Създаване наѝ групи за управление на контакти 

5. Достъпен отвсякъде и по всяко време 

6. Потребителите могат да създадат един или повече 

календари 

 

 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 48 
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4.3.  Вход и навигация в Google Календар 
 

Как да влезете в Google Календар 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Sign in’ 

СТЪПКА 3: Попълнете вашия имейл и парола 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Next’  

 

 

 

Изображение 226: Влезте във вашия Google акаунт 

 

СТЪПКА 5: Кликнете върху квадратът с точки в горната дясна страна 

СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘Google Calendar’ 
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Изображение 227: Google Календар 
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Как да навигирате в Google Календар: 

 

Изображение 228: Навигация в Google Календар 

 

1. Calendar / Календар е началната страница на Google Календар, където потребителите 

могат да виждат всеки ден / седмица / месец събития / срещи и т.н. 

2. Create / Създаване е бутонът, с който потребителите могат да създават събития / срещи / 

срещи и т.н..  

3. Calendar – Month / Календар – Месец: изглед, в който потребителите могат да видят 

целия месец, а избраната дата е отбелязана със син кръг  

4. My calendars / Моите календари е мястото, където потребителите могат да виждат своите 

календари и календари, които други хора са споделили с тях 

5. Month/Day/Week / Месец/Ден/Седмица е бутонът, с който потребителите могат да 

променят начина, по който виждат календара си на ден / седмица / месец / година и т.н..  

 

 

 

Съвети:  

- Останалата част от лентата за навигация е еднаква за всички приложения на Google 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Как да създадете нов календар:  

Съвети:  

- Google Календар предлага на всеки потребител на акаунт в Google възможността да създаде 

един или повече Google календари 

 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Calendar  

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘+’ точно до Други календари   

 

 

Изображение 229: Създайте нов Календар 

 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Create new calendar’  / Създайте нов календар 
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Изображение 230: Създайте нов календар 

БЕЛЕЖКА: 

- Потребителите трябва да попълнят следните полета: името на календара, описание и часовата 

зона. 
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СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Create new calendar’  / Създаване на нов календар 

 

Изображение 231: Създайте нов календар 

БЕЛЕЖКА: 

- Това е чернова на календара 

 

 

Изображение 232: Създайте нов календар 
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Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 49 

 

 

 Как да разглеждате календари, които представляват интерес за вас: 

Интересни календари на Google: Календарите, които Google предоставя безплатно, като 

православни празници, християнски празници или разписания на спортни отбори. 

 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Календар  

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘+’ точно до Други календари 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Browse calendars of interest’ / Разгледайте календари, които ви 

представляват интерес 

 

 

Изображение 233: Разгледайте календари, които представляват интерес за вас 

БЕЛЕЖКА: 

- Потребителите могат да добавят други публични календари в своя акаунт в Google, като 

християнски празници, православни празници, спорт и др. 
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Изображение 234: Разгледайте календари, които ви интересуват 
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Как да изберете няколко календара: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Календар  

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘’ до всеки календар отляво, за да видите един или повече календари    

 

  

Изображение 235: Вижте календари 
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Как да скриете календар:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Календар  

СТЪПКА 3: Кликнете върху трите точки до името на всеки календар отляво 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Hide from list’ / Скрийте от списъка 

 

Изображение 236: Скрийте календар 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 50 
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Как да управлявате настройките и споделянето: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Календар  

СТЪПКА 3: Кликнете върху трите точки до името на всеки календар отляво 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Settings and Sharing’ / Настройки и споделяне 

 

 

Изображение 237: Управлявайте настройките и споделянето 
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Изображение 238: Управлявайте настройките и споделянето 

 

БЕЛЕЖКА: 

- Потребителите могат да променят настройките на календара: име, описание и часова зона на 

календара. 

- Потребителите могат да получат разрешения за достъп или да направят календара достъпен за 

обществеността, или да получат връзка за споделяне 

- Потребителите могат да споделят календар с конкретни хора и да дават различни разрешения, 

например да се виждат всички подробности за събитието, да правят промени в събития, да правят 

промени и да управляват споделянето 
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Изображение 239: Управлявайте настройките и споделянето 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



С т р а н и ц а  | 200 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Как да премахнете календар:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Календар  

СТЪПКА 3: Кликнете върху трите точки до името на всеки календар отляво 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Manage settings and sharing’ / Управление на настройките и споделяне 

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Delete’ / Изтрий 

 

 

Изображение 240: Премахнете календар 
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Как да редактирате цвета на календара:   

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Календар  

СТЪПКА 3: Кликнете върху трите точки до името на всеки календар отляво 

СТЪПКА 4: Променете цвета 

 

 

Изображение 241: Променете цвета на календара 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 51 

 

 

  



С т р а н и ц а  | 202 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

4.4. Редактирайте календар 
 

Как да създавам събития: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Календар  

СТЪПКА 3: Изберете изгледа, който предпочитате да видите (Ден / Седмица / Месец) 

СТЪПКА 4: Изберете дата  

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Create’ / Създаване в горната лява страна 

 

 

Изображение 242: Създайте събития  

СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘More options’ / Повече опции 
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Изображение 243: Създайте събития  

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да променят: 

- Заглавието / името на събитието 

- Дата и час 

- Продължителността на събитието 

- Честотата на събитието 

- Местоположение 

- Известия 

- Добавете гости 

- Добавете описание 

 

 

Изображение 245: Създайте събития  
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Как да преглеждате и редактирате събития: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Календар 

СТЪПКА 3: Изберете изгледа, който предпочитате да видите (Ден / Седмица / Месец) 

Ето събитието: 

 

Изображение 246: Вижте събитията  

СТЪПКА 4: Кликнете върху събитието  

 

Изображение 247: Вижте събитията  
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БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да редактират събития: 

- Да редактират името, описанието, времето и т.н. на събитието 

- Да изтрият събитието 

- Да изпратят имейл до поканени на събитието 

- Да копират на други календари  

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 52 
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4.5.  Влизане в Google Контакти и навигация 
 

Как да влезете в Google Контакти 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Кликнете върху ‘Sign in’ 

СТЪПКА 3: Попълнете вашия имейл и парола 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Next’  

 

 

 

Изображение 248: Влезте във вашия Google акаунт 

 

СТЪПКА 5: Щракнете върху квадрата с точки в горната дясна страна 

СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘Google Контакти 
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Изображение 249: Google Контакти 
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Как да навигирате в Google Контакти: 

 

Изображение 250: Навигация в Google Контакти 

 

1. Contacts / Контакти е началната страница на Google Контакти, където потребителите могат 

да виждат своите контакти 

2. Create / Създаване е бутонът, с който потребителите могат да създават контакти 

3. Frequently contacted / Често използвани е мястото, където се съхраняват най-често 

използваните контакти 

4. Create label / Създаване на етикет е мястото, от където потребителите могат да създават 

етикети и да организират контактите си 

5. Import/Export/Print / Импортиране/ Експортиране / Принтиране е мястото, където 

потребителите могат да импортират потребители като CSV или vCard файлове, да 

експортират контакти като CSV файлове и да ги отпечатват 

6. Trash / Кошче е бутонът, с който потребителите могат да изтрият контакти 

 

 

Съвети:  

- Останалата част от лентата за навигация е същата като всички приложения на Google 

 

 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Как да създадете нови контакти:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Контакти   

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Create contact’ / Създаване на контакт в горната лява страна 

 

 

Изображение 251: Създаване на контакт 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Create a contact’  

 

Изображение 237: Създаване на контакт 
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Съвети:  

- Потребителите могат да създават един или няколко контакта 

 

СТЪПКА 5: Попълнете задължителните полета  

 

 

Изображение 238: Създаване на контакт 

 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите трябва да попълнят задължителните полета:  

- Име и фамилия 

- Компания 

- Длъжност 

- Електронна поща 

- Телефон (и изберете кода на държавата, напр. Кипър) 

-Бележки (ако е необходимо) 

 

 

 

 



С т р а н и ц а  | 211 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Например: 

 

Изображение 239: Създаване на контакт 

 

Съвети:  

- След като потребителят попълни полето „Имейл“, полето „Етикет“ се избира автоматично и 

потребителите могат да изберат категорията, в която даден контакт може да се съхранява.  

- Потребителите могат да създават етикети за „Работа“ или „Срещи“, така че да имат всички свои 

колеги под един етикет / едно място.   

СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘Save’  

 

Изображение 240: Създаване на контакт 
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Ето го контакта: 

 

 

Изображение 241: Създаване на контакт 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 53 

 

 

Как да създадете етикет:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Контакти   

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Create label’ / Създаване на етикет от лявата страна 
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Изображение 242: Създаване на етикет 

 

СТЪПКА 4: Попълнете полето с името на етикета 

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Save’ 

 

 

Изображение 243: Създаване на етикет 

 

 

 

 

СТЪПКА 

4 

СТЪПКА 

5 
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Ето пример за етикет „Работа“:  

 

 

Изображение 244: Създаване на етикет 

БЕЛЕЖКА: 

Потребителите могат да редактират или изтриват етикета (Изображение 245) 

 

Изображение 245: Редактиране или изтриване на етикет 

Как да преместите контактите в етикети:  

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Контакти   

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Contacts’ от лявата страна 
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СТЪПКА 4: Изберете един контакт и кликнете върху трите точки 

СТЪПКА 5: Кликнете върху името на етикета. Както е показано в Изображение 246 кликнете върху 

етикета „Работа“ 

 

Изображение 246: Преместете контактите в етикети 

Как да отбележите контакти със звезда (любими): 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Контакти   

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Contacts’ от лявата страна 

СТЪПКА 4: Кликнете върху иконата звезда 

 

 

Изображение 247: Контакти със звезда 

СТЪПКА 4 

СТЪПКА 5 
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Ето контактите със звезда: 

 

Изображение 248: Контакти със звезда 

 

Как да редактирате контакти: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Контакти   

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Contacts’ от лявата страна 

СТЪПКА 4: Кликнете върху иконката молив 

 

 

Изображение 249: Редактиране на контакти 
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Как да изтриете контакти: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Контакти   

СТЪПКА 3: Изберете един контакт и кликнете върху трите точки 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Delete’  

 

 

 

Изображение 250: Изтриване на контакти 

 

Как да импортирате и експортирате контакти: 

СТЪПКА 1: Влезте във вашия Google акаунт 

СТЪПКА 2: Влезте в Google Контакти   

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Import’ от лявата страна 
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Изображение 251: Импортирайте контакти 
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СТЪПКА 4: Изберете всеки CSV или vCard файл 

СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Import’ 

 

 

Изображение 252: Импортиране 

 

СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Export’ в левия страничен панел 

 

 

Изображение 253: Експортиране на контакти 
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СТЪПКА 3: Изберете списъка с контакти и експортирайте типа на файла 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Export’ 

 

 

Изображение 254: Експортиране на контакти 

 

 

БЕЛЕЖКА: 

- Потребителите трябва да експортират контакта като Google CSV, Outlook CSV и vCard  

 

 

 

Учебни планове / Дейности:  

- Учебен план 54 
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РЕЧНИК НА ПОНЯТИЯТА  
 

 

Онлайн търсенето е процес на интерактивно търсене и възстановяване на заявени данни чрез 

Интернет (Hawkins, Donald, Brown & Carolyn, 1980). 

Интернет: Интернет е най-значимата комуникационна мрежа от компютри и електронни устройства 

в света. Интернет има много приложения, като електронна поща (имейл), прехвърляне на файлове, 

чат онлайн и е най-използваното приложение от цялата световна мрежа (www). 

WWW: World Wide Web или „WWW“ или „Мрежата“, както се нарича още, е приложението на 

Интернет, което съдържа уебсайтове и уеб страници, които могат да бъдат достъпни чрез URL, 

въведен в уеб браузър. 

Уеб браузър: Софтуер като Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet Explorer, който позволява на 

компютър да осъществява достъп и показва документи, снимки, звук или видеоклипове от 

световната мрежа. 

URL / домейн: Домейнът или името на домейна е адресът (или URL адресът), който хората ще 

използват, за да посещават вашия уебсайт в интернет. Той се появява в адресната лента на уеб 

браузъра. Например www.emphasyscentre.com 

Домейн от първо ниво (TLD): Домейнът от най-високо ниво е да идентифицира уебсайт, като 

например неговата цел, собственик или географски произход. 

Разширено търсене: Това е вградена функция на Google (и повечето уеб търсачки), която позволява 

на потребителя да посочва допълнителни изисквания, докато търси информация. Изображение 8 

илюстрира разширените функции за търсене. Потребителят може да търси информация за 

конкретна тема, език, регион, думи, файлов формат и т.н. 

История в браузъра: Представлява списък на посетени преди това уебсайтове, които потребителят 

е отварял - той включва информация като заглавие на страницата и час на посещение - за определен 

период от време. 

Имейл: Това е метод, при който човек може да изпраща информация от компютър на друг, 

използвайки Интернет. Тази информация може да варира между текст, изображение, аудио и 

видео. Имейлите са идеални за международна комуникация без забавяне, без разходи и най-много 

получатели. 

Gmail е безплатна услуга за електронна поща, разработена от Google и потребителите, които се 

нуждаят от тази услуга, могат да свържат своя акаунт в Google с Gmail. 

Зрител/Viewer: Потребителят, който може да преглежда документи и файлове, да изтегля 

документи или файлове и да прави копие на документи или файлове 

Коментатор: Потребителят, който може да коментира документи, да преглежда документи или 

файлове, да изтегля документи или файлове и да прави копие на документи или файлове 
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Редактор: Потребителят, който има права на редактор, може да редактира документи на Google, 

електронни таблици, презентации и т.н. или папки, да кани или премахва други сътрудници, да 

изтегля документи или файлове, да прави копие на документи или файлове, да качва и изтрива 

други файлове или папки, да добавя и премахване на елементи от папка. 

User ID / потребителско име е уникална идентификация (не може да има два акаунта с едно и също 

потребителско име) на лице на определен сървър. 

Име на домейн / Име на хост е мястото, на което се изпраща пощата. Това се отнася до пощенския 

сървър, който е компютърът, на който получателят има пощенска кутия. Например @ gmail.com, @ 

yahoo.com, @ outlook.com 

Спам имейл е нежелана поща и може да включва злонамерени връзки. Често нежеланата поща се 

изпраща с търговски цели като реклами, бюлетини и т.н. 

Google Drive е безплатна онлайн услуга за съхранение на данни, предлагана от Google. Тя ви 

позволява да съхранявате цялата си работа на едно място в различен файлов формат и да имате 

достъп до файловете си навсякъде от всяко устройство. 

Google Docs (Обработка на текст) е онлайн текстов процесор, който предоставя на потребителя 

сътрудничество в реално време за създаване, споделяне със съотборници или лица. Потребителят 

може също да качва / променя и споделя документи, презентации, електронни таблици, 

изображения, аудио, видео и др. С други. 

Google Sheets (електронни таблици) е онлайн приложение за електронни таблици и позволява на 

потребителите да създават, редактират и да си сътрудничат с други върху собствени или други 

електронни таблици 

Google Slides (Презентация) е приложение за онлайн презентации, което позволява на 

потребителите да създават и форматират презентации и да работят с екипи или с отделни лица 

Google Forms (формуляри) е онлайн приложение, което позволява на потребителите да създават 

онлайн анкети, формуляри за оценка и тестове и да ги споделят с други хора или екипи. 

Google Календар е календар за управление и планиране на време от Google. Потребителите могат 

бързо и лесно да планират срещи, събития, срещи и др. И да получават напомняния за предстоящи 

дейности или могат да споделят събитията / срещите с други хора, така че винаги да знаят какво 

следва на дневен ред. 

Google Контакти е инструмент за управление на контакти, който се предлага в приложенията на 

Google. Това е място, където потребителите могат да съхраняват и организират контактите си. Всеки 

контакт може да включва информация като име, фамилия, имейл, телефонен номер, описание и 

т.н. 

Прикачени файлове: Освен обикновени текстови съобщения, имейл съобщенията могат да 

съдържат файлове с изображения, звукови файлове, файлове с видеоклипове, компресирани 

файлове и т.н. Тези файлове са известни като прикачени файлове или просто като прикачвания. 

Прикачените файлове са файлове, които се изпращат заедно с имейл съобщения. 
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