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Сиела Норми 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Сиела Норми - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър 
с месечна актуализация от DVD-носител – нов клиент 

302.00 лв. 362.40 лв. 

Сиела Норми - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър 
с актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет – нов клиент 

282.00 лв. 338.40 лв. 

Сиела Норми - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър 
с месечна актуализация от DVD-носител – настоящ клиент 

255.00 лв. 306.00 лв. 

Сиела Норми - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър 
с актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет – настоящ клиент 

235.00 лв. 282.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
35.00 лв. 
61.00 лв. 
75.00 лв. 
94.00 лв. 

117.00 лв. 
141.00 лв. 
165.00 лв. 
169.00 лв. 
190.00 лв. 
212.00 лв. 
282.00 лв. 
376.00 лв. 
470.00 лв. 

 
42.00 лв. 
73.20 лв. 
90.00 лв. 

112.80 лв. 
140.40 лв. 
169.20 лв. 
198.00 лв. 
202.80 лв. 
228.00 лв. 
254.40 лв. 
338.40 лв. 
451.20 лв. 
564.00 лв. 

Сиела Норми Net/WebServer/мобилна версия - годишен абонамент за 
достъп в интернет на един потребител – нов клиент 

282.00 лв. 338.40 лв. 

Сиела Норми Net/WebServer/мобилна версия  - годишен абонамент за 
достъп в интернет на един потребител – настоящ клиент 

235.00 лв. 282.00 лв. 

За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 

Сиела Норми Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година мобилен 
интернет МТел Сърф512/Виваком512MB 

442.00 лв. 530.40 лв. 

Сиела Норми Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация върху flash-
памет 

442.00 лв. 530.40 лв. 

Сиела Норми Netbook - годишен абонамент 712.00 лв. 854.40 лв. 

Сиела Норми – еднократен диск 112.80 лв. 135.36 лв. 

Сиела Норми Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп в интернет 28.20 лв. 33.84 лв. 

Сиела Норми IntraNet приложение 
За повече информация и цена, моля 
свържете се с тъгровски отдел на тел.: 
02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

Забележки: 
1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник. 
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Сиела Евро 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Сиела Евро - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър с 
месечна актуализация от DVD-носител 

315.00 лв. 378.00 лв. 

Сиела Евро - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър с 
актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет 

295.00 лв. 354.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
44.00 лв. 
77.00 лв. 
97.00 лв. 

118.00 лв. 
130.00 лв. 
183.00 лв. 
186.00 лв. 
208.00 лв. 
220.00 лв. 
232.00 лв. 
305.00 лв. 
406.00 лв. 
508.00 лв. 

 
52.80 лв. 
92.40 лв. 

116.40 лв. 
141.60 лв. 
156.00 лв. 
219.60 лв. 
223.20 лв. 
249.60 лв. 
264.00 лв. 
278.40 лв. 
366.00 лв. 
487.20 лв. 
609.60 лв. 

Сиела Евро Net/WebServer/мобилна версия - годишен абонамент за достъп в 
интернет на един потребител 

295.00 лв. 354.00 лв. 

За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 

Сиела Евро Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година мобилен 
интернет МТел Сърф512/Виваком 

451.00 лв. 541.20 лв 

Сиела Евро Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация върху flash-
памет 

451.00 лв. 541.20 лв 

Сиела Евро Netbook - годишен абонамент 725.00 лв. 870.00 лв. 

Сиела Евро – еднократен диск 118.00 лв. 141.60 лв. 

Сиела Евро Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп в интернет 29.50 лв. 35.40 лв. 

Сиела Евро IntraNet приложение 
За повече информация и цена, моля 

свържете се с тъгровски отдел на тел.:  
02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
 
Забележки: 

1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Официален вестник. 
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Сиела Процедури 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Сиела Процедури - годишен абонамент за локална инсталация на един 
компютър с месечна актуализация от DVD-носител 

310.00 лв. 372.00 лв. 

Сиела Процедури - годишен абонамент за локална инсталация на един 
компютър с актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет 

290.00 лв. 348.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
43.00 лв. 
75.00 лв. 
96.00 лв. 

116.00 лв. 
130.00 лв. 
157.00 лв. 
183.00 лв. 
186.00 лв. 
208.00 лв. 
232.00 лв. 
305.00 лв. 
406.00 лв. 
508.00 лв. 

 
51.60 лв. 
90.00 лв. 

115.20 лв. 
139.20 лв. 
156.00 лв. 
188.40 лв. 
219.60 лв. 
223.20 лв. 
249.60 лв. 
278.40 лв. 
366.00 лв. 
487.20 лв. 
609.60 лв. 

Сиела Процедури Net/WebServer/мобилна версия - годишен абонамент за 
достъп в интернет на един потребител 

290.00 лв. 348.00 лв. 

За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 

Сиела Процедури Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година мобилен 
интернет МТел Сърф512/Виваком 

451.00 лв. 541.20 лв. 

Сиела Процедури Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация върху 
flash-памет 

451.00 лв. 541.20 лв. 

Сиела Процедури Netbook - годишен абонамент 720.00 лв. 864.00 лв. 

Сиела Процедури – еднократен диск 116.00 лв. 139.20 лв. 

Сиела Процедури Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп в 

интернет 
29.00 лв. 34.80 лв. 

Сиела Процедури IntraNet приложение 
За повече информация и цена, моля 

свържете се с тъгровски отдел на тел.: 
02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
 
Забележки: 

1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник. 
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Сиела Инфо 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Сиела Инфо - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър с 
месечна или седмична актуализация от DVD-носител 

840.00 лв. 1 008.00 лв. 

Сиела Инфо - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър с 
актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет 

790.00 лв. 948.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
или 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
118.00 лв. 
205.00 лв. 
260.00 лв. 
284.00 лв. 
316.00 лв.  
380.00 лв. 
442.00 лв. 
474.00 лв. 
497.00 лв. 
513.00 лв. 
830.00 лв. 

1 006.00 лв. 
1 185.00 лв. 

 
141.60 лв. 
246.00 лв. 
312.00 лв. 
340.80 лв. 
379.20 лв.  
456.00 лв. 
530.40 лв. 
568.80 лв. 
596.40 лв. 
615.60 лв. 
996.00 лв. 

1 207.20 лв. 
1 422.00 лв. 

Сиела Инфо Net/WebServer/мобилна версия - годишен абонамент за достъп 
в интернет на един потребител 

790.00 лв. 948.00 лв. 

За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 

Сиела Инфо Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година мобилен 
интернет МТел Сърф512/Виваком 

1 025.00 лв. 1 230.00 лв. 

Сиела Инфо Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация върху flash-
памет 

1 025.00 лв. 1 230.00 лв. 

Сиела Инфо – еднократен диск 316.00 лв. 379.20 лв. 

Сиела Инфо Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп в интернет 185.00 лв. 222.00 лв. 

Сиела Инфо IntraNet приложение 
За повече информация и цена, моля 

свържете се с тъгровски отдел на тел.: 
02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
 
 
Забележки: 

1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира ежедневно. 

mailto:ciela@ciela.com
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Сиела Счетоводство 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Сиела Счетоводство - годишен абонамент за локална инсталация на един 
компютър с месечна актуализация от DVD-носител 

275.00 лв. 330.00 лв. 

Сиела Счетоводство - годишен абонамент за локална инсталация на един 
компютър с актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет 

255.00 лв. 306.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
38.00 лв. 
65.00 лв. 
84.00 лв. 
91.00 лв. 

101.00 лв. 
136.00 лв. 
142.00 лв. 
152.00 лв. 
160.00 лв. 
177.00 лв. 
265.00 лв. 
334.00 лв. 
442.00 лв. 

 
45.60 лв. 
78.00 лв. 

100.80 лв. 
109.20 лв. 
121.20 лв. 
163.20 лв. 
170.40 лв. 
182.40 лв. 
192.00 лв. 
212.40 лв. 
318.00 лв. 
466.80 лв. 
555.60 лв. 

Сиела Счетоводство Net/WebServer/мобилна версия - годишен абонамент за 
достъп в интернет на един потребител 

255.00 лв. 306.00 лв. 

Втори, трети и т.н. потребител с достъп в интернет 
или 
За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

50% от цената за абонамент 

Сиела Счетоводство Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година 
мобилен интернет МТел Сърф512/Виваком 

411.00 лв. 493.20 лв. 

Сиела Счетоводство Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация върху 
flash-памет 

411.00 лв. 493.20 лв. 

Сиела Счетоводство Netbook - годишен абонамент 685.00 лв. 822.00 лв. 

Сиела Счетоводство – еднократен диск 102.00 лв. 122.40 лв. 

Сиела Счетоводство Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп в 

интернет 
25.50 лв. 30.60 лв. 

Сиела Счетоводство IntraNet приложение 
За повече информация и цена, моля 

свържете се с тъгровски отдел на тел.: 
02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
Забележки: 

1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник за нормативната уредба и месечно за специфичната в продукта информация. 
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Сиела Евросчетоводител 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Сиела Евросчетоводител - годишен абонамент за локална инсталация на 
един компютър с месечна актуализация от DVD-носител 

180.00 лв. 216.00 лв. 

Сиела Евросчетоводител - годишен абонамент за локална инсталация на 
един компютър с актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет 

160.00 лв. 192.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
24.00 лв. 
41.00 лв. 
53.00 лв. 
58.00 лв. 
64.00 лв. 
86.00 лв. 
90.00 лв. 
96.00 лв. 

101.00 лв. 
112.00 лв. 
168.00 лв. 
204.00 лв. 
270.00 лв. 

 
28.80 лв. 
49.20 лв. 
63.60 лв. 
69.60 лв. 
76.80 лв. 

103.20 лв. 
108.00 лв. 
115.20 лв. 
121.20 лв. 
134.40 лв. 
234.00 лв. 
294.00 лв. 
349.20 лв. 

Сиела Евросчетоводител Net/WebServer/мобилна версия - годишен 
абонамент за достъп в интернет на един потребител 

160.00 лв. 192.00 лв. 

Втори, трети и т.н. потребител с достъп в интернет 
или 
За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

50% от цената за абонамент 

Сиела Евросчетоводител Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година 
мобилен интернет МТел Сърф512/Виваком 

302.00 лв. 362.40 лв. 

Сиела Евросчетоводител Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация 
върху flash-памет 

302.00 лв. 362.40 лв. 

Сиела Евросчетоводител Netbook - годишен абонамент 590.00 лв. 708.00 лв. 

Сиела Евросчетоводител – еднократен диск 64.00 лв. 76.80 лв. 

Сиела Евросчетоводител Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп 

в интернет 
16.00 лв. 19.20 лв. 

Сиела Евросчетоводител IntraNet приложение 
За повече информация и цена, моля 

свържете се с тъгровски отдел на тел.: 
02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
Забележки: 

1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник за нормативната уредба и месечно за специфичната в продукта информация. 
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Сиела Строител 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Сиела Строител - годишен абонамент за локална инсталация на един 
компютър с месечна актуализация от DVD-носител 

315.00 лв. 378.00 лв. 

Сиела Строител - годишен абонамент за локална инсталация на един 
компютър с актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет 

295.00 лв. 354.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
43.00 лв. 
75.00 лв. 
96.00 лв. 

116.00 лв. 
130.00 лв. 
157.00 лв. 
183.00 лв. 
186.00 лв. 
208.00 лв. 
232.00 лв. 
305.00 лв. 
406.00 лв. 
508.00 лв. 

 
51.60 лв. 
90.00 лв. 

115.20 лв. 
139.20 лв. 
156.00 лв. 
188.40 лв. 
219.60 лв. 
223.20 лв. 
249.60 лв. 
278.40 лв. 
366.00 лв. 
487.20 лв. 
609.60 лв. 

Сиела Строител Net/WebServer/мобилна версия - годишен абонамент за 
достъп в интернет на един потребител 

295.00 лв. 354.00 лв. 

За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 

Сиела Строител Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година мобилен 
интернет МТел Сърф512/Виваком 

451.00 лв. 541.20 лв. 

Сиела Строител Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация върху flash-
памет 

451.00 лв. 541.20 лв. 

Сиела Строител Netbook - годишен абонамент 725.00 лв. 870.00 лв. 

Сиела Строител – еднократен диск 118.00 лв. 141.60 лв. 

Сиела Строител Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп в 

интернет 
29.50 лв. 35.40 лв. 

Сиела Строител IntraNet приложение 
За повече информация и цена, моля 

свържете се с тъгровски отдел на тел.: 
02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
 
Забележки: 

1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник за нормативната уредба и месечно за специфичната в продукта информация. 
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Сиела Енергетика и околна среда 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Сиела Енергетика и околна среда - годишен абонамент за локална 
инсталация на един компютър с месечна актуализация от DVD-носител 

200.00 лв. 240.00 лв. 

Сиела Енергетика и околна среда - годишен абонамент за локална 
инсталация на един компютър с актуализация след всеки брой на ДВ чрез 
интернет 

180.00 лв. 216.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
34.00 лв. 
58.00 лв. 
74.00 лв. 
81.00 лв. 
90.00 лв. 

121.00 лв. 
126.00 лв. 
135.00 лв. 
142.00 лв. 
157.00 лв. 
235.00 лв. 
300.00 лв. 
380.00 лв. 

 
40.80 лв. 
69.60 лв. 
88.80 лв. 
97.20 лв. 

108.00 лв. 
145.20 лв. 
151.20 лв. 
162.00 лв. 
170.40 лв. 
188.40 лв. 
330.00 лв. 
414.00 лв. 
492.00 лв. 

Сиела Енергетика и околна среда Net/WebServer/мобилна версия - годишен 
абонамент за достъп в интернет на един потребител 

180.00 лв. 216.00 лв. 

Втори, трети и т.н. потребител с достъп в интернет 
или 
За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

50% от цената за абонамент 

Сиела Енергетика и околна среда Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 
година мобилен интернет МТел Сърф512/Виваком 

316.00 лв. 379.20 лв. 

Сиела Енергетика и околна среда Flash Desktop - годишен абонамент за 
инсталация върху flash-памет 

316.00 лв. 379.20 лв. 

Сиела Енергетика и околна среда Netbook - годишен абонамент 610.00 лв. 732.00 лв. 

Сиела Енергетика и околна среда – еднократен диск 72.00 лв. 86.40 лв. 

Сиела Енергетика и околна среда Net/WebServer/мобилна версия – месечен 

достъп в интернет 
18.00 лв. 21.60 лв. 

Сиела Енергетика и околна среда IntraNet приложение 
За повече информация и цена, моля 

свържете се с тъгровски отдел на тел.: 
02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

Забележки: 
1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник за нормативната уредба и месечно за специфичната в продукта информация. 
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Ciela Law 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Ciela Law - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър с 
месечна актуализация от DVD-носител 

990.00 лв. 1 188.00 лв. 

Ciela Law - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър с 
актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет 

970.00 лв. 1 164.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
145.00 лв. 
252.00 лв. 
349.00 лв. 
426.00 лв. 
437.00 лв. 
524.00 лв. 
611.00 лв. 
698.00 лв. 
786.00 лв. 
873.00 лв. 

1310.00 лв. 
1552.00 лв. 
2061.00 лв. 

 
174.00 лв. 
302.40 лв. 
418.80 лв. 
511.20 лв. 
524.40 лв. 
628.80 лв. 
733.20 лв. 
873.60 лв. 
943.20 лв. 

1047.60 лв. 
1572.00 лв. 
1862.40 лв. 
2473.20 лв. 

Ciela Law Net/WebServer/мобилна версия - годишен абонамент за достъп в 
интернет на един потребител 

970.00 лв. 1 164.00 лв. 

За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 

Ciela Law Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година мобилен интернет 
МТел Сърф512/Виваком 

1 233.00 лв. 1 479.60 лв. 

Ciela Law Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация върху flash-памет 1 233.00 лв. 1 479.60 лв. 

Ciela Law Netbook - годишен абонамент 1 400.00 лв. 1 680.00 лв. 

Ciela Law – еднократен диск 388.00 лв. 465.60 лв. 

Ciela Law Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп в интернет 200.00 лв. 240.00 лв. 

Превод на нормативен акт на английски език За повече информация и цена, моля 
свържете се с тъгровски отдел на тел.: 

02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com Ciela Law IntraNet приложение 

 
 
 
Забележки: 

1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник за нормативната уредба на български език и месечно за преводите на английски 

език. 
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Ciela Ru 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Ciela Ru - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър с 
месечна актуализация от DVD-носител 

990.00 лв. 1 188.00 лв. 

Ciela Ru - годишен абонамент за локална инсталация на един компютър с 
актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет 

970.00 лв. 1 164.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
145.00 лв. 
252.00 лв. 
349.00 лв. 
426.00 лв. 
437.00 лв. 
524.00 лв. 
611.00 лв. 
698.00 лв. 
786.00 лв. 
873.00 лв. 

1310.00 лв. 
1552.00 лв. 
2061.00 лв. 

 
174.00 лв. 
302.40 лв. 
418.80 лв. 
511.20 лв. 
524.40 лв. 
628.80 лв. 
733.20 лв. 
873.60 лв. 
943.20 лв. 

1047.60 лв. 
1572.00 лв. 
1862.40 лв. 
2473.20 лв. 

Ciela Ru Net/WebServer/мобилна версия - годишен абонамент за достъп в 
интернет на един потребител 

970.00 лв. 1 164.00 лв. 

Втори, трети и т.н. потребител с достъп в интернет 
или 
За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

50% от цената за абонамент 

Ciela Ru Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година мобилен интернет 
МТел Сърф512/Виваком 

1 233.00 лв. 1 479.60 лв. 

Ciela Ru Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация върху flash-памет 1 233.00 лв. 1 479.60 лв. 

Ciela Ru Netbook - годишен абонамент 1 400.00 лв. 1 680.00 лв. 

Ciela Ru – еднократен диск 388.00 лв. 465.60 лв. 

Ciela Ru Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп в интернет 200.00 лв. 240.00 лв. 

Превод на нормативен акт на руски език За повече информация и цена, моля 
свържете се с тъгровски отдел на тел.: 

02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com Ciela Ru IntraNet приложение 

 
Забележки: 

1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 
7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник за нормативната уредба на български език и месечно за преводите на руски език. 
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Сиела Митница 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Сиела Митница - годишен абонамент за локална инсталация на един 
компютър с месечна актуализация от DVD-носител 

165.00 лв. 198.00 лв. 

Сиела Митница - годишен абонамент за локална инсталация на един 
компютър с актуализация след всеки брой на ДВ чрез интернет 

145.00 лв. 174.00 лв. 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 
За цени на мрежова инсталация с различен брой потребители, моля свържете 
се с нашия търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
22.00 лв. 
38.00 лв. 
48.00 лв. 
52.00 лв. 
65.00 лв. 
78.00 лв. 
91.00 лв. 
93.00 лв. 

103.00 лв. 
116.00 лв. 
127.00 лв. 
203.00 лв. 
254.00 лв. 

 
26.40 лв. 
45.60 лв. 
57.60 лв. 
62.40 лв. 
78.00 лв. 
93.60 лв. 

109.20 лв. 
111.60 лв. 
123.60 лв. 
139.20 лв. 
152.40 лв. 
243.60 лв. 
304.80 лв. 

Сиела Митница Net/WebServer/мобилна версия - годишен абонамент за 
достъп в интернет на един потребител 

145.00 лв. 174.00 лв. 

Втори, трети и т.н. потребител с достъп в интернет 
или 
За цени на повече от един потребител в интернет, моля свържете се с нашия 
търговски отдел на телефон 02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

50% от цената за абонамент 

Сиела Митница Flash WebServer (годишен абонамент) + 1 година мобилен 
интернет МТел Сърф512/Виваком 

285.00 лв. 342.00 лв. 

Сиела Митница Flash Desktop - годишен абонамент за инсталация върху flash-
памет 

285.00 лв. 342.00 лв. 

Сиела Митница Netbook - годишен абонамент 575.00 лв. 690.00 лв. 

Сиела Митница – еднократен диск 58.00 лв. 69.60 лв. 

Сиела Митница Net/WebServer/мобилна версия – месечен достъп в 

интернет 
14.50 лв. 17.40 лв. 

Сиела Митница IntraNet приложение 
За повече информация и цена, моля 

свържете се с тъгровски отдел на тел.: 
02 90 300 00, e-mail: ciela@ciela.com 

 
Забележки: 

1. Годишен абонамент за продукт включва един потребител на продукта. 
2. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512NB. За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
3. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останалата част от картата може да се 

ползва за файлове на потребителя. 
4. При закупуване на повече от един продукт само с usb-модем или flash-памет, от цената на всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 
5. При закупуване на повече от един продукт на NETBOOK, от всеки следващ продукт се приспадат 430 лв. без ДДС. 
6. При продължаване на абонамент за продукти на Сиела без получаване на нов usb-модем, flash-памет или NETBOOK се прилагат цените за локална 

инсталация. 

7. Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник за нормативната уредба и месечно за специфичната в продукта информация. 
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Сиела Образование 

Модул на продукта 
Цена на първи 

годишен абонамент 
с ДДС 

Цена за подновяване 
на абонамент 

с ДДС 

Директор (WebServer) – 1 раб. място 144.00 лв 120.00 лв 

Финанси (WebServer) – 1 раб. място 144.00 лв 120.00 лв 

ОфисСекретар (WebServer) – 1 раб. място 72.00 лв 60.00 лв 

Седмично разписание (локален вариант) – 1 раб. място 72.00 лв 60.00 лв 

Електронен дневник (WebServer) – 1 адм. + стандартни раб. 
места 

72.00 лв 60.00 лв 

ТЕСТ (локален вариант) – 1 раб. място 144.00 лв 120.00 лв 

Допълнително раб. място (периодът на ползване е същия като на 
основното раб. място) 

36.00 лв /72.00 лв 30.00 лв /60.00 лв 

Сп. "е-Обр@зов@ние" – 5 бр./год. (само през учебната година) 30.00 лв 30.00 лв 

USB стик/flash-памет + мобилен Internet (само за абонати) 144.00 лв 120.00 лв 

 
 

 
Обучения (квалификационни семинари/курсове) по места 

Директор ♦ Финанси ♦ ОфисСекретар ♦  

Групи: мин. 10 човека; Времетраене: ½ ден (4-5 уч. ч.); Цена: 15 лв./човек. 

На участниците се издават фактури за разходите и сертификати за участие  
Ще осигурим: лектори и материали, вкл. техника (ако не достига) 

На място да се осигури: зала с необходимата техника и екран 
Заб.: Ако за лекторите разстоянието е над 20 км, пътните са за сметка на курсистите!  

 
Консултации и поддръжка (инсталации, настройки...) – дистанционни или комбинирани (вкл. на място) – по 

споразумение с центъра или с дистрибуторите по места. Примерни цени: 
На повикване: пътни (напр. за София – 8 лв. или 0,40 лв./км.) + суми за време (или събитие): 

 Суми за време (на час): 10 лв. (за 1-вия час) + х8 лв. (за всеки започнал следващ час); отзоваване на повикването – 
до 96 ч. 
 Суми за събитие: "констатиране" – 8 лв. + (за наш продукт – 12 лв./събитие, а за чужд продукт – 24 лв./събитие); 
отзоваване на повикването – до 96 ч. 

 На абонамент: дистанционни (без посещения на място – 72 лв./г.) или комбинирани (до 3 посещения на място и до 12 
км. – 144 лв./г.); отзоваване на повикването – до 72 ч.;  

 

!!! Обслужване на клиенти: дистанционни консултации 
и поддръжка – 72 лв./г. 

!!! 
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Списание Норма 

Възможности за закупуване 
Цена 

без ДДС 
Цена 
с ДДС 

Списание Норма – годишен абонамент (от януари до декември) – книжно 
издание 

82,50 лв 99,00 лв 

Списание Норма – първо полугодие (от януари до юни) – 6 броя - книжно 
издание 

45,00 лв 54,00 лв 

Списание Норма – второ полугодие (от юли до декември) – 5 броя – книжно 
издание 

37,50 лв 45,00 лв 

Списание Норма – годишен абонамент за достъп в интернет (електронен вид) 82,50 лв 99,00 лв 

Цена за допълнителни работни места в мрежа при едногодишен абонамент: 
+ 1 работно място 
+ 2 работни места 
+ 3 работни места 
+ 4 работни места 
+ 5 работни места 
+ 6 работни места 
+ 7 работни места 
+ 8 работни места 
+ 9 работни места 
+ 10 работни места 
+ 15 работни места 
+ 20 работни места 
+ 25 работни места 

 
12,50 лв 
25,00 лв 
32,50 лв 
40,00 лв 
50,00 лв 
55,00 лв 
60,00 лв 
65,00 лв 
75,00 лв 
82,50 лв 

100,00 лв 
115,00 лв 
125,00 лв 

 
15,00 лв 
30,00 лв 
39,00 лв 
48,00 лв 
60,00 лв 
66,00 лв 
72,00 лв 
78,00 лв 
90,00 лв 
99,00 лв 

120,00 лв 
138,00 лв 
150,00 лв 

Списание Норма – месечен достъп в интернет (електронен вид) 30,00 лв 36,00 лв 
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Пакети от продукти на Сиела 

ПАКЕТИ 
Годишен 

абонамент 
без ДДС 

Годишен 
абонамент 

с ДДС 

 Сиела пакет Flash WebServer Flash + 1 година Мобилен интернет/Desktop 3 448.00 лв. 4 137.60 лв. 

 Решения за юриста   

Стандарт Норми + Процедури + 1-год. Мобилен интернет 572.00 лв. 686.40 лв. 

Разширен 1 Норми + Процедури + Евро + 1-год. Мобилен интернет 862.00 лв. 1 034.40 лв. 

Разширен 2 Норми + Процедури + Инфо + 1-год. Мобилен интернет 1 362.00 лв. 1 634.40 лв. 

Премиум Норми + Процедури + Евро + Инфо + 1-год. Мобилен интернет 1 652.00 лв. 1 982.40 лв. 

 Решения за счетоводителя   

Стандарт Норми + Счетоводство + 1-год. Мобилен интернет 537.00 лв. 644.40 лв. 

Разширен 1 Норми + Счетоводство + Евросчетоводител + 1-год. Мобилен интернет 697.00 лв. 836.40 лв. 

Разширен 2 Норми + Счетоводство + Процедури + 1-год. Мобилен интернет 827.00 лв. 992.40 лв. 

Премиум Норми + Счетоводство + Процедури + Евросчетоводител + 1-год. Мобилен 
интернет 987.00 лв. 1 184.40 лв. 

 Решения за мениджъра   

Стандарт Норми + Процедури + 1-год. Мобилен интернет 525.00 лв. 630.00 лв. 

Разширен Норми + Процедури + Инфо + 1-год. Мобилен интернет 1 315.00 лв. 1 578.00 лв. 

 Решения за инженера   

Стандарт Норми + Строител + 1-год. Мобилен интернет 525.00 лв. 630.00 лв. 

Разширен 1 Норми + Енергетика и околна среда + 1-год. Мобилен интернет 415.00 лв. 498.00 лв. 

Разширен 2 Строител + Енергетика и околна среда + 1-год. Мобилен интернет 470.00 лв. 564.00 лв. 

Премиум Норми + Строител + Енергетика и околна среда + 1-год. Мобилен интернет 752.00 лв. 902.40 лв. 

 Решения Translation   

English Норми + LAW + 1-год. Мобилен интернет 1 252.00 лв. 1 502.40 лв. 

Руски Норми + RU + 1-год. Мобилен интернет 1 252.00 лв. 1 502.40 лв. 

 
 
Забележки: 

1. Мобилният интернет е Мтел Сърф 512МВ или Виваком 512MB За повече информация, моля посетете сайта на мобилния оператор. 
2. Към USB-модема се включва 1 GB MicroSD карта, на която е копирана Ciela WebServer (размер 60 МВ). Останала част от картата може да се ползва 

за файлове на потребителя. 
3. При закупуване на повече от един продукт само с един модем, от всеки следващ продукт се приспадат 118 лв. без ДДС. 


