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Национална електронна информационна система за предучилищно и 

училищно образование /НЕИСПУО/ и Дигитална раница 
 

 
В НЕУСПУО се съхранява цялата информация за Вашето дете/деца по време на 

обучението му от детската градина до завършването му на XII клас, независимо в кое 
училище учи – оценки, отсъствия, издадени документи за завършено образование и 
др. 

Дигитална раница – Министерството но образованието и науката създаде 
електронна платформа, с помощта на която да спомогне при решаването на 
предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и такива при 
присъствена или хибридна такава: 

• Богат набор от дигитално образователно съдържание 

• Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи 

• Домашни, оценки, присъствия - всичко на едно място 

• Фокус върху индивидуалното отношение от учител към ученик 

Платформата служи и като информационен портал за родители. Чрез нея Вие 
ще получавате конкретна информация какво учат децата Ви, какви са оценките 
им, отсъствията, заданията за самостоятелна работа,  и седмичната им програма. 
Тя няма да е алтернатива на електронните дневници, нито ще замени 
електронните платформи, които училищата вече ползват. Тук е концентрирана 

цялата информация, която Ви е нужна, а също така имате безплатен и лесен достъп до 
интерактивно дигитално образователно съдържание. 

 
 
 
Повече информация за работата с Дигиталната раница и съдържанието, 

което предлага ще научите по време на нашата информационна кампания, за 
която ще получите допълнително информация.  

 Богат набор от дигитално образователно съдържание 
 Каталог на образователни ресурси със свободен достъп 
 Бърз и лесен достъп до виртуални класни стаи 
 Домашни, оценки, присъствия - всичко на едно място 
 Платформата е напълно безплатно за учителите и учениците 
 Лицензи за MozaBook осигурени от министерството в рамките на проекта за 

цялата образователна система и достъпни посредством техните @edu.mon.bg 
акаунти 

http://www.eufunds.bg/
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За да получите достъп до НЕИСПУО и Дигитална раница първо трябва да се 
регистрирате, като следвате стъпките: 

 
 

1. Първа стъпка – трябва да се регистрирате като родител в Национална 

електронна информационна система за предучилищно и училищно образование 

/НЕИСПУО/ на следния линк - https://oidc.mon.bg/interaction/ke24p-b9r4Zaiq5IbEJwb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Попълвате регистрационната форма, като паролата трябва да съдържа минимум 

8 символа, поне една голяма и малка латинска буква, и цифра. Паролата не може да 

съдържа интервали: 

http://www.eufunds.bg/
https://oidc.mon.bg/interaction/ke24p-b9r4Zaiq5IbEJwb
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3. Попълвате ЕГН на ученик и кода, който сте получили от класния ръководител.  

4. Ако имате две или повече деца, натискате бутона +Добави код за достъп на ученик. Ако 

при сегашната регистрация не добавите кода на другото дете, това можете да го направите и 

на по-късен етап, след като се регистрирате и влезете в платформата. 

http://www.eufunds.bg/
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5. За да завършите процеса на Регистрация, след като приключите с попълване на 

необходимите данни натиснете бутона РЕГИСТРАЦИЯ. Ако всички данни са попълнени 

коректно в горния десен ъгъл ще се появи системно съобщение:  

 
6.  След като мине известно време влезте в НЕИСПУО през „Вход за родител“.  

 

http://www.eufunds.bg/
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7. Ако по време на регистрация не сте добавили кода на другото дете/деца, можете да 

направите това, като кликнете върху „Добави код“. 

 
8. След като сте приключили с регистрацията и успешно сте достъпили платформата на 

НЕИСПУО със същия e-mail и парола трябва да влезете в Дигитална раница – 

https://edu.mon.bg/ 

 
Учениците влизат през бутон – „ВХОД“ с техните @edu.mon.bg акаунти. 
Вие влизате през бутон – „ВХОД ЗА РОДИТЕЛИ“. 
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9. При влизане системата първо трябва да изберете от падащото меню името на Вашето 

дете и неговото училище. 

 
10. След като направите своя избор се отваря портала на Дигитална раница, в която цялата 

информация за Вашето дете/деца е събрана на едно място.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платформата Ви служи като информационен портал. Тя Ви позволява да следите 
обучителния процес на своите деца и да достъпвате актуална информация за оценките, 
отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа. Дава Ви възможност също и да 
достъпите всички учебни материали. 

 

http://www.eufunds.bg/

