ОБЩИНА ВИДИН
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СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА
ВИДИН

(приета с Решение №53, взето с протокол №3/06.04.2017 г. на Общински съвет Видин, изм. с
Решение № 24, взето с протокол №3/27.02.2018 г.)
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.1 С настоящата Система се определя организацията на приема в първи клас на основни и
средни училища в община Видин.
РАЗДЕЛ IІ
УСЛОВИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Чл. 2 Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на
навършване на 7-годишна възраст на детето.
Чл. 3 (1) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината
на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за
училище, удостоверена при условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за
предучилищното образование.
(2) В случай, че детето не е посещавало подготвителна група в годината на навършване на 7
годишна възраст, родителите/настойниците/, или лицето, при което е настанено детето по реда на
чл.26 от Закона за закрила на детето декларират това обстоятелство при подаване на заявлението за
постъпване в първи клас.
(3) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато
здравословното състояние на детето не позволява постъпването в първи клас и в удостоверението за
задължително предучилищно образование са направени препоръки за включването му в
допълнителна подкрепа за личностното развитие, при условия и по ред, определени в Наредба за
приобщаващото образование.
РАЗДЕЛ III
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС
Чл.4 (изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) Община Видин
изготвя списък с броя, имената, ЕГН и настоящ адрес на децата, които следва да постъпят в първи
клас, и го изпраща в срок до 31 януари в училищата на територията на Общината, извършващи
прием в първи клас.
Чл.5. Кметът на община Видин ежегодно в срок до 20 март издава заповед, с която
утвърждава график на дейностите, който включва срокове за приема на ученици в първи
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клас.Заповедта се публикува на интернет -страницата на общината.
Чл. 6 (1) Директорите на училищата, извършващи прием в първи клас, в срок до 30 март
издават заповед, с която утвърждават училищния план-прием. При изготвяне на план-приема
директорите следва да съобразят графика на дейностите по чл. 5, становищата на обществения
съвет, броя на учениците в населеното място и училищната мрежа, съобразно информационната
система от локална база данни „Население“ на община Видин и Националната електронна
информационната система за предучилищното и училищното образование на Министерство на
образованието и науката - Админ М.
(2) Училищният план-прием се публикува на интернет страницата на училището, както и се
поставя на видно място в сградата на училището за информация на родителите.
(3) Директорът информира началника на Регионалното управление на образованието - Видин
за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година с копие до кмета на общината.
Чл. 7 За изпълнение на училищния план-прием директорът на училището със заповед
определя училищна комисия, която извършва всички дейности по приема на ученици за първи клас.
Чл.8 Заявител може да бъде:
1. родител;
2. настойник;
3. лице, при което детето е настанено по реда на чл.26 от Закона за
закрила на детето;
4. други лица, подаващи заявлението с приложени към него изискуемите
документи по чл.16 и упълномощени с нотариално заверено
пълномощно от лицето по т. 1 -3.
Чл.9 (1) Родителят/ настойникът, или лицето, при което е настанено детето по реда на чл.26
от Закона за закрила на детето, подава заявление (по образец) за прием в първи клас в неограничен
брой училища. (Приложение №1)
(2) При приемане на документите подателят задължително получава пореден входящ номер
от училището.
Чл.10 Свободните места за първи клас в съответното училище се обявяват на интернетстраницата на училището, както и на видно място в сградата на училището, и се изпраща за
сведение на в община Видин.
Чл.11 В сроковете, посочени в Графика на дейностите по чл. 5, училищата изпращат в
община Видин сведение за децата, записани в първи клас след първо и второ класиране, съдържащо
три имена, ЕГН и декларирания настоящ адрес.
Чл.12 Приемане на ученици в първи клас над максимално определения в училищния план –
прием брой места в паралелка, се извършва при условие, че в паралелката са записани близнаци или
при липса на свободни места в другите училища в града.
Чл.13 Приемът на ученици по чл. 12 се извършва с разрешение на Началника на
Регионалното управление на образованието по мотивирано предложение на директора на
училището в срок до началото на учебната година.
Чл.14 Директорът утвърждава окончателните списъци на приетите ученици по паралелки в
срок до началото на учебната година.
Чл.15 В срок от 1 до 15 септември училищата изпращат в община Видин окончателно
сведение за децата, записани в първи клас, съдържащо три имена, ЕГН и декларирания настоящ
адрес. В срок до 30 септември община Видин осъществява дейности по установяване на причините
за непостъпване в първи клас на ученици от списъка.
РАЗДЕЛ IV
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

Чл.16 Документи за прием:
1. Заявление за прием в първи клас (по образец);
2. Документ за самоличност за сверяване;
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3. Копие от документа за адресна регистрация на родителя, настойника или лицето, при което
е настанено детето по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
4. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
5. Документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник.
6. Заповед от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Видин или решение на Съда
за дете, настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето;
7. Удостоверение за задължително предучилищно образование и/или служебна бележка от
училището или детска градина за посещаване на подготвителна група (в случай, че
заявлението е подадено преди 31 май);
8. Препис-извлечение от акт за смърт на родителя (ако е необходимо);
9. Копие от Експертно Решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето и оригинал за сверяване, който се
връща на заявителя (ако е необходимо);
10. Служебна бележка, издадена от училището, в която се обучава друго дете в семейството;
11.(изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) Удостоверение за
родените от майката деца;
12.Декларация от родителя /настойника, че детето не е посещавало подготвителна група (за
завърналите се от чужбина деца);
13.Нотариално заверено пълномощно (в случаите по чл. 8, т.4).
Чл.17 Копията на представените документи се сверяват с оригиналите, заверяват се от
родителя/настойника или лицето, при което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона за
закрила на детето, и се прилагат към съответното заявление.
РАЗДЕЛ V
КРИТЕРИИ И ТОЧКИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Чл.18 (1) (изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) (1) Водещ
критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, като се определят
прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. (Приложение №2 ).
(2) (изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) В територията на
прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени
учениците, в които няма училище.
(3) (изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) При спазване на
водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в
следните групи:
1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и
постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на
заявлението;
2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от
1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3
години преди подаване на заявлението;
3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но
постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на
заявлението;
4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището
към деня на подаване на заявлението.
(4) (Нова с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) За
разпределянето в групите се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за
ученика.
(5) (Нова с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) Приемът в
училище се осъществява последователно по реда на групите на ал.3, като първо се приемат децата
от първа група.
Чл. 19 (1) (изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин), Когато
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броят на децата в определена група по чл.18, ал. 3 надхвърля броят на местата, определени с
училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
1. дете с трайни увреждания над 50 %;
2. дете с двама починали родители;
3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище, или детската градина в района
на училището.
(2) (изм. с (изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) Други
критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование:
1.Дете с един родител;
2.Деца близнаци/тризнаци;
3.Дете от многодетно семейство
(3) Класирането на деца с хронични заболявания, със специални образователни потребности
се извършва при същите критерии.
Чл.20 (1) (изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин)
Класирането се извършва в зависимост от събраните точки. Едно дете от групата по чл.18, ал.3 се
подрежда в зависимост от получените точки от основния критерий и точките от допълнителните
критерии (ако има такива). Максималният брой точки е 100 и представлява сборът на точките от
основния критерий на първа група - 55 точки и допълнителните критерии - 45 точки.
Критерии
Основни критерии
Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район
на училището и постоянният/настоящият им адрес не
е променян в последните над 3 години преди подаване на
заявлението;

Брой
точки

Необходими документи

55 т.

Удостоверение за
постоянен/настоящ адрес
на един от заявителите,
издадено от общинска
администрация преди
класирането на детето, от
което да е видно дата на
регистрация

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район
на училището повече от 1 година, но
постоянният/настоящият им адрес е променен в
периода през последните от 1 до 3 години преди
подаване на заявлението;

40 т.

Удостоверение за
постоянен/настоящ адрес
на един от заявителите,
издадено от общинска
администрация преди
класирането на детето

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район
на училището, но постоянният/настоящият им адрес е
бил променен през последната една година преди
подаване на заявлението;

30 т.

Удостоверение за
постоянен/настоящ адрес
на един от заявителите,
издадено от общинска
администрация преди
класирането на детето
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Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия
район на училището към деня на подаване на
заявлението

20 т.

Удостоверение за
постоянен/настоящ адрес
на един от заявителите,
издадено от общинска
администрация преди
класирането на детето

Допълнителни критерии
Дете с трайни увреждания над 50 %;

10 т.

Експертно решение на
ТЕЛК, НЕЛК за детето

Дете с двама починали родители

8 т.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището

10 т.

Деца, завършили подготвителна група в избраното
училище, или детската градина в района на училището

3 т.

Дете с един родител

5 т.

Деца близнаци/тризнаци
Дете от многодетно семейство

4 т.
5 т.

Препис-извлечение от актза смърт
Служебна бележка,
издадена от училището
Служебна бележка,
издадена от училището или
детската градина
Препис-извлечение от актза смърт или удостоверение
за раждане
Удостоверение за раждане
Удостоверение за родените
от майката деца

Общо за допълнителните критерии

45 т.

(2) (Нова с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) Всички
критерии, чрез които детето участва в класирането, трябва да са актуални към момента на подаване
на заявлението.
РАЗДЕЛ VI
КЛАСИРАНЕ
Чл.21 (1)Класирането се извършва в срокове, определени в графика на дейностите по чл.5 и
се публикува на официалните интернет-страници на училищата.
(2) Децата се класират, съобразно получения брой точки от критериите. При равен брой
точки децата се подреждат по входящ номер във възходящ ред.
(3) Резултатите от всяко класиране, както и свободните места се публикуват на интернетстраницата на училището, на видно място в сградата за информация на родители, в сроковете,
посочени в Графика на дейностите по чл.5 и се изпращат за сведение на общината.
(4) До следващо класиране се допускат само некласирани или новорегистрирани деца.
(5) След провеждане на класирането, класираните деца се записват в училището, в което са
приети в указания срок.
(6) Записването в първи клас се извършва след предоставяне на оригинала на Удостоверението
за задължително предучилищно образование.
(7) Ако детето е класирано и не е потвърден приема с оригинала на удостоверението за
задължително предучилищно образование в указания срок, то отпада от приема за училището, за
което е класирано.
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(8) При попълване на паралелките в зависимост от основния критерий по чл. 18 и в случай на
свободни места, директорът на училището може да приеме и деца от други квартали.
(9) Записаните ученици след първо и второ класиране могат да преминат в друго училище след
началото на учебната година и при наличие на свободни места.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Система за прием в първи клас на основни и средни училища в община
Видин се приема на основание чл.17, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.142, ал.1, ал.2, чл.256, ал.1, т.2 от Закона за предучилищно и училищно
образование и чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование, издадена от Министъра на образованието и науката.
§2. „Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния
кодекс.
§3. Лицата, на които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал.4 от Семейния
кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тази Система дейности.
§4. По смисъла на §1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищно и
училищно образование „Специални образователни потребности“ на дете и ученик са
образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически
увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения,
специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър,
емоционални и поведенчески разстройства.
§5. Настоящата Система за прием в първи клас на основни и средни училища в община
Видин може да бъде променяна или допълвана с решение на Общински съвет – Видин.
§ 6. Контролът по спазване Система за прием в първи клас на основни и средни училища в
община Видин се осъществява от ресорния заместник-кмет в Община Видин чрез дирекция
“Хуманитарни дейности”.
§7. Директорите на детските градини/училищата с прием в първи клас се задължават да
публикуват Системата за прием в първи клас на основни и средни училища в община Видин на
интернет-страницата на детската градина/училището и да я поставят на видно място в сградите за
информация на родителите, ведно с приложенията.
§8 За съответните учебни години Графикът на дейностите по чл.5 се утвърждава след
влизането в сила на настоящата Система за прием в първи клас на основни и средни училища в
община Видин с решение на Общински съвет Видин.
§9 (Нова, с (изм. с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин)
Измененията и допълненията на Системата за прием в първи клас на основни и средни училища в
община Видин са в сила от влизането в сила на Решението на Общински съвет Видин.
§10. (Нова с Решение №24, взето с протокол №3/27.02.2018 г. на ОбС Видин) В останала част
Системата не се изменя“
Приложения:
1.Приложение №1 към чл.9, ал. 1 - Заявление за участие в класиране за прием в първи клас
на основните и средните училища в община Видин
2. Приложение № 2 към чл.18, ал. 1- Разпределение за съответните училища за прием на
ученици в първи клас и схема на всяко училище.

Председател на Общински съвет Видин (п)
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Приложение №1 към чл.9, ал.1
Вх.№ ….................................
ДО
ДИРЕКТОРА НА
…....................................................................................
(наименование на училището)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в класиране за прием в първи клас на основните и средните училища в община Видин
ОТ
..................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .......................................................................,
Постоянен адрес: ..........................................................., ..............................................................., ...............................................
(област)

(община)

(град)

ул. /ж.к ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Настоящ адрес: ..........................................................., ..............................................................., ................................................
(област)

(община)

(град)

ул. /ж.к .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Телефон:................................................................................................................................................
(стационарен, мобилен)

E-mail (не е задължително) ...............................................................................................................................

Име, презиме на детето ....................................................................................................................................
...................................................................................................., ЕГН ..............................................................

Настоящ адрес: ..........................................................., ..............................................................., ................................................
(област)

(община)

(град)

ул. /ж.к .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Желая/не желая детето да посещава групите на целодневна организация на учебния ден.
(вярното се огражда)
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ІI.ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ
Отбележете и представете необходимите документи (копие).

Документ за самоличност за сверяване
Копие от документ за адресна регистрация на родителя, настойника или лицето, при
което е настанено детето по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето
Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване
Документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник.
Заповед или решение на Съда за дете, настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила
на детето
Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование
Служебна бележка от училището или детска градина за посещаване на подготвителна
група (в случай, че заявлението е подадено преди 31 май);
Препис-извлечение от акт за смърт на родителя (ако е необходимо).
Копие от ЕР на ТЕЛК на детето и оригинал за сверяване, който се връща на заявителя
(ако е необходимо).
Служебна бележка, издадена от училището, в която се обучава
семейството.

друго дете в

Удостоверение за родените от майката деца
Декларация от родителя /настойника, че детето не е посещавало подготвителна група
(за завърналите се от чужбина деца)
Нотариално заверено пълномощно от родителя (за случаите по чл.8, т.4)

Отбележете критерия с Х
ДЕКЛАРИРАМ:

1.Запознат/а/ съм със Система за прием в първи клас на основни и средни училища в община
Видин.
2. Запознат/а съм с условията за целодневната организация на учебния ден в училището.
3.Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на Закона за
защита лични данни и като такива попадат под специален режим на защита.
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4. Записването в първи клас се извършва след предоставяне на оригинала на Удостоверението за
задължително предучилищно образование.
5. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни съгласно чл.313 от
Наказателния кодекс.

Дата...........................20........... г.

Подпис ...............................................

Приложение №2 към чл.18, ал.1
№

1.

2.

Училище

ОУ „Епископ Софроний Врачански”
кв. Нов път, ул. „Бачо Киро“№10

ОУ „Отец Паисий” ул.“Екзарх Йосиф
I“ № 53

Разпределение за съответното училище за
прием на ученици в първи клас и схема
на всяко училище с опис на граничните
улици
кв. „Нов път“
В територията на прилежащия район се
включват и децата от с. Новоселци

1.к-с
«Строител»,/бл.1.2.3.9.10
к-с
«Плиска»,/бл.1.2.3.4.5.6/
с прилежащите
улици: „Патриарх Евтимий, „Марица“,
„Арда“, Т. Търновски“, „Йоасаф Бдински“,
„Камчия,
„Редута“,
„Владикина“,
Р.Видински“, „Осъм“; ул. „Тунджа“ бл.
«Кокиче»/бул. „Панония“ №7/ ул. „Цар
Иван Асен II“
2. Начална точка -от бул. „Панония“ №32
бл. «Юрий Гагарин». №30/ бл. „Космос“/
№28 / бл. «Лебед»/, през ул. „Патриарх
Евтимий, /нечетна страна/ до кръстовище с
ул.“Лайош
Кошут“
продължава
по
улица .“Лайош Кошут“до ул.“Екзарх Йосиф
I“/нечетна страна/ и продължава до
кръстовище на ул.„ Хан Аспарух“ с ул. „Цар
Иван Асен II“ ,продължава по ул. „Цар Иван
Асен II“/четна страна/ достига до
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кръстовище
на
бул.Панония/включва
бл.1.2.5.6.на к-с „Баба Тонка“/продължава
по бул.Панония/четна страна/ и достига до
№32/блок Гагарин/крайна точка.- и с
прилежащите в обхвата улици- част от ул.
„П. Евтимий“, ул. „ Отец Паисий“, ул. „Баба
Тонка“, ул. „Лайош Кошут“.
В територията на прилежащия район се
включват и децата от селата Рупци Акациево – Генерал Мариново – ПешаковоДружба – Каленик
3.

ОУ „Св. Климент Охридски” ул.
Екзарх Йосиф I №17

к-с «Баба Тонка» /начална точка - от бул.
„Панония“ №34. до парк „Владикина
бахча“
по
ул.
„Академик
Стефан
Младенов“, преминава по ул. „Христо
Ботев“
/нечетни
номера/
бл.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12..13.15
на
к-с
„Христо Ботев“ и всички сгради попадащи в
описания периметър
и през
пл.
„Ташкюприя“/кръстовище
на
ул.“Хан
Аспарух“ ул. „Екзарх Йосиф I“и ул.“Цар
Иван Асен II“ / продължава по ул. „Екзарх
Йосиф “ №23- до №1 / аптека №1/ по
ул“ Цар Симеон Велики нечетни номера до
ул. „ Железничарска“ и продължава по
четните номера/ №20.22.24. ул. „Княз
Дондуков“№67 до бл. №3 на к-с „Баба
Тонка“ /Розовата пантера/ продължава по
ул. „Цар Иван Асен II“–нечетна страна до
пл. „Ташкюприя“/кръстовище на ул.“Хан
Аспарух“ ул. „Екзарх Йосиф I“и ул.“Цар
Иван Асен II“ / по ул. Екзарх Йосиф
I“ четна страна до ул „Лайош Кошут “ четна
страна до ул. „Патриарх Евтимий “четна
страна и №34 на бул. „Панония“ крайна
точка/ с прилежащите в обхвата улици
„Солун“,
„Драган
Цанков“,
„Княз
Дондуков“ ,“Поп Андрей“, „Васил Левски“,
„Г.Бенковски“,
„Цар Иван Шишман“ ,
„Иван Вазов“ , „Иречек“, Екзарх Антим I
„Митрополит Кирил“, „Димитър Маринов“,
района около ЖП гара Видин и автогара
„Алексиев“.
В територията на прилежащия район

се
1
0

включват и децата от селата Иново – Майор
Узуново.
4.

ОУ „Иван Вазов” Ул. „Цар Симеон
Велики” №101

Начална точка: К-с „ Васил Левски“ бл. 5,
по ул. „Акад. Стефан Младенов към
кръстовище на ул. „Средна гора“ и ул.
“Чепино“четна страна, продължава до ул.
„Широка“нечетна страна/административни
номера №33-29/,
преминава по ул.
„Широка“ до кръстовище на ул „Широка“ и
ул. „Хр Ботев“ /административни номера бл.
34 и бл.№32по ул. Хр. Ботев/ , минава по ул.
„Христо
Ботев“четна
страна
на
административни номера до кръстовище с
ул.
„Гео
Милев“
бл.
№1.
2.3.4.5,6.7.8.9.14.15.16.26.№4.общински
блокове. преминава по ул. „Гео Милев“бл,
навлиза в
ул.
„Димитър Хранов“,
продължава
по
ул.
„Стефан
Тодоров“нечетна страна,включваща бл. 6.
7.8.9. на к-с „Крум Бъчваров“ излиза на ул.
„Цар Симеон Велики“нечетна страна на
административни номера и продължава до
кръстовището с ул. „Михаил III Шишман“,
през Флорентин капия, достига до ул.
„Бдин“, продължава до кръстовище с ул.
„Казармена“ бл. 1.2.3.4.5. 14.15.и бл.
„Електрон“ по ул. „Казармена“ се влива в
ул. „Гладстон“ №27.29 и до кръстовище с
ул. Хан Крум“ – ул.“Бдин“ №52.54.56.58.60,
по
ул“Бдин“,
ул.
„Антон
Страшимиров“ №6.8.10 – ул. „Цар Симеон
Велики“№70 и №60.62.64 – ул. „Пазарска“с
№23-33 и ул. „Ал Стамболийски“ от №6-30
четна страна и №33-47нечетна страна ,
пресича ул. „Христо Ботев“ и по ул.
„Средна гора“ четни номера №8-16
включително и излиза на бл. 5 к-с „Васил
Левски“.
В територията на прилежащия район се
включват и децата от селата Градец,
Динковица, Плакудер и Долни Бошняк.

5

СУ”Любен Каравелов” ул. “Любен
Каравелов” №29

От кръстовище на
„Узунова“бл.№4
„А..Стамболийски“

ул. „Редута“ и ул.
и
бл.1.2.3.6.к-с
по ул. „Редута“бл.
1
1

6.

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”
ул."Горазд" № 23

№1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1.3.14.15. на к-с
Вида и всички сгради в описания
периметър, влиза в улица между бл. 8 и бл.
6 на к-с „Панония“ (без бл.№8, №9, №10 и
№11), продължава по бул. „Панония“ четна
страна между бл. 11 и бл. 12 /включва бл11.
и бл. 10 на к-с „Гео Милев“/ продължава по
ул. „Димитър Хранов“, продължава по ул.
„ГеоМилев“/бл28.16.1.3.2.4.5.15.27.14.19.23.
24.20-21.22.13.10на к-с „Крум Бъчваров“ с
прилежащи сгради в периметъра
до
кръстовище с ул. „Христо Ботев“. От
кръстовището на ул. „Христо Ботев“ по ул.
„Христо Ботев“ и ул. „Широка“, влиза в ул.
„Чепино“ до ул. „Средна гора“, бл. 2.бл.1 и
бл. 6. на к-с „Васил Левски“, пресича бул.
„Панония“
и
през
ул.
„Тодор
Велков“ нечетна страна, достига до ул.
„Редута“.
В територията на прилежащия район се
включват и децата от село Гомотарци.
к-с „Химик”, к-с „Съединение” кв.
„Заводско селище” и ул. „Дунавска“ четни и
нечетни номера от №14.
В територията на прилежащия район се
включват и децата от селата Слана Бара и
Буковец.

7.

СУ „Цар Симеон Велики” ул.
„Търговска“ 6

Начална точка бл. „Тимок“/ул „Христо
Ботев“
№30/,
ул.„Александър
Стамболийски“ (нечетни номера) към ул.
„Пазарска“, Спортна зала „Фестивална“ до
ул.“Хан Крум“ към ул.“Гладстон“ /четни
номера/ до к-с „Георги Бенковски“ бл.
1.2.4.5.6.7.8.9.10.12.13.по ул. „Баба Вида“ /с
прилежащи улици за кв. „Калето“: „Цар
Самуил“,№6 и №8 „Цар Калоян“, „Княз
Борис
I“,
„Паша
Петко“,
„Ал.
Константинов“, „Хаджи Димитър“, „Трайко
Китанчев“, „Стефан Караджа“, „Райна
Кнагиня“, „Цар Иван Срацимир“, „Сан
Стефано“, „Ген. Скобелев“, „19 февруари“,
„6-ти септември“, „Осман Пазвантоглу“,
„Начева“, Тополовец“/, продължава по
ул.“Дунавска“ от №2 до №10, по ул. „Княз
1
2

Батенберг“ към ул. „Цар Симеон Велики“ от
сградата на община Видин до аптека №1 по
ул. „Екзарх Йосиф I“ /четни номера/ към
ул.“Христо Ботев“ /к-с „Звездите“ с
прилежащи
улици:
„Найчо
Цанов“,
„Общинска“, „Хан Аспарух“, „Димитър
Цухлев“ от пресечка на ул. „Христо
Ботев“ към низходящите номера ,ул. „Бърни
Бончев“ от
пресечка на ул.“Христо
Ботев“
към
низходящите
номера,
ул.„Преспа“,
„Г.С.Раковски“,
„Юрий
Венелин“, „Цанко Церковски“, до бл. 3, бл.
4 и бл.7 на к-с „Васил Левски“ , ул. „Христо
Ботев“ №37, №35 ул. „Средна гора“ от №1
до бл. №4/крайна точка/.
В територията на прилежащия район се
включват и децата от селата Капитановци
– Антимово-Кутово.
8.

СУ „П.Р.Славейков” Ул.
„П.Р.Славейков” №26

9.

ОУ „Христо Ботев” гр.Дунавци

Начало кръстовище на ул. „Цар Симеон
Велики“ и ул. „Михаил III Шишман“,
продължава по ул. „Георги Х.Йончев“ до
края на урегулираната територия до
кръстовище на ул.“Цар Симеон Велики“ и
бул. „Панония“, по бул. „Панония“ до к-с
„Панония”- бл. №8, бл.№9,бл.№10 и бл.
№11, улицата между бл. №6 и бл. № 8,
слиза към бул. „Панония“, продължава по
бул. „Панония“ през
ул. „Стефан
Тодоров“бл.23.24.25.22.20.13.17.28.19.27.12.
на к-с.“Гео Милев“ до ул. „Цар Симеон
Велики“, и по ул. „Цар Симеон
Велики“ стига до кръстовището с ул.
„Михаил II Шишман“.
В територията на прилежащия район се
включват и децата от селата Покрайна –
Сланотрън – Кошава.
В територията на прилежащия район се
включват и децата от селата Търняне Синаговци- Жеглица – Ивановци, Цар
Симеоново Ботево.

1
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