
Създаване на съдържание по конкретен мрежов проект 

safe-schools.eu 
 

 

1. За да се добави съдържание към мрежов проект е необходимо потребителят да е 

влязъл в системата с потребителско име и парола. Влизането с Фейсбук акаунт не дава 

тези права, а само възможност да се публикуват коментари или теми във форума. 

Мрежовите проекти се създават от администратора на сайта. 

Формата за логин се намира в дясната част на сайта между избора на език и списъка с 

мрежови проекти 

 
Трябва да използвате  дадените Ви от администратора потребителско име и парола. 

 

2. След успешно логване, най-долу в дясната колона ще се появи допълнително меню 

Навигация.  Избирате „Добави съдържание” и след това „NET Project Content” 

 



 
 

3. 1. Попълва се задължителното поле Title * 

2. Езика трябва да е „Български” и да не може да се промени. Ако това не е така – 

обърнете се към администратора на сайта. Целта е, този тип съдържание да се създава 

само на български и след това да се превежда на останалите езици от потребител с 

необходимите права. 

3. !!! От задължителното падащо меню Content for net project * се избира името на 

български на мрежовия проект към който добавяте Вашата публикация. Това определя 

къде ще се появи Вашето съдържание след като го публикувате. Ако сгрешите, 

впоследствие имате възможност за редакция, но е хубаво да внимавате за да не се 

усложняват нещата. 

 



3. 4. В полето Body се въвежда текста на Вашата публикация. Можете да пишете текста 

направо там и да използвате инструментите в полето отгоре (както във Word) или да 

изкопирате текста, ако вече е написан в някакъв файл и Ctrl-v да го поставите. В този 

случай, обаче, е необходимо да се премахнат всякакви предишни форматирания на 

текста, за да не се получават странни неща при визуализацията му в последствие.  

 
След вмъкването на текста (или написването му директно в полето Body) можете да 

използвате инструментите, за да го подредите и форматирате както Ви харесва. 

 

3. 5.  За да поставите снимки в текста в полето Body: 

      1 – Необходимо е да качите снимката (снимките) от полето img_insert 

 
Избирате „Разглеждане”, избирате снимката, която искате да качите на сървъра, и 

накрая – синия бутон „Качи”. След кратко време снимката ще се визулизира. Можете да 

качите повече от една снимка, като използвате Add a new file 



 
2 – когато завършите с качването на снимките, които желаете, сте готови за поставянето 

им в полето Body 

 
В случая съм качил 3 снимки и възнамерявам да ги поставя под текста, една до друга. 

За целта е необходимо да щракна с мишката под текста в полето Body и като видя че 

маркера мига на желаното от мен място, използвам бутона Insert на съответната 

снимка. 

Можете да поставяте снимките по Ваше желание на различно място в текста, като 

преди да използвате бутона Insert кликнете с мишката на желаното  място в текста. 



 
Резултатът, след като съм повторил това действие и с останалите две снимки, е 

следният (между снимките съм поставил по една шпация)  

 
Ако щракнете върху някоя от снимките, ще се появят манипулатори по края (както на 

последната) чрез които можете да преоразмерите снимката по Ваше желание. 

Поставени по този начин снимките в съдържанието, впоследствие (след записването на 

публикацията) ще се появят с размера зададен им тук, но при щракване върху тях с 

мишката, ще се увеличат за нормално разглеждане. 

 

3. 6.  Ако имате необходимост да прикачите файлове към публикацията си, използвате 

полето Attacments намиращо се най-долу 



 
Използвате бутона „Запис”, за да публикувате това, което току-що сте създали. 

 
За да проверите дали Вашето съдържание е добавено към съответния мрежов проект, 

щракате с мишката върху него, за да го отворите 



 
Както виждате, това което току що създадохме, е в избрания от нас мрежов проект. За 

да видим цялото съдържание (снимките и прикачените файлове, ако има) използваме 

бутона „Прочети още”. 

 
В случай, че сме сгрешили мрежовия проект, нещо сме сгрешили или пропуснали в 

текста, искаме да променим (добавим или премахнем) снимки или прикачени файлове, 

използваме бутона „Редактирай”. Ще ни се отвори отново предишната форма в която 

вече е попълнено съдържанието и използвайки гореописаното, правим необходимите 

промени, като не забравяме най-накрая бутона „Запис”. Имате права да редактирате 

само съдържание, което Вие сте създали.  

!!!Важно – След като завършите с работата по сайта, винаги използвайте бутона 

„Изход” (вдясно, най-долу), особено ако сте работили на компютър, до който и други 

имат достъп. 

По този начин ще предотвратите неоторизиран достъп до сайта през Вашият акаунт 


