
Уважаеми  родители, скъпи ученици, колеги, 

Microsoft Teams е официалното решение на МОН за обучение от разстояние по време на 

обявеното извънредно положение в страната.  Всички учители  и ученици разполагат с лицензи 

за Microsoft 365.  За всеки потребител ( учител, ученик) е осигурен акаунт за достъп състоящ се 

от име и парола.   Всички учители и ученици (посредством своите родители)  в ОУ „Любен 

Каравелов“ са получили своите акаунти.  

Необходимо е всеки да се регистрира и да започне да използва възможностите на Microsoft 365 

и своите лични. По време на работа или още при първоначална регистрация е възможно да 

загубите акаунта си. Без акаунт вие не можете да влезете в платформата. Не е станало нищо 

фатално, но са необходими малко усилия от ваша и наша страна. 

Г-н С. Златанов е само УЧИЛИЩЕН администратор на платформата @edu.mon.bg, като такъв 

той може само да нулира вашата парола и да ви даде нова за първоначална регистрация. 

 

За яснота ще използваме един примерен акаунт на ученика Йордан Тодоров от 5 а клас. 

От училището сте получили:       yt75689323@edu.mon.bg          Ju846189 

Първото е вашия служебен емайл адрес, а второто е паролата за първоначална регистрация. 

Вариантите са два:  Загубили сте паролата ( Ju846189  )  , но знаете емайл адреса ( 

yt75689323@edu.mon.bg ) 

 Загубили сте и двете- емайл адрес и парола. 

ЗА ДА ВИ ДАДЕМ НОВА ПАРОЛА: 

При вариант  е необходимо да изпратите от някакъв личен емайл електронно писмо до 

sasho.zlatanov@edu.mon.bg   с тема Молба за нулиране на парола   и съдържание името на 

ученика (Йордан Тодоров ),  от кой клас е (5 а клас) , и получения от училището емайл адрес ( 

yt75689323@edu.mon.bg  ). 

След като бъде получено електронното ви писмо, в рамките на 24 часа ще получите новата си 

парола в електронната си пощенска кутия, от която сте изпратили вашето писмо. 

При вариант   трябва да получите вашия емайл адрес (yt75689323@edu.mon.bg ) . От кой? От 

този, който ви го е предоставил първоначално, най-вероятно това е класния ръководител. След 

като вече имате емайл адреса си следвайте стъпките от вариант . 

 

Надяваме се, че с ОБЩИ усилия ще се справим! 

 

 

 

 


