
Присъединяване към виртуална стая с Google Meet 

 

Вие можете да се присъедините към виртуалната стая само като кликнете върху 

линка в изпратеното до Вас писмо, включително и при ползване на смарт телефон. 

В случай, че след присъединяването към виртуалната стая не можете да 

включите Вашите микрофон и камера, моля следвайте изписаните стъпки: 

1. Заредете линка за достъп до виртуалната стая в Google Meet в избран от 

Вас уеб браузър. Препоръчваме използване на браузърите Mozilla Firefox 

или Google Chrome под операционна система MS Windows. 

2. Задайте разрешение за ползване на браузър от защитната стена на MS 

Windows. 

 

3. В случай, че работите с Firefox, е необходимо да: 

3.1 . зададете разрешение (Allow) за използване на микрофона на 

компютъра: 

 

 



3.1. зададете разрешение (Allow) за използване на камерата на 

компютъра: 

 

 

3.2. подадете молба за присъединяване към виртуалната стая и да 

изчакате одобрение от администратора на стаята: 

 

 

4. Ако използвате браузър Google Chrome, е необходимо да: 

4.1. зададете разрешение за използване на камерата и микрофона на 

компютъра: 

 

 



4.2. изпишете Вашите имена за да подадете молба за присъединяване и 

да изчакате одобрение за влизане във виртуалната стая: 

 

4.3. ако сте пропуснали да зададете разрешение за използване на камера 

и микрофон от Google Chrome, е необходимо да изберете бутона за 

преглед на информацията на сайта , след което трябва да 

редактирате настройките и да презаредите страницата: 

 

 

 

 

  



5. Препоръчваме по време на онлайн сесията: 

5.1. да изключите своя микрофон, когато не го използвате, за да редуцирате 

ефекта на микрофония, първия от трите бутона на изскачащия прозорец в долната 

част на браузъра: 

А) при включен микрофон 

 

Б) при изключен микрофон 

 

5.2. ако не желаете да споделяте свое видео, да изключите камерата, като 

натиснете бутона в дясно (трети) на изскачащия прозорец в долната част на 

браузъра: 

А) включено видео 

 

Б) изключено видео 

 

5.3. когато искате да приключите участието си в сесията, използвайте средния 

бутон 

 

 

  



6. Ако трябва да представите презентацията си по време на сесията, е 

необходимо: 

6.1. Да изберете бутона „Представяне сега“: 

 

 

6.2. Да изберете дали участниците в сесията да виждат целия екран на Вашия 

компютър или само избран от Вас прозорец: 

 

 

6.3. Да дадете разрешение на браузъра да сподели екрана или конкретен 

прозорец: 

 

 


