
Въвеждане на адреси в ИСОДЗ, ПГУ и I клас на родители и деца, 

живеещи в населени места, различни от гр. София/обособени квартали 

на територията на Столична община 

 

1. Въвеждане на ПОСТОЯНЕН/НАСТОЯЩ адрес на родител 

1.1. В родителски панел кликнете върху името на родителя. Отваря се 

следният прозорец: 

 

 

 

1.2. В секция „Постоянен адрес“ родителите, които имат постоянен адрес в 

следните населени места: Балша, Банкя, Бистрица, Бусманци, Бухово, 

Владая, Войнеговци, Волуяк, Герман, Горни Богров, Доброславци, Долни 

Богров, Долни Пасарел, Железница, Желява, Житен, Иваняне, Казичене, 

Клисура, Кокаляне, Кривина, Кубратово, Кътина, Лозен, Локорско, Мало 

Бучино, Мировяне, Мрамор, Мърчаево, Негован, Нови Искър, Панчарево, 

Плана, Подгумер, Световрачане, София (кв. Челопечене),  София (кв. 

Бенковски),  София (кв. Ботунец),  София (кв. Бояна),  София (кв. 

Враждебна),  София (кв. Горна Баня),  София (кв. Горубляне),  София (кв. 

Драгалевци), София (кв. Илиенци),  София (кв. Княжево),  София (кв. 

Кремиковци),  София (кв. Левски), София (кв. Обеля),  София (кв. 

Република), София (кв. Сеславци), София (кв. Симеоново), София (кв. 

Суходол), София (кв. Требич), София (кв. Филиповци),  София (кв. Чепинско 

шосе), София (Чепинци), следва да го изберат от падащото меню в първия 

прозорец „Населено място“: 



 
 

След избирането им, районът във втория прозорец се зарежда автоматично. 

 

 
 

1.3. Родителите извън посочените в т. 1.2. населени места избират от падащото 

меню на първия прозорец „Населено място“ София и от падащото меню 

на втория прозорец „Район“, района, в който живеят. 

 

 

1.4. В полето „Адрес“ въведете име на улица/ж.к./кв.  

1.5. Попълнете останалите полета от адреса: №/бл., вх., ет., ап. 

 

 



 

 

1.6. В полето „Лицето е регистрирано на посочения адрес (на територията на 

Столична община)“, моля изберете от падащото меню една от следните 

опции: 

- През последните над 3 години (на територията на СО); 

- През последните от 1 до 3 години (на територията на СО); 

- През последната 1 година (на територията на СО). 

 

 

 

1.7. За „Настоящ адрес“ следвайте същите стъпки. 

 

  



1.8. В полето „Трудов статус“ следва да изберете от падащото меню. 

 

 

1.9. Натиснете бутон „ЗАПИШИ“. 

По същия начин въведете данните за втория родител.  

 

2. За въвеждане на адрес на дете/деца, кандидатстващи за яслена и първа 

група: 

 

2.1. В полето „Родители“ изберете от падащото меню имената на родителите. 

 

 

  



2.2. В секция „Постоянен адрес“- изберете от падащото меню. 

 

   

2.3. В полето „Настоящ адрес“- изберете от падащото меню. 



 

 

2.4. В полето „За регистрацията ще се ползва“- изберете от падащото меню. 

 

 
 

2.5. Натиснете бутон „ЗАПИШИ“. 

 

  



3. За въвеждане на адрес на дете/деца, кандидатстващи за втора, подготвителна 

група и първи клас: 

 

3.1. В полето „Родители“ изберете от падащото меню имената на родителите. 

 

 

3.2. В секция „Постоянен адрес“ следвайте стъпките на въвеждане адрес на 

родител. 

 

3.3. В секция „Настоящ адрес“ следвайте стъпките на въвеждане адрес на 

родител. 

 

3.4. В полето „Лицето е регистрирано на посочения адрес“, моля изберете от 

падащото меню една от следните опции: 

- През последните над 3 години; 

- През последните от 1 до 3 години; 

- През последната 1 година. 

 

3.5. Натиснете бутон „ЗАПИШИ“. 

 

 

 

 


