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I.  Първо влизане в приложението Teams 

За да използвате приложението Teams трябва да отворите сайта http://outlook.office.com браузър и да влезете 

в служебния си имейл. 

                                                       

 В появилия се прозорец на Office365 щракнете върху иконата на приложението Teams. 

 

 Ако ви се отвори служебната поща Outlook, то отворете менюто с деветте точки (в ляво от думичката 

Outlook) и от него щракнете върху иконата на Teams. 

 

Ще ви се отвори в нов раздел на браузъра с приложението Teams, като автоматично се появяват екипите в които 

сте включени. 

 

http://outlook.office.com/


4 
 

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

II.  Инсталиране на настолното приложение Teams 
В приложението може да се работи през браузъра, но се препоръчва да си го инсталирате локално на 

вашия компютър, лаптоп, таблет или смартфон. За да го инсталирате трябва на съответното устройство да 

повторите стъпките за първоначално влизане през служебния имейл. Когато ви се зареди Teams, от лявата 

лента с менюта, най-отдолу има икона, от която може да си свалите инсталационния файл.  

               

Стартирайте инсталационния файл и след като инсталацията приключи ще трябва да се впишете със служебния си 

имейл и парола. След първото пускане приложението автоматично ще се стартира с пускането на компютъра 

(лаптоп, таблет, смартфон) и няма да се налага всеки път да се вписвате. Ако някога го затворите с изход, то от 

иконата на Desktop можете отново да го стартирате, но ще трябва отново да въведете имейл и парола. 

                                               

III.  Вписване в настолното приложение 

Приложението Teams се стартира автоматично с пускането на компютъра. Ако е необходимо може да го стратирате 

от иконата на вашия Desktop. Въведете служебният си имейл и парола, за да се впишете в приложението. 
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IV.  Създаване на екипи от учителите 
Всеки учител създава екип от ученици за всеки клас по предмета, по който преподава. Може да се създават 

и екипи от учители с цел взаимопомощ и професионална подкрепа. В меню Екипи/Teams се визуализират 

всички създадени от вас екипи и екипите, в които сте присъединени. 

 За да създадете екип от ученици или учители трябва да отворите меню Екипи.  

 

 

 Щракнете върху бутона Присъединяване или създаване на екип, който се намира в горния десен ъгъл.  

 Появява се прозорец, от който избираме една от възможностите: Създаване на екип/Create new team 

(ако ще създаваме екип), Присъединете се към екип с код/Join a team with a code (възможност да се 

влючим към екип, ако имаме предоставен код от собственика на екипа) или присъединяване към 

публични екипи, създадени от нашата организация. 

 

 След щракване върху Създаване на екип се появява нов прозорец, от който избираме какъв екип 

искаме да създадем. 
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 Изберете вида на екипа – Клас (екипи от ученици),  Професионална общност за обучение (екипи от 

учители), за Служители (администриране на училищата) или Други (клубове и извънкласни 

дейности). 

 Задайте име на екипа и кратко описание(ако желаете). 

 

 В следващия прозорец добавете участниците в екипа. От Учители може да добавите друг учител, 

който също ще бъде собственик на екипа. 

       

 

 След като добавите всички ученици по този начин щракнете на бутон Затваряне. Вашият екип ще се 

появи в прозореца на меню Екипи. 

 

Въведете име на ученик, имейл или име на група в 

Outlook и след това щракнете на бутон Добавяне. 
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V.  Интерфейс на виртуалната класна стая 

 

 

1 – меню 

2 – започване на нов чат 

3 – профил и настройки на приложението, изход от приложението 

4 – екран, показващ възможностите на избраното меню 

 

1.  Настройки на средата 

 За да отворите прозореца с настройки трябва да щракнете върху профилната си снимка и от 

появилото се меню за изберете Настройки/Settings. 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 
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 За промяна езика на приложението трябва да изберете Общи/General настройки. 

 

 За тестване и настройка на камера и микрофон изберете Устройства 
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2.  Меню Дейност/Activity 

 Информационен канал – показва всички събития, в които сте споменати или сте взели участие 

 

 Моята дейност – показва вашите последни дейности 

 

 

3.  Меню Чат/Chat 

От меню Чат може да прегледате вашия чат с други потребители, като изберете съответният разговор. Ако 

желаете може да започнете нов разговор. Когато отворите избран чат вие може да започнете нов 

видеоразговор, аудиоразговор, да споделите екрана си или да добавите други потребители в този чат. 

1 – започване на нов чат с избран от вас потребител 

2 – избор на чат от вече провеждани разговори 

3 – въвеждане на съобщение до потребителя 

4 – започване на видеоразговор, аудиоразговор, споделяне на екран или добавяне на други 

потребители в чата 
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4.  Меню Екипи/Teams 

От меню Екипи може да управлявате вашите екипи – да създавате екип, да правите промени, свързани с 

даден екип или да влезете във виртуалната стая на избран екип. Всеки екип е изобразен чрез квадратче с 

изображение (избира се от собственика на екипа) и името на екипа. В горния десен край на всеки екип 

има многоточие, което представлява меню за управление на съответния екип. 

 

 

2 

1 

4 

3 
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Възможности, които предоставя менюто на екипа: 

 Управление на екип – показват се собственика и членовете на екипа, може да се добавят нови 

членове и канали, да се одобряват заявки за членство, да се променят настройките на екипа; 

 Добавяне на канал – възможност да се разделят учениците на групи, като всяка група има собствен 

канал с възможност за чат и пространство за споделяне на файлове; 

 Добавяне на член – добавяне на нови членове на екипа (ученици или учители); 

 Напускане на екипа – може да напуснете екип, към който друг учител ви е присъединил; 

 Редактиране на екипа – може да промените изображението и името на екипа; 

 Вземете връзка към екипа – хипервръзка, която може да изпратите на други хора, с цел да се 

присъединят към вашия екип; 

 Управление на етикетите – етикетите позволяват едновременно да се обърнем към група от екипа, 

като запишем @етикет. Състемата автоматично известява всички от групата, че са споменати в чат. 

 Изтриване на екипа – изтриване на екипа и цялото съдържание. Системата извежда 

предупредително съобщение, за да потвърдите изтриването. Тази опция е налична само за 

собствениците на екипа. 

2.  Меню Възложени/Assignments 

От меню Assignments след избиране на конкретен екип ще може да видите черновите, възложените домашни, 

както и да създадете нова домашна работа.  

        

 Чернови – домашни, които все още не са възложени на учениците. Тук може да си подготвяте 

бъдещи задания.  

 Възложена – показва всички възложени домашни работи с категорията и срока за предаване, колко 

ученици са предали и колко работи са прегледани от учителя; 

 Оценена – ако учителят е оценил работи по зададени критерии, то тук се появяват оценените работи. 

 Бутон Създай  - можем да създадем нова задача или тест, както и да изберем от вече възложена 

домашна работа на друг екип, която да променим и тогава да възложим. 

3.  Меню Календар/Calendar 

В меню Календар учителите и учениците виждат график на насрочените видеоразговори. При насрочване 

на събрание в календара всички участници получават покана на имейла си, както и напомнящи известия 

15 минути преди започване на събранието, както и по време на събранието. При започване и по време на 

събранието в календара се появява бутон за присъединяване към съответното събрание. 
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4.  Меню Обаждания/Calls 

От меню Обаждания може бързо да откриете и да се обадите на избран от вас потребител. От бутона Обадете 

се избирате на кой желаете да се обадите. В случай че често говорите с определен човек, то може да го 

добавите в бързо набиране, като щракнете на бутона Добавяне към бързо набиране. Чрез бутона Нова група 

може да създадете групов разговор. 

 

5.  Меню Файлове/Files 

В меню Файлове се визуализират всички файлове, които сте публикували или сваляли. От ляво може да 

изберете да виждате само изтеглените файлове, файлове от Teams или OneDrive, както и да добавим и 

съхраним файлове в някоя облачна структура. 
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6.  Меню Приложения/Apps 

От меню Приложения може да се добавят допълнителни приложения, които да ползват потребителите. 

 

VI.  Работа в конкретен екип 

1.  Интерфейс на виртуалната стая на екип  

 1 – име на екипа, меню за управление на екипа и връщане към всички екипи; 

 2 – канали в екипа; 

 3 – меню на екипа; 

 4 – чат с членовете на екипа. 

 

2.  Добавяне на нови членове 

За да добавите нови членове към екипа трябва да щракнете върху многоточието вдясно от името на екипа, 

което представлява меню за управление на екипа. Чрез опцията Добавяне на член/Add member ще ви се 

отвори прозорец, в който трябва да въведете имейл или име на човека, който желаете да включите към екипа. 

В този прозорец може да добавите няколко ученици и учители към екипа си. След въвеждането им чрез имейл 

или име трябва да щракнете върху бутона Добавяне/Add, да изчакате да се появят под полето за въвеждане и 

след това да затворите прозореца с бутон Затваряне/Close.  

1 

2 

3 

4 
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3.  Премахване на членове 

За да премахнете член от екипа трябва да щракнете върху многоточието вдясно от името на екипа, което 

представлява меню за управление на екипа. Чрез опцията Управление на екип/Manage team ще ви се отвори 

прозорец, в който виждате собствениците и членовете на екипа. За всеки член виждаме информация – име, 

длъжност, етикети, заглушаване, роля (собственик или член) и хиксче, от което можем да изтрием 

потребителя. 

 

4.  Добавяне на канал 

Със създаването на всеки екип автоматично се добавя канал Общи/General, в който са включени собствениците 

и членовете на екипа. Добавянето на други канали позволява да се разделят учениците на по-малки групи и 

всяка група да работи по проект. Създадените канали имат собствен чат, възможност да провеждат 

видеоразговори, да споделят и работят по общи файлове, които не се виждат от участниците в останалите 

канали. 

 Създаване на канал – от менюто на екипа (многоточието вдясно от името на екипа) изберете Добавяне 

на канал/Add channel. Задайте име на канала, описание (ако желаете) и изберете дали каналът ще 

бъде Стандартен/Standart (видим и достъпен за всички членове на екипа) или Частен/Private (видим 

и достъпен само за включените в него членове). Ако сте избрали каналът да бъде частен ще трябва да 

добавите членовете, за които той ще бъде достъпен. Собствениците на екипа виждат и имат достъп до 

всички канали, дори да са частни.  
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 Интерфейс на канал – щракнете върху името на канала, за да влезете в него. Както се вижда от 

следващото изображение менюто на канала съдържа само Публикации/Posts (чат), Файлове/Files и 

плюсче/+ за добавяне на допълнителни връзки. 

 

 Добавяне на членове към канал – щракнете на многоточието вдясно от името на канала и изберете 

Добавяне на членове/Add member. Тази опция е налична само за частните канали. 

 

 Напускане на канал – щракнете на многоточието вдясно от името на канала и изберете Напускане на 

канала/Leave the channel. 

 Изтриване на канал – щракнете на многоточието вдясно от името на канала и изберете Изтриване на 

този канал/Delete this channel. Тази опция е налична само за собствениците на екипа. 

5.  Публикации/Posts 

Меню Публикации отваря прозорец в който се виждат разговорите между членовете на екипа. Също така тук 

се появяват уведомления за зададена домашна работа, добавяне на нов раздел в менюто и др. В долния край 

на прозореца се въвежда съобщението, което се вижда от всички членове на екипа. Има допълнителни 

възможности за форматиране на съобщението, възможност да се прикачи файл, да се добавят емотикони или 

да се започне непланиран видеоразговор. Изпращането на съобщението става с натискане на Enter от 

клавиатурата или с бутона за изпращане. Ако желаем да се обърнем към конкретен член на екипа, то 

записваме @името на член, което ще предизвика изпращане на известие към този член, че е споменат в 

разговора. Аналогично можем да се обърнем към група, обозначена с етикет. 

 

Меню на канала 

Чат на канала 

Започване на видеоразговор 

Форматиране на 

съобщението 

Прикачване на файл 

към съобщението 

Започване на 

видеоразговор 

Изпращане на 

съобщението 
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6.  Файлове/Files 

В меню Файлове може да се добавят файлове, които участниците в екипа да ползват. Всеки екип има 

автоматично създадена папка Материали за класа. Тази папка е с достъп само за четене за членовете на екипа, 

което означава, че само собствениците (учителите) на екипа могат да качват в нея материали. Учениците 

(членовете) виждат съдържанието на папката, но не могат да го променят. От бутона Създай/New може да се 

създават нови папки или файлове (Word, Excel, PowerPoint, Form, OneNote), които могат да бъдат променяни 

от членовете на екипа. От бутон Качи/Upload може да се добавят файлове от локалния компютър. С бутон 

Копиране на връзка/Copy link може да се вземе линк към файл и той да бъде изпратен по имейл. С бутон 

Изтегляне/Download може да се свали избран файл. 

    

7.  Бележник на класа/Class Notebook 

Менюто Бележник на класа представлява цифров бележник OneNote, в който може да се съхраняват текст, 

изображения, връзки, видео и др. Секциите и страниците се отварят от срелката в горния ляв ъгъл на прозореца 

на бележника. 

 

 Бележникът включва следните стандартни секции: 

 Добре дошли – секция съдържаща страниците Добре дошли и Често задавани въпроси. Те накратко 

представят функционалността и предлагат помощна информация за използването. Само учител може 

да променя съдържанието на тази секция. 

 Библиотека за съдържание – Библиотеката за съдържание е място за материали – например четива 

или работни листове. Мислете за нея като за голям шкаф за съхраняване на документите в класната 

стая. Само учител може да поставя материали в библиотеката за съдържание. Учениците могат да четат 

или копират нещо от библиотеката за съдържание в собствените си бележници, но не могат да 

променят или изтриват това съдържание. 
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 Пространство за сътрудничество/Collaboration space – секция, в която може учениците да работят 

заедно с учителя. Може например да разделим учениците на групи и да се създадат страници на всеки 

екип, в коите те да си сътрудничат. 

 Секции с имената на членовете на екипа – тези секции представляват ученическият бележник. 

Първоначално са включени страниците Бележки на класа, Тестове, Домашна работа и Изложения. 

 

Учителят може да добавя нови секции и нови страници във всяка секция чрез бутоните +Секция/Section и 

+Страница/Page. Също така учителят може да променя имената на секциите за учениците. Учениците нямат 

възможност да добавят секции и страници. Те виждат съдържанието на секциите и страниците, но могат да 

променят само съдържанието на Пространство за сътрудничество и страниците на своя бележник. Всеки 

ученик вижда само своя бележник, но не и на своите съученици. 
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8.  Възложени задачи/Assignments 

От меню Assignments на екипа може да задавате домашни работи, които учениците да връщат в определен 

срок. При получаване на домашна работа учителят може да изпрати обратна връзка (рецензия), да оцени 

домашното по въведени критерии и да постави точки, които ученикът да получи за работата си.  

Когато влезете в Assignments на екипа вие ще видите следният екран: 

        

 Чернови/Drafts – домашни, които все още не са възложени на учениците. Тук може да си подготвяте 

бъдещи задания.  

 Възложена/Assigned – показва всички възложени домашни работи с категорията и срока за предаване, 

колко ученици са предали и колко работи са прегледани от учителя; 

 Оценена/Graded – ако учителят е оценил работи по зададени критерии, то тук се появяват оценените 

работи. 

 Бутон Създай/Create  - можем да създадем нова Задача/Assignment или Тест/Quiz, както и да изберем 

От съществуваща/From existing (вече възложена) домашна работа на друг екип, която да променим и 

тогава да възложим. 

 

При създаване на нова задача се появява екран, в който въвеждаме: 

 Заглавие  

 Може да добавим категория (ако например имаме канали с различни предмети) 

 Инструкции (условието) за задачата  

 Може да добавим ресурси, които учениците да ползват 

 Точки и упътване за оценяването – ако искате да въвеждате точки, то при задаване на упътването 

сложете плъзгача горе вдясно на позиция „Да“ 

 На кой ще се възлага тази задача – може да бъде за всички от екипа или само за избрани ученици 

 Дата и час на предаване 

 Редактиране – настройки, които ще позволят или забранят предаване на домашното след 

определената дата и час 
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Бутон Запиши/Save ще съхрани тази задача като чернова, а бутон Възложи/Assign ще я възложи за 

изпълнение от учениците. Учениците виждат в Assignments само възложените задания. 

 

9.  Оценки/Grades 

В меню Оценки на екипа учителят вижда в табличен вид резултатите на учениците от възложените задачи. 

Тези данни може да се свалят на компютъра чрез бутона Експортиране в Excel/Export to Excel . 

 

Учениците виждат резултатите си от изпратените домашни работи в това меню. 
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10.  Добавяне на връзки в менюто/+ 

От бутона + в края на менюто на екипа учителят може да добави нов раздел с връзка към: таблица на Excel, 

тест с Forms, бележник в OneNote, pdf файл, документ на Word, Уеб сайт и др. След избиране вида на връзката 

се появява прозорец, в който се задава име на раздела и се избира файла от файловете на групата с който ще 

го свързвате. Добавеният раздел се вижда от членовете на екипа, а в общия чат се получава известие за 

промяната. 

           

 

VII.  Провеждане на видеоразговор с екип 

За провеждане на видеоразговор с членовете на екипа е препоръчително той да бъде насрочен в календара поне 

един ден предварително. След създаване на събитието поканените участници получават автоматично известие на 

имейла си. Ако няма насрочване рискуваме участниците да организират няколко видеоразговора едновременно. 

1.  Насрочване на видеоразговор от календара 

 Влизате в меню Календар/Calendar 
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 Щраквате на бутона +Ново събрание/New meeting и въвеждате информацията за събранието 

 

 Щраквате върху бутон Записване/Save и участниците автоматично ще получат имейл с покана да се 

включат в този видеоразговор.  

 

 Когато някой участник потвърди присъствието си, то в информацията за събитието в календара ще се 

вижда неговото име. 

  

Тук избирате за кой екип (канал на екип) е събранието 

Може да зададете повтаряне всяка седмица или др. 

Може да добавяте тук участниците един по един или да изберете канал (по-долу) 

Тук въвеждате малко информация каква е целта на 

събранието 
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 Когато останат 15 минути до започване на насрочен в календара видеоразговор, собственикът, както 

и поканените членове получават известия на имейла си, чрез които могат да се включат в разговора. 

      

2.  Започване на насрочен видеоразговор 

Етикетът изисква собственикът, този който е насрочил събранието, да започне видеоразговора в указания 

час. Началото може да се постави от меню Календар/Calendar, където в прозореца за събранието се появява 

бутон Присъединяване/Join.  

 

Разговорът може да се започне и от известието в Outlook,което се появява в горния десен ъгъл на екрана. 

Щракваме върху известието и се появява бутон Присъединяване/Join. 

                          

3.  Вписване в насрочен видеоразговор 

Поканените членове могат да се присъединят в разговора от бутона Присъединяване/Join, който се появява в 

меню Календар/Calendar на събитието или от известието в Outlook. За справка вижте изображенията за 

започване на насрочен видеоразговор.  

Всички участници трябва да влизат във видеоразговора чрез бутон Присъединяване, а не чрез започване на 

видео от чата. Спазвайте това, за да не се получават няколко алтернативни разговора с различни участници. 
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4.  Екран и възможности по време на видеоразговор 

При започване видеоразговор ще се появи прозорец, от който избирате дали ще си включите камерата или ще 

останете само с включен микрофон. След щракване върху бутона Присъединяване сега/Join now разговорът 

започва. 

 

По време на видеоразговора ще виждате панел за управление: 

 

 

 

Ако някой от участниците има проблем с микрофона си, то той може да участва в разговора като ви слуша и 

пише в чата на разговора. 

 

По всяко време на разговора вие може да виждате кои участници са на линия и дали са им включени 

микрофоните. 

 

Включване/Изключване 

на камерата 

Включване/Изключване 

на микрофона 

Споделяне 

на екрана 
Допълнителни 

опции 
Показване/Скриване 

на чата за разговора 

Показване на 

участниците 

приключване на 

разговора 
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По време на разговора участниците могат да споделят екрана си, като изберат една от възможностите: 

 Екран №1/Screen – споделяте всичко, което вие виждате на своя Desktop, т.е. може да показвате 

всички отворени приложения или раздели на браузъра; 

 Microsoft Teams – споделяте екрана на Teams; 

 Microsoft Whiteboard – споделяте бяла дъска върху която могат да пишат всички участници. 

 

По време на видеоразговор може ученик да сподели екрана си и тогава във вашия панел за управление ще се 

появи опция Изискване на контрола. Когато щракнем на нея ученикът трябва да потвърди, че е съгласен – 

появява му се съобщение в горния край на екрана. Така вие може да му коригирате работа директно на неговия 

компютър. Това е удобно и когато искаме да помогнем на някой да си настрои дадена програма. 

 

 

От допълнителните опции може да направите запис на вашият урок и този запис ще бъде съхранен 

автоматично в Microsoft Stream. Информация за записа се появява в чата на екипа. 

         

5.  Поканване на членове на екипа, които не са се включили в разговора 

Когато започнете видеоразговор вие ще виждате кои от поканените членове са се присъединили. Тези, които не 

са успели да влязат може да ги поканите като щракнете върху името им с десен бутон на мишката и изберете 

Молба за присъединяване/Ask to join. Може да поканите някого и като изпишете името му в полето отгоре или 

да вземете връзка, която да му изпратите. 
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6.  Контрол на срещите – ограничаване на учениците за заглушаване и изхвърляне от разговора 

Понякога по време на час с конферентна видеовръзка някои ученици си позволяват да заглушават 

микрофоните на свои съученици или да ги изхвърлят от разговора. За да ограничим това трябва преди да 

започнем видеоразговора да влезем от Календара/Calendar в настройките на разговора – Опции за 

събранието/Meeting options. 

 

Автоматично ще бъдете прехвърлени в браузъра в страницата на Microsoft Teams. В списъка „Кой може да 

представя/Who can present“ избирате Само аз/Only me. След щракване на бутона Записване/Save само вие 

ще имате контрол над микрофоните и присъстващите участници. 

 

VIII.  Работа с мобилното приложение Teams 

1.  Интерфейс на мобилното приложение 

Приложението Teams, инсталирано на таблет или смартфон има малко по-различен интерфейс. Менюто се 

намира в долния край на екрана и е по-съкратено спрямо това на Desktop приложението. Ако желаете да си 

промените настройките за Teams, то по-добре го направете през браузъра. 
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Накои настройки, свързани с известията, профила, както и изход от приложението може да намерите в менюто 

в горния ляв ъгъл. 

                              

2.  Екипи и канали 

За да видите екипите си, да ги управлявате, както и да добавяте нови екипи изберете меню Екипи/Teams от 

менюто в долния край на приложението. Повече подробности за работа с екипите вижте в раздели IV, V и VI. 

                            

Когато изберете даден екип, ще се визуализират всички канали, а в десния край срещу името на екипа се 

намира менюто за управление на екипа. 

                       

При влизане в канал Общи/General на даден екип вие ще можете да въвеждате съобщения до екипа чрез 

бутона за Ново съобщение. Може да форматирате своето съобщение, както и да прикачите файл към него. В 

горната част на прозореца може да видите Файлове на екипа, а от Още може да видите останалите раздели 

от менюто на екипа. 

Канали на 

избрания 

екип 
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3.  Календар за организиране на срещите 

В меню Календар/Calendar може да видите насрочените видеоразговори за всеки ден. От бутона Ново 

събитие/New meeting може да насрочите нов видеоразговор. Повече подробности за създаване на събитие 

може да видите раздел VII.  

                      

4.  Възлагане на домашни работи 

В меню Възложени/Assignments може да видите възложените домашни работи, както и да създадете нова 

домашна работа. За повече подробности относно създаване и възлагане на домашна работа вижте раздел VI, 

точка 8. 
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5.  Провеждане на разговор без предварителна покана 

Тъй като меню Обаждания/Calls липсва в мобилното приложение, то за да проведете видеоразговор с екип е 

най-добре да насрочите среща в календара. Всички членове на екипа ще получат покана на имейла си да се 

включат в разговора. Влизането в разговора става от бутон Присъедини се/Join, който се появява в календара 

на приложението.  

В спешни случаи, или ако желаете да говорите само с определен човек, може да отворите меню Чат/Chat и да 

влезете в предишен разговор или да изберете бутона Нов чат/New chat. Когато сте отворили даден чат от 

иконите в горния десен ъгъл на екрана имате възможност да започнете видео или аудиоразговор. 

                                             

 


