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ДО  

НАЧАЛНИЦИТЕ НА 

РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

  

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК, 

 

Моля да информирате училищата, намиращи се на територията на областта за 

следното: 

 Във връзка с въведеното извънредно положение и необходимостта от 

осигуряване на обучение от разстояние, приложено ви изпращаме инструкция за 

разпределение на профилите за ученици и учители, създадени в домейна на МОН 

edu.mon.bg 

 
Чрез тези профили ще се осигурява всяка бъдеща интеграция с информационните 

системи на МОН. В тази връзка, независимо от планираната за използване или 

използвана в момента платформа за неприсъствено обучение, директорите в най-спешен 

порядък следва да организират процеса по индивидуално предоставяне на 

потребителските имена и пароли на учителите, учениците над 14 годишна възраст и на 

родителите на ученици под 14 годишна възраст или със СОП. 

За целта може да бъде използван всеки установен от училището канал за комуникация с 

ученици и родители. Например, но не само: електронна поща, електронен дневник, SMS 

и други. 

 

Microsoft Teams е официалното решение на МОН за обучение от разстояние 

по време на обявеното извънредно положение в страната. Тя е интегрирана от МОН 

към потребителите в  edu.mon.bg, като ученическите акаунти са свързани с 



 
 

 
 

учителските автоматично, а данните се съхраняват на сървърите на 

министерството. Не се налага регистрация и създаване на профил. Единствените 

данни, които следва да бъдат въведени са алтернативна електронна поща и телефон 

за възстановяване на паролата при нужда. 

 

 Microsoft Teams се предоставя безплатно за училищата по силата на 

лицензионното споразумение на МОН и Майкрософт, сключено през 2019 г. за 

осигуряване на лицензи за системата на средното образование. Всички учители и 

ученици разполагат с лицензи за Microsoft 365, който включва Office 365, лицензирани 

най-новите версии на операционна система Windows 10 и Office ProPlus пакет, Minecraft 

Education Edition, както и допълнителни инструменти за управление и защита. Всеки 

потребител (учител или ученик) може да инсталира безплатно лицензирани версии на 

Office ProPlus пакет на до 5 устройства, Windows 10 на до 2 устройства и Minecraft 

Education Edition. 

Училищата, които вече са внедрили по собствена инициатива в процеса на 

обучение други платформи, съдържание и услуги за виртуално и дистанционно 

обучение на учениците си, могат да продължат да ги използват, като създадат 

условия за използването им от всички учители и ученици. Използваните решения 

следва да предоставят възможност за синхронно/асинхронно обучение от разстояние 

чрез:  

- създаване на виртуални класни стаи с възможност за споделяне на съдържание, 

като е препоръчително да разполагат и с възможност за осъществяване на видео връзка; 

- система за онлайн тестване на знанията 

- система за генериране на отчетност за ежедневната активност 

- система за комуникация през електронна поща/чат канал 

 

В приложение ви изпращаме инструкция относно получаването и активирането на 

акаунтите за учителите и учениците. 

Приложение: в писмото, съгласно текста. 

X
инж. ТАНЯ МИХАЙЛОВА

заместник-министър на образованието и н...

 

  



 
 

 
 

Приложение: 

Инструкция 

Разпределение на акаунтите за учителите и учениците 

I. ДОСТЪП ДО СЛУЖЕБНА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА УЧИЛИЩЕТО ОТ 
ДИРЕКТОРИТЕ В EDU.MON.BG 

Регионалните управления на образованието бяха информирани (писмо № 9105-
275/ 31.10.2019), че са създадени служебни потребители в домейна на Министерството 
на образованието и науката edu.mon.bg с кодовете по админ на училищата. В имейл на 
всяко РУО бяха изпратени потребителските имена и първоначални пароли за вход в 
системата за разпространение към училищата. Тези акаунти се явяват основни за всяко 
училище, като към тях са създадени и електронни пощенски кутии. (Това са същите 
акаунти, които използвате за получаване на лицензите на Майкрософт 
https://licenses.mon.bg/). 

1. Отворете сайта portal.office.com и се впишете с Вашия служебен акаунт 
kod_po_admin@edu.mon.bg и парола.  

Пример: Ако Вашето училище има код по админ 1234567, то Вашият служебен акаунт е 
1234567@edu.mon.bg (ако до сега не сте използвали този акаунт ще бъдете подканени да 
смените паролата и да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за допълнителна 
сигурност и за възстановяване на забравена парола).   

 

 
  



 
 

 
 

2.Отваря се началния екран на Офис 365. Щракнете върху OneDrive. 

 

 

3. Виждате два файла. Първият съдържа потребителски имена и пароли на 
учениците от Вашето училище, а вторият - на учителите.  
Файловете са в csv формат. Ще трябва да ги направите екселски файлове по 
следния начин:  
Отворете файла с учениците като щракнете върху името му. 

 

 

 

4. Щракнете на бутона „Edit Workbook“  
 

5. В прозореца, който се отваря, щракнете на бутона „Convert“ 



 
 

 
 

 
6. Във Вашия OneDrive вече имате екселски файл с акаунти и пароли на 
учениците. 

 

Важно: Акаунтите се формират от това, което е изписано в колона „Username“ и 
@edu.mon.bg. 

Пример от картинката: Акаунтът на Иван Ангелов от 1а клас е ia85964167@edu.mon.bg, а 
паролата му е Mp568942 
Акаунтите и паролите са с латински букви, като при паролите първата буква е главна, а втората 
– малка. 

7. Можете да свалите този файл и да го съхраните локално на Вашия компютър 
като изберете File / Save as / Download a Copy 

В Ексел можете да сортирате данните, както на Вас Ви е удобно, напр. по клас, по име и 

т.н. 

Повторете стъпки от 3 до 7 и с файла за учителите. 

Разпространете потребителските профили и първоначалните пароли индивидуално до 
всеки учител, ученик над 14 годишна възраст и на родител на ученици под 14 годишна 
възраст или със СОП. 

За целта може да бъде използван всеки установен от училището канал за комуникация с 
ученици и родители. Например, но не само: електронна поща, електронен дневник, 
SMS и други. 

За да могат да бъдат използвани тези потребителски имена и пароли е необходимо те да 
бъдат активирани. 

 

 



 
 

 
 

II. АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE 365 И ДОСТЪП ДО 
ПЛАТФОРМАТА MICROSOFT TEAMS ОТ УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ 

1. Отворете сайта portal.office.com 

2. Въведете Вашето потребителско име от вида ime@edu.mon.bg и щракнете 
„Напред“. 

3. Въведете паролата и щракнете „Влизане“. 

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

Новата паролата, която ще въведете трябва да бъде най-малко 8 символа, на латиница и 
да съдържа комбинация от малки, главни букви и цифри. 

4. Въведете текущата парола, която Ви е предоставена,  а след това два пъти 
въведете нова парола и щракнете „Влизане“. 

5. Също така трябва да въведете алтернативен е-мейл и мобилен телефон за 
допълнителна сигурност и за възстановяване на забравена парола. 

Запомнете тази парола и не я предоставяйте на никого. Използвайте Вашият акаунт и 
паролата си да достъпвате облачните услуги на Майкрософт, вкл. виртуалната класна 
стая - Teams. Връзките учител-ученик ще бъдат прибавени автоматично към вашия 
профил. 

За работа с платформа Microsoft Teams, моля вижте допълнителните инструкции, видеа 
и помощни материали на адрес https://edu.mon.bg/. Сайтът е достъпен единствено след 
вход през индивидуалните профили. 

Създаден е помощен център за училищата с няколко нива на поддръжка. 
При възникнали въпроси, моля свържете се с Help Desk на телефон: 0876 126 118. 
Всички случаи ще бъдат приети и съответно препратени към подходящите 
технически и експертни лица за допълнително съдействие.   

 

 

 

 


