
Инструкция  
за регистрация в MS Office 365 и инсталиране на пакета на 

локално устройство за студенти и преподаватели от УАСГ 

(с имейл адреси name@uacg.bg) 
 

 

Студентите и преподавателите от УАСГ имат лицензи за продукти на Microsoft 

съгласно действащия договор на Университета. За да получат достъп до тези лицензи, е 

необходимо да имат регистриран имейл адрес от вида name@uacg.bg. Студентите могат 

да използват имейлите, които бяха създадени за всеки: 

https://www.uacg.bg/?p=42&l=1&id=4086&ord=0,1,0,0 

 

Лицензът дава достъп до MS Office, MS Windows 10, One Drive (1 TB облачно 

пространство), ползване на Teams, както и други продукти на Microsoft. MS Оffice може 

да се ползва онлайн (през браузър), както и да се инсталира на до 5 устройства (компютър 

с Windows, с MacOSX или Android устройство).  

 

За да получите достъп до лицензите, трябва да се направи регистрация по следния 

начин: 

 

 

1. С браузър се отива се на следния адрес: 

https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office 

Въвежда се имейл адрес от УАСГ.  

 

 

 

2. На следващата страница се избира това, което се отнася за вас: 

mailto:name@uacg.bg
https://www.uacg.bg/?p=42&l=1&id=4086&ord=0,1,0,0
https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office


 

 

 

3. Попълва се съответната форма (Препоръчително е да си въведете име и 

фамилия на кирилица. Изберете и въведете 2 пъти парола, с която ще влизате 

в профила си. Нека паролата съдържа големи и малки букви, цифри, както и 

специални знаци, за да е по-трудно да бъде налучкана): 

 

 

 

4. В долната част на формата в полето за верификация:  

 



Трябва да се попълни кодът, който се намира в електронно писмо, изпратено от 

Microsoft до Вас. Писмото се намира в пощенската кутия на имейла Ви в УАСГ, който 

въведохте в началото.  

След натискането на START, ако сте въвели парола съгласно изискванията и 

верен код, ще влезете за пръв път в Office 365. 

 

 

5. След това отивате на името си горе вдясно: 

  

И натискате Sign out: 

 

Целта е да влезете отново, за да може да попълните коректно профила си.  

Отваряте http://office.com и кликвате върху Sign in: 

 

http://office.com/


Попълвате потребителско име, ако се налага (потребителското Ви име е имейлът 

Ви в УАСГ), и парола (тази, която избрахте в т. 3): 

 

 

 

 

 

На следващия екран натискате NEXT:  

 

 

 

 

 

 

 



6. След това трябва коректно да попълните телефонен номер и алтернативен 

имейл адрес, които ще се ползват, в случай че забравите паролата си и трябва 

да я възстановите:  

 

 

Забележка:  

• При попълването на телефон ще Ви бъде изпратен SMS с код за 

потвърждение. 

• При попълването на имейл ще Ви бъде изпратен имейл с код за 

потвърждение. 

 

Накрая натискате Finish.  

 

Възможно е да не бъдете автоматично пренасочени, а да Ви бъде поискана отново 

парола.  

След въвеждането ѝ ще влезете в акаунта.  

Натискате:  

 

 



7. След това:  

 

 

На следващия екран отивате вляво на Apps & Devices: 

 

 

След това избирате езика и версията на инсталацията на офис и настискате Install: 

 

 

 



8. При натискането на бутона ще се свали малка инсталационна програма, която 

трябва да стартирате.  

 

Забележка: 

За инсталирането е необходимо устройството Ви да е свързано към интернет, 

тъй като инсталаторът сваля пакета от интернет. Тази инсталация е свързана с 

генериране на интернет трафик, затова я правете само ако това няма да доведе до 

допълнителни разходи от Вашия доставчик на интернет. 

 

 

Двоен клик на инсталационния файл и започва инсталацията: 

 

По време на инсталацията се сваля целият Office пакет от интернет и в зависимост 

от връзката Ви и натовареността на сървърите на Microsoft може да отнеме известно 

време. 

Щом инсталацията завърши, ще поиска да приемете лицензионното 

споразумение: 

 

След инсталирането, трябва да стартирате някой от продуктите от пакета 

(например MS Word). Ще бъдете поканени да влезете, за да започнете да използвате 

Office. Въведете Вашия имейл в УАСГ, както и избраната парола от т. 3. След това ще 

може да използвате всички продукти от пакета. 



Забележка: 

Това влизане е еднократна верификация за това кой ползва MS Office. След 

успешното влизане по всяко време може в горния десен ъгъл да изберете Sign Out и да 

излезете, ако не желаете да останете влезли в регистрацията си.  

 

От старт менюто на Windows стартирате някой от офис продуктите (Excel, Word, 

PowerPoint и т.н.). 

Няма значение кой продукт се стартира.  

Щом зареди програмата, горе вдясно се натиска Sign in: 

 

 

Появява се прозорецът за вход в Microsoft. Въвежда се имейл адресът в УАСГ и 

се натиска NEXT: 

  

Избира се Work or school account и ако трябва, след това се въвежда парола: 

 

С това инсталацията е готова и имате работеща лицензирана версия на Office 365. 

Такава инсталация може да направите на до 5 устройства с един акаунт.  


