
АКТИВИРАНЕ НА 
АКАУНТ @EDU.MON.BG 

И ДОСТЪП ДО 
ПЛАТФОРМАТА ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ  



Отворете портала, създаден в помощ на 
дистанционното обучение в българските 
училища https://edu.mon.bg и се впишете 
от бутона „Влез“ 



Въведете Вашето потребителско име от  
вида ime@edu.mon.bg и щракнете НАПРЕД 

mailto:ime@edu.mon.bg


Въведете първоначалната парола, 
предоставена ви от училището и 
щракнете ВЛИЗАНЕ  /SIGN IN/ 



Паролата, която Ви е предоставена от  
училището, е временна. При първо влизане ще  
трябва да я смените с Ваша парола. 

Новата парола, която ще  
въведете трябва да бъде  най-
малко 8 символа, на  
латиница и да съдържа  
комбинация от  малки,  главни 
бувки и цифри. Запомнете тази 
парола и не я предоставяйте на 
никого!  

Въведете текущата  
парола, която Ви е  
предоставена, а  
след това два пъти  
въведете нова  
парола и щракнете  
ВЛИЗАНЕ 



Изчакваме да зареди … 



Тук трябва да въведете алтернативен е-мейл  
и/или мобилен телефон за допълнителна  
сигурност и за възстановяване на забравена  
парола. 



Ако изберете да добавите алтернативен е-  
мейл адрес, на въведената поща ще  
получите код 



Влизаме в пощата, която сме задали  
като алтернативна 

Копираме кода, който сме получили. 



Връщаме се, поставяме кода и  
натискаме ГОТОВО 



Готови сме за работа 



Приложенията, които можем да използваме 
Начална страница на Microsoft Office 365 

MsTeams      Щракни върху иконата на приложението. 



              Щракни върху иконата и настолната версия на приложението 
започва да се тегли. 



След стартиране на изтегления файл и инсталиране на 
настолната версия на MsTeams се отваря прозорец, в който 
трябва да се въведат отново потребителското име и 
паролата, която вие сте създали.  
На десктопа ви вече има икона на MsTeams. Затворете 
браузъра. 
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