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Как да направим по-лесно запомнянето на паролите? 

 
 

Ключът към добра защита в интернет е използването на уникална, силна парола за всеки 

акаунт и приложение. Трудно ви е да запомните толкова много различни пароли? Досадно ви е 

всеки път да генерирате нови пароли и да следите отговорите на тайни въпроси? Не сте 

единствените. За щастие има решение, което би направило живота ви много по-лесен и 

сигурен - мениджъри за пароли. 

Мениджърите за пароли съхраняват всичките ви пароли в база данни, наричана често трезор, 

която трябва да защитите с един единствен главен ключ (парола или код), който само вие 

знаете.  Така, когато ви потрябва парола за онлайн банкиране, имейл или конкретен сайт, само 

трябва да отключите трезора, а мениджърът за пароли автоматично ще извлече правилната 

парола и ще я подаде по сигурен начин на уебсайта. И няма да е нужно да помните паролите 

си или да ги въвеждате ръчно. Удобно, нали? 

Още по-практична е функцията на мениджърите за пароли да се синхронизират автоматично 

на множество устройства. По този начин, когато смените една парола на лаптопа си, тази 

промяна се отразява и синхронизира с всичките ви устройства. 

Разбира се от изключителна важност е главната парола, която използвате за защита на 

мениджъра за пароли, да е дълга и уникална. Препоръчваме ви да направите главната си 

парола фраза, съставена от множество думи. Също така е особено важно да я запомните, тъй 

като, ако я забравите, няма да имате достъп до нито една от другите си пароли. 

Всички знаем, че има голям избор от мениджъри за пароли. Чудите се кой е най-добър за вас? 

За да си отговорите на въпроса, имайте предвид следното: 
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• Мениджърът ви за пароли трябва да е лесен за употреба. Ако 

смятате, че даден мениджър за пароли е твърде сложен, намерете 

друг, който ще отговаря по-добре на изискванията ви. 

• Мениджърът за пароли трябва да работи на всички устройства, на които ви се налага да 

използвате паролите си. 

• Важно е синхронизирането на паролите на всичките ви устройства да работи бързо и 

лесно. 

• Използвайте само добре известни и утвърдени мениджъри за пароли. Внимавайте с 

продукти, които имат малко или никакви отзиви от онлайн общността. Киберпрестъпниците 

могат да създадат фалшиви мениджъри за пароли, за да откраднат информацията ви. 

Избягвайте програми, които твърдят, че използват свой собствен криптиращ алгоритъм. 

• Не избирайте мениджъри за пароли, които твърдят, че могат да извлекат главната ви 

парола и да ви помогнат, ако я забравите. Това е твърде голям риск. 

• Уверете се, че ползвате най-новата версия на софтуера и че разработчикът редовно го 

обновява.  

• Препоръчваме ви, да запишете главната си парола в запечатан плик, който да 

съхранявате в заключен шкаф, сейф или физически трезор. 

Не забравяйте! 

Мениджърите за пароли са удобен и сигурен начин да съхранявате и пазите всичките си 

пароли и други важни данни. Убедете се, че използвате уникална и силна главна парола и че 

винаги използвате последната версия на избрания от вас софтуер. 

 


