
ЦЕНОВА ЛИСТА 
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ СОФТУЕР 

 

№ Модули на 
 PYTHAGORAS Описание Единична

 цена 
Цена за 

2-4 
лиценза 

Цена за 
5-9 

лиценза 

Цена за 
 10-15 

лизценза 

1 Basic 
Основен модул (задължителен) за Apple Macintosh или Microsoft Wondows - графично 
ядро и геодезически изчисления, въвеждане и извеждане на данни, създаване на  
потребителски условни знаци, линии и щриховки, координатна геометрия,  
координатни трансформации, печат 

500,00    462,50   425,00    400,00    

2 Digital Terrain 
Model 

Модул за създаване на цифрови модели на терен (повърхнини), автоматично 
генериране на хоризонтали, профили, сечения и 3D изгледи и изчисляване на обем 200,00    185,00   170,00    160,00    

3 Road Desing Модул за проектиране на пътища и други линейни съоръжения 300,00    277,50   255,00    240,00    

4 Raster Data Модул за съвместяване на растерни изображения във векторна графична база данни 100,00    92,50    85,00    80,00    

5 GeoCoding 
Модул за създаване и интерпретиране на системи откодове към геодезическите 
измервания с цел автоматизиране на графичните построения при описание на  
заснетите обекти 

100,00    92,50    85,00    80,00    

6 Real Time Модул за работа в реално време с тотална станция или GPS приемник 250,00    231,25   212,50    200,00    

7 PRO 
(SHP+GIS+VBA) 

Модул за Географска Информационна Система, включващ вградена база данни, 
функции за реализиране на заявки, тематични карти и отчети, вграден език за 
програмиране Pythagoras VBA с възможности за разработки на собствени макроси за 
нови функции на база Pythagoras Object Model 

400,00    370,00   340,00    320,00    

8 VBA Вграден език за програмиране Pythagoras VBA с възможности за разработки на  
собствени макроси за нови функции на базата на Pythagoras Object Model  150,00    138,75   127,50    120,00    

9 VBA RO Вграден език за програмиране Pythagoras VBA само за стартиране на разработени  
макроси 50,00    46,25    42,50    40,00    

10 
GIS 

(Basic+PRO+ 
Raster Data) 

Самостоятелен ГИС продукт, включващ основния модул, модула за растерни данни и  
модула за Географска Информационна Система, включващ вградена база данни, функции за 
реализиране на заявки, тематични карти и отчети 

1 100,00   1 017,50   935,00    880,00    

 
ЦЕНОВА ЛИСТА 

ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ СОФТУЕР 

 
№ ОБНОВЯВАНЕ Описание Цена 

10 Р10 >> P11 Обновяване на Pythagoras от версия 
10 към версия 11 400,00 

11 P10 >> P11 PRO 
Обновяване на Pythagoras от версия 
10 към версия 11  
с включване на модула PRO 

550,00 

12 P9 >> P11 Обновяване на Pythagoras от версия 
9 към версия 11 500,00 

13 P9 >> P11 PRO 
Обновяване на Pythagoras от версия 
9 към версия 11  
с включване на модула PRO 

650,00 

 
 
 Цените са в Евро и без ДДС. В цената са включени инсталационен компакт диск, диск с обучаващи филми, диск с примери, 
ръководство за потребителя на български език, обучение на място при клиента, хардуерна защита за USB порт и абонамент за безплатно 
обновяване на съществуващите модул и добавяне на новоразработени модули за период от шест месеца. При комбинирането на модули 
трябва да се има в предвид, че модул 1 е задължителен, модул 3 изисква модул 2, модул 6 изисква модул 5.  
 Предлага се абонамент за поддръжка на софтуера за срок от 1 година за 15% от цената на софтуера, но не е по-малко от 150 Евро. 


