
 

 

 

  

                

 

Уважаеми колеги, 

Предлагаме на Вашето внимание информация за цените за абонамент за използване на ИС АдминПро, 

уеб-базираната платформа АдминПлюс и Електронния дневник АдминПлюс през учебната 2021/2022 година 

(всички цени са с включено ДДС). 

 
 

Основен договор: АдминПро  
(включващ ИС АдминПро /АдминДГ/ АдминЦПО и уеб-базираната платформа АдминПлюс) 

 
 

Вид училище 

Под 50 
ученика - 

цена  
(с ДДС) 

От 51 до 
130 

ученика - 
цена  

(с ДДС) 

Над 130 
ученика - 

цена  
(с ДДС) 

Модул 
„Здравно 
осигуря-

ване“ 
(десктоп) 

Модул 
„Печат на 
дипломи, 
свидетел-

ства и 
удостове-

рения“ 
(десктоп) 

Модул 
"Съобщен

ия" 
(уеб-

базиран) 

Модул 
„Календар 

на 
събития-

та“ 
(уеб-

базиран) 

Модул 

„Подава-

не 

отсъствия 

към 

НЕИСПУО

“(уеб-

базиран) 

АдминПро: 
Неспециализирани училища: 
начални, основни, обединени; 
СПИ, ЦПЛР, ЦСОП 

162 лв. 252 лв. 318 лв. включени в основния договор 

АдминПро: 
Неспециализирани училища: 
средни училища, 
профилирани гимназии; 
специализирани училища: 
спортни, духовни, по 
културата, по изкуствата; 
специални училища 

216 лв. 354 лв. 426 лв. включени в основния договор 

АдминПро: 
Неспециализирани училища: 
професионални гимназии; 
професионални колежи* 

258 лв. 420 лв. 498 лв. включени в основния договор 

АдминДГ: детски градини 84 лв. включени в основния договор 

АдминЦПО: Центрове за 
професионално обучение 

264 лв. 
включени в основния договор, вкл. софтуерен одит и 

съхраняване на резервно копие 

 

 За учебната 2021/2022 година, професионалните колежи ползват 50% отстъпка от основната цена на договора 
 

  



 

Модули „Училищна документация“, „Документация за детската градина“ 
 

 

Вид училище 
Под 50 ученика - 

цена (с ДДС) 

От 51 до 130 
ученика - цена  

(с ДДС) 

Над 130 ученика - 
цена (с ДДС) 

Неспециализирани, специализирани и специални 
училища 

324 лв. 390 лв. 498 лв. 

Детски градини  240 лв. 

М 

 

Модули „Електронен дневник“  
 

Модулът  

Вид училище Цена за учебна година  
(с ДДС) 

Модул „Печатни документи“ 
(дневници, съгласно Приложение № 2 на 

Наредба № 8) 

Училища:  
неспециализирани, специализирани, специални 
(включва: дневник за ПГ, дневник I - III клас, дневник 
IV клас, дневник V-XII клас, дневник на група в ЦДО) 

базова цена – 594 лева 
+ 36 лева на паралелка 

(ПГ - XII клас, без групи в 
ЦДО) 

 

Включен в договора за електронен 
дневник 

 

Детски градини, с включени модули Админ ДГ, 
„Документация за ДГ“, „Такси“ и „Хранене“ 

базова цена – 576 лева 
 + 36 лева на група 

 

Включен в договора за електронен 
дневник 

*Детски градини, с включени модули „Такси“ и 
„Хранене“ 

базова цена – 252 лева 
 + 36 лева на група 

 

Включен в договора за електронен 
дневник 

Центрове за подкрепа за личностно развитие базова цена – 300 лева 
 + 30 лева на група 

 

Включен в договора за електронен 
дневник 

Центрове за специална образователна подкрепа базова цена – 420 лева 
+ 30 лева на група 

 

Включен в договора за електронен 
дневник 

 

 Електронният дневник АдминПлюс е изцяло съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (вкл. 

изискванията за генериране, печат и/или съхранение на документите в НЕИСПУО), давайки възможност за 

пълно заместване на хартиения дневник. 

 Eлектронният дневник АдминПлюс напълно интегриран със системата за електронни профили на МОН в 

edu.mon.bg, което дава възможност на учителите и учениците да ползват електронния дневник без нужда от 

допълнителна регистрация  

 Eлектронният дневник АдминПлюс e интегриран с он-лайн платформата MSTeams, с възможност за 

ползване на виртуална класна стая.  

 Електронният дневник АдминПлюс отговаря изцяло на предварителните изисквания на МОН за финансиране 

по Националната програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2021 година 

(https://mon.bg/bg/100933).   

https://mon.bg/bg/100933


 

Модули „Лични картони“  
 

 

В платформата АдминПлюс се поддържа Личен картон обр. 3-51 от Приложение 2 на Наредба № 8, който 
отговаря изцяло на изискванията на §10 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата. 

 

Вид училище Цена (с ДДС) 

Неспециализирани, специализирани и специални училища, 
обучаващи ученици в гимназиален етап  

120 лева 

 с „Електронен дневник“ 

300 лева базова цена 

+ 12 лева на паралелка VIII - XII клас 

без „Електронен дневник“ 

 Личните картони са изцяло съобразени с изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование (вкл. изискванията за генериране, 

печат и съхранение на документите), давайки възможност за пълно заместване на хартиените лични картони.  

 Личните картони могат да се ползват самостоятелно, или интегрирани с Електронния дневник АдминПлюс 

(автоматично пренасяне на оценките за съответната учебна година). Осигурена е възможност за въвеждане 

на резултатите на ученика за предишни години на обучение. 

 

 

Модули „aSc Седмично разписание“  
 

 

Вид абонамент Цена (с ДДС) 

Пакет СТАНДАРТ – включва: 
- автоматично генериране на седмично разписание, интеграция с ИС АдминПро и електронен 
дневник АдминПлюс, проверка за грешки и несъответствия, разпечатване, експорт 
- „aSc Замествания“ – модул за замествания на учителите (не е интегриран с електронния дневник 
АдминПлюс) 

360 лв. 

Пакет ПРЕМИУМ - включва Пакет „Стандарт“ + Експертно клиентско обслужване (по телефон, 
имейл и/или чрез отдалечен достъп) 

480 лв. 

 

 

 

 

Модул „Оценяване на персонала“ Ново! 
 

 

От 2021/2022 учебна година в платформата АдминПлюс се поддържа отделен модул, свързан с процесите 
на оценяване на работата на педагогическите специалисти, включващ: 

 Подмодул „Атестиране“, даващ възможност за изпълнение в електронна среда на всички дейности за 

изпълнение на изискванията на Раздел VIII. „Атестиране  на дейността на педагогическите специалисти“ от 

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

 Подмодул „Диференцирано заплащане на педагогическите специалисти“ (наличен от втория срок на 

2021/2022 учебна година) 

 



Вид училище Цена (с ДДС) 

Детски градини; неспециализирани, специализирани и 
специални училища, ЦСОП, ЦПЛР 

360 лева 

 

 

 

 

 

Допълнителни услуги 
 
 

Вид училище 
Софтуерен одит - 

цена (с ДДС) 

Съхраняване на резервно 
копие в рамките на срока на 

договора - цена (с ДДС) 

Всички видове институции 72 лв. 36 лв. 

 

 

 

 

Училищата, сключили договор  в периода 1 юли – 15 август 2021 година, ползват 15% отстъпка от цената на 

всички модули, включени в договора! 
 

 

Всички данни в платформата АдминПлюс се съхраняват във връзка с изискванията на  Регламент № 

2016/679 на ЕК (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR). 

Сключването на договорите за абонаментна поддръжка и актуализация за ИС АдминПро и уеб 

базираната платформа АдминПлюс за учебната 2021/2022 година стартира от 1 юли 2021 г. 

 

 

Поздрави, 

Екипът на АдминСофт Плюс 


