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Софтуерни решения
за центрове за подкрепа
за личностно развитие

2022/2023 учебна година 

За абонамент посетете: https://adminpro.bg

АдминСофт Плюс е сертифицирана по международни стандарти:

      ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството“
      ISO 27001:2013 „Информационни технологии. Методи за сигурност.
      Системи за управление на сигурността на информацията.“
      ISO 20000-1:2011 „Информационни технологии. Управление на услуги.“

Всички данни се съхраняват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Над 20 години
създаваме решения
за ефективно управление
на образователната институция

Управлявайте образователната институция
дигитално с облачната платформа АдминПлюс!

Винаги
близо до Вас!

Персонално отношение
и индивидуален подход
в реално време

Екип от специалисти
с опит в системата
на образованието

Професионална поддръжка
по телефон, имейл
или чрез отдалечен достъп

Управлявате образователната 
институция в защитена 
електронна среда
Работите с продукти, съобразени 
с нормативната уредба
в системата на образованието
Получавате пълна интеграция*
с НЕИСПУО и системата за 
електронни профили на МОН:
@edu.mon.bg

Три причини
да изберете нашите 
софтуерни решения:

* След като МОН разреши на външните доставчици 
да получават и изпращат данни от и към НЕИСПУО.



Получавате  10%

Абонамент
за 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

ОТСТЪПКА
при абонамент за повече
от един модул!



Модули
за ЦПЛР

Списък-образец

Обхваща цялостния процес по въвеждане и обработка 
на данните съгласно изискванията на нормативната 
уредба и дава възможност за:

 създаване на седмично разписание
 съставяне на тематично разпределение
 нанасяне на присъствията на учениците
 въвеждане на неучебни дни
 изготвяне на различни справки
 генериране на дневника в PDF формат

Родителите могат да следят въведената информация
за своето дете в профила си

Дневникът се използва през интернет браузър или през 
мобилно приложение

Изготвяне на Списък-образец № 3 

Работа в позната и подобрена среда

Интеграция с новата НЕИСПУО

360 лв. 

10% отстъпка при 
абонамент за повече

 от един модул

Оценяване 
на персонала 

540 лв.

10% отстъпка при 
абонамент за повече

 от един модул

780 лв.
+ 15 лв. за група

10% отстъпка при 
абонамент за повече

 от един модулЕлектронен
дневник

Извършване в електронна среда на процесите по:
              Атестиране на педагогическите специалисти
              по Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и
              професионалното развитие на учителите,
              директорите и другите педагогически
              специалисти
              Определяне на ДТВ за постигнати резултати
              от труда на персонала по Наредба № 4 от 
              20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Лесно и бързо въвеждане и преглед на данните

Автоматично изчисляване на резултатите

Лесна проследимост на етапите

Като наш абонат получавате достъп
и до модулите без допълнително заплащане:

Календар
на събитията

Съобщения


