Приложение №2 към чл.18, ал.1
Система за прием в първи клас
№

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
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
1

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
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
2

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 ул. „Редута“ и ул.
„Узунова“бл.№4
и
бл.1.2.3.6.к-с
„А..Стамболийски“
по ул. „Редута“бл.
№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.
3

6.

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

„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
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
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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.
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