
УКАЗАНИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В ДНЕВНИКА СЛЕД ПОРЕДНОТО ОБНОВЯВАНЕ 

1. Влизате в дневника от https://login.adminplus.bg/?referer=dnevnik 

 Трябва да ви се зареди този екран: 

 

 Ако виждате стария екран трябва да си изчистите кеша: 

 

 Трябва да си изтриете кеша от History/ Clear browsing data (ако е на български: История/ Изчистване 

на данните за сърфирането), като внимавате да НЕ СИ ИЗТРИЕТЕ ЗАПАЗЕНИТЕ ПАРОЛИ!  

 

 След това заредете отново страницата https://login.adminplus.bg/?referer=dnevnik и ще виждате новия 

вид със съобщението за очакване на нова версия. 

https://login.adminplus.bg/?referer=dnevnik
https://login.adminplus.bg/?referer=dnevnik


 

2. Въведете си имейл и парола за вход в дневника и натиснете бутона Вход.  

3. Ще ви се появи прозорец за смяна на текущата парола с новата. Не забравяйте, че  паролата ви трябва да 

бъде минимум 8 символа и да съдържа Главни и малки букви и цифри. 

4. Ако след това имате проблем с влизането и ви показва този екран: 

 

 Използвайте опцията Забравена парола: 

 



 На имейла, с който имате регистрация в дневника ще ви бъде изпратен линк : 

 

 Ако не виждате такова съобщение в имейла си, то проверете дали не е получено в папката СПАМ 

на имейла ви. Побързайте, защото линкът  е валиден за кратко време и ако то изтече, ще трябва 

отново да повторите стъпките за забравена парола. 

 

 Щракнете на линка и ще ви се появи прозорец за смяна на паролата: 

 

5. Ако вашата предишна парола за вход в дневника е била съхранена, за да влизате автоматично, то трябва 

да я актуализирате. Това става чрез избиране на бутончето Актуализиране, което се появява в горния 

десен ъгъл на екрана при първото влизане с новата парола. Ако пропуснете, то може да изтриете старата 

парола от настройките на браузъра и след това да влезете в дневника и да си съхраните новата парола. За 

изтриване на старата парола влезте в настройките на браузъра: 

 Opera: Settings/ Advanced/ Privacy & security/ Autofill/ Passwords 

 Ghrome: Settings/ Autofill/ Passwords 

 Edge: Settings/ Passwords & autofill/ Manage passwords 

 

Ако имате други въпроси и проблеми, моля пишете ми на имейла или в Teams: s.jordanova@mg-babatonka.bg 


