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I. Влизане в пощата 

1.Отваряме сайта http://outlook.office.com 

 

2.Щраквате на бутона Next 

 

  

Тук въвеждате служебния си имейл 

Тук си въвеждате паролата 

http://outlook.office.com/
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3.Появява се началния екран на Microsoft Office 365 

 

 

4.Щраквате върху Outlook, за да си влезете в имейла 

II. Какво да направим, ако си забравим паролата 
1.Трябва от друг ваш активен имейл да изпратите на s.jordanova@mg-babatonka.bg трите си имена, клас и номер 

в клас и да помолите да ви се предостави временна парола. Ще получите обратен имейл, след което отново 

влизате в пощата си http://outlook.office.com. 

 

2.Щраквате на бутона Next 

 

Електронна поща Приложения, които изучавате в клас Виртуална класна стая 

Тук въвеждате служебния си 

имейл 

Тук въвеждате временната парола 

http://outlook.office.com/


4 Изготвено от С. Йорданова, РНИКТ в МГ „Баба Тонка“ 

3.В следващия екран се въвежда първо временната парола и след това два пъти вашата парола, като 

има изисквания те да съдържа главни и малки букви и цифри и да бъде най-малко 8 символа 

 

 

III. Настройки на пощата 
 

 

 

 

 

 

1. Настройка на език и час 

 

Тук въвеждате временната парола 

Тук въвеждате вaша парола, като спазите изискванията 

Тук отново въвеждате вашата парола 
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2. Добавяне на подпис 

 

3. Настройка за отговор по подразбиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Задаване на правила за автоматично преместване на получените имейли в указани папки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За получаване на писма от дадени получатели За получаване на писма от избран клас 
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IV. Писане и изпращане на имейл 
 

1. Писане и изпращане на имейл 

 

 

 

 

2. Добавяне на прикачени файлове към имейл 

 

      
 

 

Тук изписвате имейл на получателя или името на групата 

Тема на писмото 

Тук изписвате съдържанието 

Възможности за 

форматиране на 

съдържанието 

Прикаченият 

файл е готов 

за изпращане 
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3. Задаване на опция за автоматичен отчет дали имейлът е прочетен от получателите 

                    

V. Организиране на получените имейли в папки 
 

1. Стандартни раздели в Outlook – Предпочитани, Папки и Групи 

                

 

2. Създаване на нова папка 

                 

Ако желаете получените в папка входящи имейли от Директор да се преместват автоматично в тази нова 

папка, то вижте как се задават правила за автоматично преместване на получените имейли в папки. 

 

Въвеждате име на папката 



8 Изготвено от С. Йорданова, РНИКТ в МГ „Баба Тонка“ 

3. Изтриване или преименуване на папка 

 

4. Добавяне на папка в списък Предпочитани 

Важните за Вас папки може да добавите в раздел Предпочитани. Щракнете с десен бутон на мишката 

върху желаната папка и изберете опцията Добавяне към „Предпочитани“. 

                       

VI. Създаване и работа с групи 
1. Създаване на група 

              

       

Когато се създаде група и се добавят членове, автоматично всички членове получават имейл, че са 

включени в групата. Всяка група разполага с пространство в OneDrive, където могат да си публикуват файлове 

и да работят съвместно върху тях. 

Щракнете с десен бутон на мишката 

върху папката, която желаете да 

преименувате или изтриете и изберете 

подходящата опция. 
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2. Действия в създадена група 

От раздел Групи щракваме върху желаната група. Появява се вдясно следният прозорец: 

 

 

3. Добавяне на нови членове в група 

Всеки собственик или член на група може да добавя нови членове към групата по следният начин: 

    

 

4. Изтриване на членове от група 

Ако сте собственик на група Вие може да премахнете някой от членовете на групата по следният начин:  

       

 

Показване членовете на групата 

Изпращане на имейл до членовете на групата, но когато 

някой отговори, отговорът се изпраща до всички останали 
Тук се виждат имейлите, 

изпратени до групата 

Показване OneDrive пространството на групата 

(файловете на групата) 

Показване допълнителни екстри за групата 
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5. Качване на уроци в група 

Ако желаете да качите файлове с уроци (документи, презентации, pdf и др.), то изберете бутона „Към 

файловете на групата“ (OneDrive на групата). Не се препоръчва да се изпращат уроците като прикачени 

файлове в общ имейл, защото след време се затрупват и стават трудно откриваеми. 

Най-удачно е да се организират папки (уроци, домашни и др.) и в тях да се качват файловете. 

 Създавате папка от бутона Създай и след това щраквате върху нея, за да влезете и качите уроците. 

 Урок се качва от бутона Качи. 

             

Всички качени файлове в пространството на групата са видими и достъпни за всички членове на групата. 

Те могат да бъдат редактирани от всеки член на групата. Информацията за последната промяна се отразява 

и е видима за всички. 

 

 


