
 

 

До Отдел образование  
на Общината 

 
 
 
 

Оферта за инсталация и поддръжка на 
електронен дневник за детски градини  

 
 
 
 
Уважаема Г-н / Г-жо НАЧАЛНИК,  
 
Фирма ИНФОКОЛ ООД, ЕИК: 203778332, с офис за гр. София на ул. "проф. Кирил Попов" № 

53А, представя на Вашето внимание оферта за изграждане и поддръжка на електронен 

дневник за всички детските градини в Общината: 

Разработеният от нас електронен дневник EDG.bg е web базиран и може да бъде използван от 

стандартен интернет браузър. Работи отлично посредством мобилно устройство – смартфон 

или таблет. 

Какво включва офертата: 

• Инсталация на електронен дневник за всички групи в детската градина; 

• Автоматично въвеждане на данните за институцията; 

• Автоматично въвеждане на служителите в градината/яслата и свързването им по групите; 

• Автоматично въвеждане на информация за децата в съответните групи; 

• Автоматично въвеждане на учебния план по образователни направления; 

• Настройка на групи за подкрепа на личностното развитие и допълнителни дейности; 

• Настройка на издателства за работа с готови тематични разпределения и шаблони; 

• Техническа поддръжка и обновяване на платформата; 

• Индивидуална помощ за работа с дневника по телефон и email. 

 

 



 

 

Характеристика, модули и функционалности на електронен дневник – 

EDG.bg 

 ДИГИТАЛЕН ДНЕВНИК 

• Информация за децата, родителите и лични лекари; 

• Присъствия и отсъствия на децата; 

• Учебни програми; 

• Входно-изходни резултати на децата; 

• Управление на учебни / неучебни дни ; 

• Обучение в дистанционна форма. 

ТЕМИ И УРОЦИ 

• Седмична програма; 

• Интегрирани тематични разпределения на всички издателства; 

• Автоматизирано въвеждане на теми; 

• Интегрирани тематични разпределения; 

• Създаване на уроци към тема от учители; 

• Създаване на презентации към тема от учители. 

СКЛАД И КУХНЯ 

• Складови разписки за приемане / изписване; 

• Движение на наличността в склада; 

• Складова разписка за период; 

• Оборотна ведомост; 

• Дневно меню в градината и/или яслата. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

•  Допълнителните дейности за учебната година; 

• Присъствия на децата; 

• Преподадени уроци по дейността; 

• Генериране на такси; 

• Справка за посещаемост. 

ПОРТФОЛИА 

•     Портфолио на дете; 

•     Портфолио на група; 

•     Портфолио на детската градина . 



 

 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

• Присъствия на децата; 

• Въвеждане на учебен материал за деня; 

• Диагностика входно-изходно ниво. 

КОМУНИКАЦИЯ 

• Календар на групата; 

• Календар на градината; 

• Системни съобщения; 

• Вътрешни съобщения в градината. 

СПРАВКИ И ЕКСПОРТИ 

• Експорт за МОН; 

• Справка средномесечна посещаемост; 

• Дневна посещаемост. 

ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИТЕ ( ако градината желае да им предостави ) 

• Лесен достъп само с един "уникален код"; 

• Преглед единствено на профила на своето дете; 

• Преглед на календара на групата и градината; 

• Преглед на съобщения и такси. 

ВРЪЗКА С ОБЩИНАТА 

• Генериране справка средномесечна посещаемост за група и градина;; 

• Достъп до информация с неплатени месечни такси на децата по групи 

• Достъп до различни видове административна статистика и документация. 

ЗДРАВЕ 

• Дневен режим; 

• Дневно меню в градината и/или яслата; 

• Здравен статус - измервания глава, гръден кош и ваксини. 

ПРАВА НА ДОСЪП И ДЕЙСТВИЯ 

• Определени права на достъп за всеки вид служител; 

• Правата на достъп на родителите; 

• Дневник на промените отчита действията на служители и родители. 

 



 

 

ХАРАКТРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЕЛКТРОНЕН ДНЕВНИК 

• Покрива изискванията на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование. 

• Напълно интегриран e със системата за електронни профили на МОН в @edu.mon.bg 

• Има двустранна интеграция в реално време с НЕИСПУО, като отговаря и на всички 

изискванията за външен доставчик на услуги към МОН. 

• Има функционалност за автоматично въвеждане на подадените чрез списък - Образец 2 

данни в началото на всяка учебна година ( институция, деца, персонал, групи и учебен 

план, както и връзките помежду им ).  

• Дневникът е уеб базиран и да може да се ползва през стандартен интернет браузър 

(напр. IE, Mozilla, Chrome и др.), като е напълно функциониращ и през всички мобилни 

устройства. 

• Има функционалност за идентификация  и  автентификация на  всеки  отделен 

потребител, както и нива на достъп. 

• Съвместим е с останалите системи на МОН по отношение на възможността за миграция 

на масиви от данни и осигурява интегриране със софтуер от трети страни с цел 

повишаване на качеството на образователната система – примерно системи за достъп, 

софтуерни приложения на МОН, АСП и др. посредством експорт на файлове в 

универсални .json/.xml формати или API. 

• Има функционалност след края на учебната година за разпечатване на номерирани 

страници за всяка паралелка/група по реда на чл. 40 от Наредба № 8/2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование.  

• Има функционалност за експортиране и съхраняване на електронния дневник в PDF 

формат с цел архивиране 

• Има ръководство за потребителя за работа с описание на възможностите, процедурите 

и графично онагледяване (например. Screenshots) и видеоуроци, също така предлага 

безплатни консултации в онлайн среда за целия период на абонамента по скайп или 

чрез платформи за отдалечен достъп като AnyDesk и TeamViewer. 

• Има включено безплатно техническо обслужване на клиентски запитвания в рамките на 

1 работен ден по електронен път ( мейл и helpdesk). 

• Има функционалност за генериране на различни видове статистики и справки с цел 

повишаване качеството на образователния процес. 

• Има функционалност за безплатно известяване при постъпване на нова информация 

(отсъствия, забележки и съобщения и пр.) в реално време до заинтересованите страни 

(учители, родители, директори и др.). 

• Има функционалност за създаване на канали за директна комуникация между 

потребителите. 



 

 

• Има функционалност за въвеждане/извеждане на обобщена информация за детето, 

относно образователния му напредък по реда на чл. 35 от Наредба № 5/2016 г. за 

предучилищното образование ( портфолио на детето ) 

• Има функционалност за генериране на различни видове административна статистика и 

документация с цел повишаване качеството на административните процеси в 

градината, включително обобщени на ниво община, и възможност за достъп до тях от 

страна на служители на общината . 

• Има функционалност за създаване на седмични менюта, заприхождаване и движение 

на хранителни стоки. 

• Има функционалност за генериране на месечните такси за допълнителни дейности, 

позволяваща таксите да са видими за общината и възможност за уведомяване от 

страна на детската градина на родителите за текущи и неплатени такси. 

• Има функционалност за персонализирана идентификация на всеки един от външните 

ползватели на системата, с цел потвърждаване на самоличността му.  

• Платформата има интегрирана система за управление на сигурността ISO 27001 и 

качеството ISO 9001 с обхват: разработване, внедряване и поддръжка на електронни 

дневници и при обучителни процедури. 

• Дневникът има включена едногодишна поддръжка към момента на абонирането. 

• Всички  актуализациите и ъпгрейдите на предлагания електронен дневник са напълно 

безплатни за целия срок на абонамента. 

• Дневникът е на български език. 

ПОЛЗИ И ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК 

Ползи за директора: 

• Незабавен достъп до информация; 

• Повишаване на контрола; 

• Комуникация директор-учител-родител; 

• Ефективно управление на градината. 

Ползи за учителите: 

• Въвеждане отсъствия -  въвеждане единствено отсъствията на децата и причина; 

• Без попълване на сведение "месечна посещаемост" в края на всеки месец; 

• Лесно прехвърляне на децата в дневник за новата учебна година; 

• Комуникация учител-родител. 

Ползи за администратора / домакин: 

• Автоматично генериране на справки за "месечна посещаемост" по групи; 

• Генериране квитанция за платена такса; 

• Подробна месечна справка за отсъствия по групи и деца. 



 

 

 

Детски градини и ясли ползващи електронен дневник - ЕDG.bg 

Към началото на учебната 202 / 2022 г с електронния дневник работят: 

• над 200 детски градини и ясли  

• над  1400 групи 

• над  36 000 деца 

Цени на внедряване на дневника: 

Еднократна такса внедряване на дневника: 

• План МИНИ - детски градини и ясли до 60 деца - 150 лв. 

• План СТАРТ - детски градини и ясли до 100 деца - 200 лв. 

• План ПЛЮС - детски градини и ясли до 200 деца - 200 лв. 

• План МЕГА - детски градини и ясли над 200 деца - 250 лв. 

Цени на абонаментните планове: 

Абонаментният план зависи от броя на групите в детската градина за една учебна година, те са 

• План МИНИ - детски градини и ясли до 60 деца - 60 лв. / месец 

• План СТАРТ - детски градини и ясли до 100 деца - 70 лв. / месец 

• План ПЛЮС - детски градини и ясли до 200 деца - 80 лв. / месец 

• План МЕГА - детски градини и ясли над 200 деца - 90 лв. / месец. 

 

ИНФОКОЛ ООД има одобрена обучителна програма за текущата и следващата учебна година 

от МОН за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с №34110001 в 

ИРОПК. Програмата дава по 1 обучителен кредит на всеки служител. 

Всички цени са с включен ДДС 

Оставаме на Ваше разположение при възникнали въпроси или  нужда от коментар. 

31.05.2022 г.        


