СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Р Е Ш Е Н И Е

№ 1 7 3

на Столичния общински съвет
от 15.03.2018 година
За отстраняване на технически грешки в Решение № 83 по Протокол
№ 48 от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета
Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка чл.76, ал.3 и чл.79
от Административнопроцесуалния кодекс, чл.43 от Наредба № 10 от
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12
от 03.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм. бр.77
от 26.09.2017 г. и чл.111, ал.3 от Правилника за организацията и дейността
на Столичен общински съвет

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Отстранява технически грешки в Решение № 83 по Протокол № 48
от 22.02.2018 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за
прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
Столична община, както следва:
- В Системата за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община, в раздел III. КРИТЕРИИ, в
т.8.4 от водещия критерий „Четвърта група - деца с постоянен/настоящ
адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на
заявлението.” в графа „Необходими документи” допълва следното:
„Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на
удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната
районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие
на удостоверение за раждане на детето.”.
- В Системата за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на Столична община, в раздел III. КРИТЕРИИ, в

т.8.11. от допълнителните критерии „....дете с един неизвестен родител...” в
графа „Необходими документи” допълва следното: „Копие от
удостоверение за раждане на детето”.
Добавя Приложение № 1.1 - ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/19
ГОДИНА, неразделна част от Системата за прием на ученици в първи клас
в общинските училища на територията на Столична община.
Коригира Приложение № 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ с последните
актуализации на критериите, посочени в Системата за прием на ученици в
първи клас в общинските училища на територията на Столична община,
неразделна част от Системата за прием на ученици в първи клас в
общинските училища на територията на Столична община.
В Приложение № 3 - ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРИЕМ
НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС прави следните допълнения и изменения:
- Към прилежащия район на 122 ОУ, район „Лозенец” се добавя ул.
„Йоан Екзарх” от № 2 до № 22.
- Към прилежащия район на 5 ОУ, район „Витоша” към ул.
„Родопски извор” се добавя № 72.
- За прилежащ район на 42 ОУ, район „Подуяне” се определя:
ул.„Макгахан”: от № 1 до № 81 /до ул.”Резбарска”/; ул. „Резбарска”: от ул.
„Макгахан” до ул. „Бдин”; ул. „Градинарска” от № 5; жп. линия до бул.
„Владимир Вазов”; бул.”Владимир Вазов” от жп. линия до пресечката с ул.
„Ильо войвода” и ул. „Макгахан”.
- За прилежащ район на 49 ОУ, район „Подуяне” се определя: ул.
„Тодорини кукли” от ул. „Христаки Павлович” до ул. „Стефан Богориди”;
ул. „Христаки Павлович” - от ул.”Тодорини кукли” до ул. „Царева ливада”;
бл.223, бл.225, бл.225А, 224; от ул. „Александър Екзарх” до ул. „Скъта”; от
ул. „Скъта” до ул. „Железни врата” № 14; ул. „Стефан Богориди” от № 1 до
№ 31 /до ул. „Тодорини кукли”/.
- За прилежащ район на 106 ОУ, район „Подуяне” се определя: бул.
„Ботевградско шосе” от ул. „Бесарабия до № 174Б (Източна тангента);
Източна тангента от бул. „Ботевградско шосе” до ул. „Летоструй”; ул.
„Летоструй” от Източна тангента до ул. „Рилска обител”; ул. „Стоян
Попов” от жп. линия до ул. „Бесарабия”; ул. „Бесарабия” от бл.16Б до бул.
„Ботевградско шосе”.
- За прилежащ район на 124 ОУ, район „Подуяне” се определя: бул.
„Ботевградско шосе” от бл.4 до ул. „Бесарабия”; ул. „Бесарабия” нечетни
номера до ул. „Стоян Попов”; ул. „Стоян Попов” до ул.„Витиня”;
Слатинска река до бул. „Боян Магесник”; бул. „Боян Магесник” до ул.
„Железни врата” № 14; ул. „Стефан Богориди” № 2 до бул. „Ботевградско
шосе”.
- За прилежащ район на 143 ОУ, район „Подуяне" се определя: бул.
„Владимир Вазов” - от жп. линия до ул. „Река Велека”; ул. „Река Велека”
от бул. „Владимир Вазов” до № 45; ул. „Тодорини кукли” от ул. „Река

Велека” до бл.19; ул. „Христаки Павлович” от ул. „Тодорини кукли” до ул.
„Царева ливада”; ул. „Царева ливада” до ул. „Александър Екзарх”; ул.
„Александър Екзарх” до бул. „Ботевградско шосе”; бул. „Ботевградско
шосе” от ул. „Александър Екзарх” до жп. линия.
- За прилежащ район на 199 ОУ, район „Подуяне" се определя: бул.
„Владимир Вазов” № 37 - № 73, жп. линия, бл.22А, бл.22Б, ул. „Ген.
Климент Бояджиев”, бул. „Владимир Вазов”.
- За прилежащ район на 24 ОУ, район „Подуяне” се определя: ул.
„Макгахан” от № 2 до 68 /ул. „Резбарска”/; ул. „Резбарска” от ул.
„Макгахан” до ул. „Васил Кънчев”; ул. „Васил Кънчев” до пресечката с ул.
„Баба Вида”; ул. „Баба Вида” до бул. „Владимир Вазов”; бул. „Владимир
Вазов” от № 9 до № 17; ул. „Резбарска” до ул. „Първа българска армия”;
Владайска река, ул. „Лавандула” от № 1 до № 55 и ул.”Жак Дюкло” от № 1
до № 57А;
- За прилежащ район на 44 СУ, район „Подуяне" се определя: бул.
„Владимир Вазов” от жп. линия до № 40-44; ул. „Рилска обител” - нечетни
номера от бул. „Владимир Вазов” до бул. „Ботевградско шосе”; бул.
„Ботевградско шосе” от ул. „Рилска обител” до ул. „Стефан Богориди” от
№ 26 до бл.1 ; ул. „Тодорини кукли” от № 47-55А (бл.47); ул.549 до бул.
„Владимир Вазов”;
- За прилежащ район на 95 СУ, район „Подуяне" се определя: ул.
„Баба Вида” от бул. „Владимир Вазов” до ул. „Васил Кънчев”; ул. „Васил
Кънчев” от ул. „Баба Вида” до ул. „Резбарска”; ул. „Резбарска” от ул.
„Васил Кънчев” до бул. „Владимир Вазов”; бул. „Владимир Вазов” от ул.
„Резбарска” до ул. „Баба Вида”;
- За прилежащ район на 130 СУ, район „Подуяне” се определя: бул.
„Ботевградско шосе” от жп. линия до № 275; бул.„Владимир Вазов” от жп.
линия до № 126; ул. „Рилска обител” от бул. „Ботевградско шосе” до бул.
„Владимир Вазов” - четни номера.
- Корекциите в Приложение № 3 стават неразделна част от
Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на Столична община.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 15.03.2018 г., Протокол № 49, точка 63 от дневния
ред, по доклад № СОА18-ВК66-1795/12.03.2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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