
 
 
 
 

Как да се регистрирате и използвате 

социалната медия Panodyssey  

Кратко ръководство 
 

 
  



Създаване на акаунт 
- отидете на https://panodyssey.com/en/login 

- Можете да създадете свой акаунт с имейл или с профила Ви във Фейсбук или Гугъл 

- При използване на профила Ви във Фейсбук или Гугъл, не е необходимо да попълвате нищо, а само да влезете в съответния профил, ако не сте. 

- При варианта за регистрация на акаунт с имейл, трябва да попълните показаните по-долу на фиг. 1 полета – име, фамилия, дата на раждане, е-мейл, 

парола и потвърждаване на паролата, след което трябва да се съгласите с условията за ползване на сайта. За да подадете тази информация, 

кликнете върху синия бутон Go ! 

 

Фиг. 1 

 

https://panodyssey.com/en/login


Персонализиране на профил 

- За да попълните информацията във Вашия профил и да избирате своите предпочитания, трябва да кликнете върху кръглата иконка в горния десен 

ъгъл с изображение на човешко лице. Оттам се появява меню (Фиг. 2), с което можете да управлявате информацията за Вас в Panodyssey: 

 

Фиг. 2 

 

 

 

 

 

 

 



В меню Профил (Profile) (Фиг. 2.1) можете да дадете информация за Вашите имена, рождена дата, е-мейл, да смените паролата си, език за Panodyssey, 

националност, държава и времева зона, адрес и документ за самоличност (Документът за самоличност е важна стъпка, без която публикуването на текстове 

в Panodyssey е невъзможно). Потвърждавайки тези данни, Вие ще се съгласите и с политиката за обработка на лични данни на Panodyssey, която можете да 

прочете от същото меню. 

Ако желаете да участвате в донорска програмата (Donation Program) (т.е. някой да инвестира във Вас пари), също можете да го отбележите от това меню. 

 

Фиг. 2.1 

 

 

 

 



Персонализирана информация (Personalization): 

- Вашите интереси – можете да изберете няколко от посочените с иконки области на интерес (Фиг. 3 и 4) 

  

Фиг. 3          Фиг. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Вашите страсти – напишете в сивото поле към кои области имате силно влечение 

Фиг. 5  

 

- Любопитство – следващата стъпка е да отбележите каква е степента на Вашето любопитство 

Фиг. 6  



- За Вас – на тази четвърта стъпка можете да сложите Ваша профилна снимка, както и да попълните четирите полета под снимката, ако не са попълнени 

– име, фамилия, дата на раждане и с няколко думи да представите себе си 

Фиг. 7  

 

Фиг. 8  

 

 



Меню Умения (Skills) 

Тук трябва да представите себе си и какви са Вашите умения 

 

Фиг. 9 

 

 

 



Меню Принос (Contributions) 

Показва всички статии, към които сте дали своя принос, напр. с редакция, превод, снимки и др., и в които авторът на съответната статия Ви е добавил като 

сътрудник. 

 

Фиг. 10 

 



Как да публикувате Ваши творби 

За да публикувате свой текст, първо трябва да създадете творческа стая (creative room), което става като кликнете на меню Нова Творческа Стая (New 

Creative Room), както е показано на Фиг. 11. Новата творческа стая изглежда, както на Фиг. 12 

   

Фиг. 11        Фиг. 12 

Трябва да сложите име на Стаята (Room’s name) и картина/снимка за корицата й (Add a cover image), както и да добавите кратко описание какво е 

съдържанието на Стаята (Description). 

До полето за описание на Стаята има два бутона – Writer view/Reader view. Writer view (Писателски изглед) е достъпен само за Вас, като автор, и показва как 

изглежда стаята за Вас с включени възможности за промяна на горните атрибути. Reader view (Читателски изглед) показва как Стаята Ви ще се вижда от 

читателите. 

Когато сте готови с всички настройки по Творческата стая, трябва да запазите направените промени като натиснете бутон Save changes, който ще се появи най-

отдолу на екрана (Фиг. 13). 

 Фиг. 13 



Като втора стъпка за публикуване на Ваша творба/ текст/ статия, трябва да кликнете върху синия бутон с молив New article (Нова статия) отгоре на 

страницата или на големия бутон Write a new article (Напишете нова статия), който се намира вътре в създадената от Вас Творческа стая (Фиг. 14) 

 

Фиг. 14 

Вашата статия/ текст ще изглежда както на Фиг. 15.  

- Следвайте стъпките вдясно: 
1. Трябва да сложите заглавие на статията 
2. Може да изберете заглавна снимка на статията 
3. Напишете основния текст на статията 



4. Можете да редактирате и форматирате статията 
5. Можете да добавяте снимки, илюстрации към текста 
6. Сложете ключови думи (хаштагове) 

За да публикувате готовия текст, натиснете бутон Publish (Публикувай). Този бутон е активен само, когато е направена проверка на самоличността на автора. 
 

 

Фиг. 15 

 

 



ВАЖНО: ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТА ЗА САМОЛИЧНОСТ 

Проверката на документа за самоличност на автора е абсолютно задължително условие, за да можете да публикувате текстове/ статии в Panodyssey. Тя се 
прави еднократно. 
 
Проверката, която платформата прави, не е за да Ви шпионира и да събира данни, а само и единствено защото: 

- Създателите на медията вярват, че една отговорна платформа не може да се развива анонимно, където всичко е позволено, както при другите 
социални медии, например 

- също така, това е и условието да отворите свой портфейл в Panodyssey и да започнете да печелите пари за Вашите публикации. 
 
Стъпките за извършване на проверката на документа за самоличност са показани на Фиг. 16 

Фиг. 16   

Екипът на Panodyssey ще провери Вашата информация в рамките на 24, като обикновено това става до няколко минути. 

⚠ В базата данни на Panodyssey не се съхраняват документи за самоличност. След извършване на проверката за достоверността на предоставената от 

автора информация в Panodyssey, документите се изтриват. 



Как да печелите от своите авторски текстове/ илюстрации? 

- Креативните стаи са тези, които могат да бъдат платени или за безплатно четене; 

- За да направите Ваш текст достъпен за четене срещу заплащане, Влезте в съответната креативна стая;  

- Изберете Subscription settings (настройки за абонамент), както е показано на Фиг. 17; 

- Изберете каква да е стойността на абонамента към Вашата стая (Фиг. 18.1); 

- Изберете дали абонаментът да е за един месец или за 1 година; 

- Активирайте Вашия абонамент (кликнете върху Activate your subscription); 

- Изберете публикация, които желаете да е с абонамент, кликнете върху трите точки в горния десен ъгъл и изберете Prime (Фиг. 18.2). 

  

   

Фиг. 17            Фиг. 18.1   Фиг. 18.2 

 

 



За да можете да получите парите, които читателите ще заплатят, за да прочетат Вашите публикации с абонамент, трябва да имате т.нар. портфейл (Wallet). 

Необходимо е да настроите и Вашия портфейл: 

- За да получавате пари от абонамент, е необходимо посочване на банкова сметка; 

- Изберете Wallet (Фиг. 19); 

- Изберете Bank details (Фиг. 20) и попълнете исканата информация за банкова карта и IBAN; 

- За да можете да попълните тази информация и да изтеглите парите си, трябва да имате във Вашия портфейл мин. 20 евро. 

  

Фиг. 19        Фиг. 20 

 

 

 

 

 



Регистрации на деца под 15 години 

За да напишете статия за Panodyssey, трябва да сте на възраст над 15 години. 

В противен случай е възможно деца под 15 години да публикуват в платформата чрез разрешение на родителите. За целта трябва да се изпрати имейл на 

legal@panodyssey.com със следната информация: 

 Тема на мейла: родителско разрешение; 

 Родителско пълномощно на Вашия законен представител, написано и сканирано, което Ви упълномощава да пишете и публикувате Вашите текстове 

в Panodyssey. 

 Лична карта или друг документ за самоличност на Вашия законен представител. 

След като получи мейла, екипът на Panodyssey ще обработи искането Ви. 

Ако искате да защитите самоличността си още повече, възможно е да изискате ползване на псевдоним. Как става това, ще научите в следващия раздел.  

  

mailto:legal@panodyssey.com


Профил на организация/фирма, използване на псевдоним 

Panodyssey дава възможност на своите потребители да получат псевдоним, с който да ползват платформата. 

За да имате достъп до псевдоним, могат да бъдат посочени различни причини: 

 Аз съм професионалист в писането и вече използвам псевдоним. 

 Аз съм независима медия или инфлуенсър (самостоятелно заето лице, компания, асоциация...). 

 Аз съм подател на сигнали или журналист на свободна практика и трябва да бъда защитен 

В случай, че нито една от тези причини не отговаря на Вашата ситуация, можете да обясните защо пълното Ви име не може да бъде разкрито (тази 

информация е строго поверителна и запазена за ръководството на Panodyssey). 

 

За да получите псевдоним, трябва да следвате стъпките, описани по-долу: 

Стъпка 1: 

Кандидатствайте за сертифициране, като следвате процедурата за проверка на самоличността. Трябва да влезете в профила си и да подадете колоната 

за официални документи. 

След това Вашият сертификат ще бъде потвърден. Проверката на самоличността (ID Check) може да отнеме няколко часа. 

Стъпка 2: 

Поискайте псевдоним, като изпратите имейл до legal@panodyssey.com със следната информация: 

 Вашето собствено и фамилно име и имейл адресът, използван при създаването на акаунта 

 Желаният псевдоним 

 Причината за искането 

Стъпка 3: 

Panodyssey ще обработи Вашата заявка за псевдоним. 

След това псевдонимът Ви автоматично ще се появи във Вашия Panodyssey профил. 

  

mailto:legal@panodyssey.com


Други функционалности на социалната медия Panodyssey 

Panodyssey предлага всички познати възможности на социалните медии (Фиг. 21 и 22), като: 

- Харесване на статия; 

- Коментиране на статия; 

- Последване на автори; 

- Споделяне на статия/текст, вкл. и Ваша собствена, в други социални медии – Фейсбук, Туитър и Линкдин. 

  

Фиг. 21         Фиг. 22 

 


