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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  

„Свети свети Кирил и Методий” 

Град Видин  
  

 Електронното водене на дневниците се осъществява в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 

относно 3ащитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на 

данните) (OB, L 119, 4.05.2016 г.), Закона за защита на 

личните данни, Наредбата за обмена на документи в 

администрацията, приета с ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, 

бр. 48 от 2008 г.), и с Наредбата за общите изисквания 

за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС 

№ 279 от 2008 г. (ДВ, бр. 101 от 2008 г.).  съгласно чл. 

9, ал. 4.  

 

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на 

личните данни, генерирането на  индивидуални кодове 

за достъп на деца и ученици под 14 години ще става с  

писмено съгласие на техните родители или настойници 

за предоставяне на услуги на информационното 

общество.  
 

 

Родителите сами носят отговорност за 

опазване на личната информация на своето 

дете, която получават по електронен път от 

дневника на училището.  
  

 

Страница „Дневник“: оценки по учебни предмети 

и отсъствия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Страница „Седмично разписание“:  тук се 

показват и всички промени в седмичното 

разписание—промяна и заместване. 
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УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 

На основание чл.208, ал.3 от ЗПУО от 

учебната 2019/2020 година   СРЕДНО 

УЧИЛИЩЕ  

„Свети свети Кирил и Методий”, град Видин  

преминава изцяло на комуникационен режим 

чрез Електронен дневник.  

 

Електронният дневник, използван от СУ „Св. 

св. Кирил и Методий“ е достъпен на адрес 

https://adminplus.bg  

 

 Информацията за оценки, отсъствия, отзиви 

ще бъде ежедневна.   

 Във връзка с това отпада необходимостта от 

ученическа книжка.  

 Родителите, които имат регистрация в 

електронния дневник или мобилното му 

приложение получават информация в 

реално време.  

 На родителите, които нямат регистрация, 

веднъж месечно се предоставя информация 

на хартиен носител, след предварително 

внесено заявление от тяхна страна.  

 Остава необходимостта от закупуване на 

ученическа лична карта като документ за 

легитимация на ученика, съгл. чл.172, ал.1, 

т.7 от ЗПУО.   

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Свети свети Кирил и Методий” - град Видин  

Указания за ползване 

1. Уеб – базирана платформа “Админплюс“ има два 

модула – Модул „Комуникации“ и Модул 

„Училищен дневник“, които са достъпни за ползване 

от учители, родители и ученици. 

2. Модул „Комуникации“ е защитена вътрешна 

комуникация за обмен на съобщения между 

училищна администрация, учители, родители и 

ученици. 

3. Модул „Училищен дневник“ съдържа информация 

за оценки, отсъствия и преподаван материал, 

предназначени за ползване от учители, ученици и 

родители и училищна администрация. 

 
Регистрацията се извършва  с код за достъп.  

Родителите получават код за достъп от класния 

ръководител на родителска среща. 

С получения код те ще могат да направят 

регистрация и да влизат в двата модула – модул 

„Комуникации“ и модул „Електронен дневник“. 
Регистрация на учители и родители в платформата се 

извършва на https://login.adminplus.bg/ 

 Вход в електронния дневник се осъществява след 

създаване на акаунт с код за достъп до уеб  

базираната платформа „Админплюс“.  

 С получения код се извършва регистрация за 

двата модула – модул „Комуникации“ и модул 

„Електронен дневник“. Полученият код се 

използва при първа регистрация.  

 За създаване на акаунт е необходима електронна 

поща и парола. 

 Паролата при регистрацията трябва да съдържа 

малки, големи букви и число и да бъде дълга най-

малко 8 символа (валидни символи са латински 

букви, числа, специални символи). 

Уеб–базираната платформа на Админ 

Плюс може да се ползва и от мобилни 

устройства. 

За целта фирмата е разработила мобилно приложение 

„Админ плюс“.  

 

Инсталация на приложението „Админ плюс“ може да 

се извърши само на таблет или телефон с 

операционна система Андроид! 

 

Изтегляне на мобилното приложение „Админ плюс“ 

от https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.admi

nplus.adminsoft&hl=bg . 

Стартиране и въвеждане на кода за достъп. 

 

Начален екран:                      Главното меню изглежда така: 
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