
Списък-образец

Електронен дневник

Дипломи*

Ученически профил*

aSc Седмично разписание** 

Отсъствия

Календар на събитията

Съобщения

Оценяване на персонала

Училищна документация

Абонаментни
пакети с отстъпки Плюс

Админ
10%СПЕСТЯВАТЕ

Стандарт
Админ

7%СПЕСТЯВАТЕ

Премиум
Админ

15%СПЕСТЯВАТЕ

най-предпочитан

При абонамент за отделен модул

Модул Крайна цена с ДДС

360,00 лв.

780,00 лв.

120,00 лв.

  96,00 лв.

360,00 лв.

540,00 лв.

540,00 лв.

+ 30,00 лв. за паралелка

+ 48,00 лв. за паралелка

+ 12,00 лв. за паралелка

+ 6,00 лв. за паралелка

+ 120 лв. за клиентско обслужване 
за работа със софтуера (по желание)

Списък-образец

Електронен дневник

Дипломи

Ученически профил

aSc Седмично разписание 

Оценяване на персонала

Училищна документация

При абонамент за пакет

Абонаментът е за 2022/2023 учебна 
година и изтича на 31-ви август 
2023 г., независимо по кое време 
на годината е направен.

Всички цени
са с включен ДДС.

За повече информация и запитвания
не се колебайте да ни потърсите на:

    02 4900 746
0876 559 553
0889 846 651

contact@adminplus.bg 

За абонамент посетете: https://adminpro.bg

** С включено клиентско обслужване за работа със софтуера.* Не важи за ЦСОП.

Софтуерни решения
за училища и ЦСОП

2022/2023 учебна година 



При абонамент за отделен модул

При абонамент за пакет

Модул Крайна цена с ДДС

360,00 лв.

780,00 лв.

120,00 лв.

540,00 лв.

360,00 лв.

+ 30,00 лв. за група

+ 48,00 лв. за група

Списък-образец

Електронен дневник

Дипломи

Оценяване на персонала

Документация за ДГ

Списък-образец

Електронен дневник

Дипломи

Отсъствия

Календар на събитията

Съобщения

Оценяване на персонала

Документация за ДГ

Абонаментни
пакети с отстъпки Плюс

Админ
10%СПЕСТЯВАТЕ

Стандарт
Админ

7%СПЕСТЯВАТЕ

Премиум
Админ

15%СПЕСТЯВАТЕ

най-предпочитан

Абонаментът е за 2022/2023 учебна 
година и изтича на 31-ви август 
2023 г., независимо по кое време 
на годината е направен.

Всички цени
са с включен ДДС.

За повече информация и запитвания
не се колебайте да ни потърсите на:

    02 4900 746
0876 559 553
0889 846 651

contact@adminplus.bg 

За абонамент посетете: https://adminpro.bg

Софтуерни решения
за детски градини

2022/2023 учебна година 



Модул Крайна цена с ДДС

780,00 лв.

360,00 лв.

540,00 лв.

+ 15,00 лв. за групаЕлектронен дневник

Списък-образец

Оценяване на персонала

Абонаментът е за 2022/2023 учебна 
година и изтича на 31-ви август 
2023 г., независимо по кое време 
на годината е направен.

Всички цени
са с включен ДДС.

За повече информация и запитвания
не се колебайте да ни потърсите на:

    02 4900 746
0876 559 553
0889 846 651

contact@adminplus.bg 

За абонамент посетете: https://adminpro.bg

Електронна платформа
АдминПлюс@adminplusbg

Получавате  10%ОТСТЪПКА
при абонамент за повече
от един модул!

Софтуерни решения
за центрове за подкрепа
за личностно развитие

2022/2023 учебна година 

Всички получават достъп и до модул Съобщения и модул Календар на събитията без 
допълнително заплащане.


