СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

Разпределение на териториите за прием на учениците в първи клас в общинските училища
на територията на район „Нови Искър“
1. 170 СУ «Васил Левски» приема ученици с адресна регистрация:
- с.Кътина
- гр. Нови Искър, кв.Курило включвещ следните улици:
ул. „Оброчище“/2-28/ ; ул. „Искърско дефиле“/181-329/ и /124-194/; ул. „Върбовка“/1-11/;
ул. „Веслец“ ; ул. „ Беласица“; ул. „Лалел“; ул. „Гина Кунчева“; ул. „Розова долина“; ул.
„Хризантема“; ул. „Баба Тонка“; ул. „Бреза“; ул. „Витоша“; ул. „ Момина Сълза“; ул. „Бял
крем“; ул. „Топола“; ул. „Копривщица“; ул. „Козница“; ул. „Иглика“; ул.“ Иглика“; ул.
„Горско пиле“; ул. „Дъб“; ул. „Петър Берон“; ул. „Светъл път“; ул. „Рубин“; ул. „Родопи“;
ул. „Преслав“; ул. „Пламък“; ул. „Жеравна“; ул. „Зорница“; ул. „Балкан“; ул. „Варна“ ул.
„Върбите“; ул. „Чавдар войвода“; ул. „Търговска“; ул. „Малко бърдо“; ул. „Смагово“; ул.
„Нов живот“; ул. „Роден кът“; ул. „Мартеничка“; ул. „Вечерница“; ул. „Божур“; ул.
„Явор“; ул. „Ливадски път“; ул. „Кременица“; ул. „Юрий Гагарин“; ул. „Космонавт“; ул.
„Билка“; ул. „Голо бърдо“; ул. „Крушетата“; ул. „Александър Стамболийски“; ул.
„Рила“;ул. „Пирин“; ул. „Перла“; ул. „Кипарис“; ул. „Оранжерии“; ул. „Вихрен“; ул.
„Добър миле“; ул. „Стара планина“; ул.“Свежест“; ул. „Теменуга“; ул. „Градина“; пл. 1-ви
май“; ул. „Св. Иван Рилски“; ул. „Шести септември“; ул. „Брезова гора“; ул. „Жълтурче“;
ул. „Лозарска“; ул. „Кокиче“; ул. „Ласка“; ул. „Кестен“; ул. „Циклама“; ул. „Мимоза“;ул.
„Връх могилата“; ул. „Славейче“; ул. Надежда“
2. 171 ОУ «Стойл Попов» приема ученици с адресна регистрация:
- с. Мировяне
- гр. Нови Искър, кв. Славовци включващ следните улици:
ул. "Фанагория"; ул. "Васил Левски"; ул. "Додо Наков"; ул. „Искърско дефиле "(2-84) и (155); ул. "Крушата"; ул. "Св.Св.Кирил и Методий"; ул. "Липите"; ул. "Средна гора"; ул.
"Черковна"; ул. "Победа"; ул. "Георги С. раковски"; ул. "Равнец"; ул. "Сълзица"; ул.
"Славовци"; ул. "Тинтява"; ул. "Породин"; ул. "Младост"
-гр.Нови Искър, кв. Кумарица, включващ следните улици:
ул. „Искърско дефиле“/57-179/ и /90-120А; ул. „Снежанка“; ул. „Детска песен“; ул. „
Боровец“; ул. „Иван Вазов“; ул. "Татарска"; ул. „Летец“; ул.Военни жилища; ул.
„Еделвайс“; ул. „Старата върба“; ул. „Ком“; ул. „Хаджи Димитър“; ул.“Стое Джуров“; ул.
„Светлина”; ул.„Стадион”; ул. „Царевец; ул. „Ропотамо“; ул. „Св.Климент Охридски“; ул.
Маргарита; ул. „Йове Войвода“; ул. „Иван Фелдшера“; ул. „Богдан войвода“; ул.
„Оборище“; ул. „Две могили“; ул. „Деко Бебев“; ул. „Кумарица“; ул. „Дядо Стоил“; ул.
„Поп Боне Найденов“; ул. „Коце Петров Бургов“; ул. „Леярска“; ул. „Вуте Велев“; ул.
„Люляк“; ул. „Димитър Иванов“; ул. „Плиска“; ул. „Вировете“; ул. „Йеромонах Теодосий
Кумаришки“; ул. „Незабравка“; ул. Акациите“; ул. „Малина“; ул. „Св.Юрдан Ангелов; ул.
„Дъбиците“; ул. „Миролюбива“; ул. „Стефан Караджа“; ул. „Банска“; ул. „Брястовете“;
ул. „Детелина“; ул. „Зимница“; ул. „Китка“; ул. „Невен“; ул. „Шопска“;ул. „Средец“;ул.
„Калиакра“; ул. „Кътински път“; ул. „ Зенит“; ул. „Отдих“; ул. „Заводско шосе“; ул. „Спас
Бенев“; ул. „Димитър Вачев“; ул. „Лозарски път“; ул. „Бъдеще“; ул. Първа шопска
дивизия“; ул. „Велико Търново“; ул. „Върбовка“; ул. Грозданка“; ул. „Оброчище“/1-19/

3. 172 ОУ «Христо Ботев» приема ученици с адресна регистрация:
-гр.Нови Искър, кв. Изгрев включващ следните улици:
местност "Мезевица"(999); местност "Бялата могила"(999); местност "Лозята" (999); ул.
"Надежда"; ул. "Вилна”; ул. „Водопад”; ул. "Вяра" (2-52) и (1-51); ул. "Лозянски дол" (264) и (1-173); ул. "Ливадите"; ул. „Минзухар”; ул. "Бачо Киро"; ул. "Спортна"; ул. "Христо
Ботев" (102-144) и (101-147), ул. "Здравец"; местност "Ранова нива" (999); ул. "Ракета"; ул.
"Нарцис"; ул. „Шипка”; ул. „Чемшир”; местност "Радеви круши (999)
-гр.Нови Искър, кв. Гниляне включващ следните улици:
ул. „Пенчо Славейков”; ул. "Бисер"; ул. "Враня"; ул. "Герой"; ул. "Зора"; ул. "Съгласие";
ул. "Латинка"; ул. "Обновление"; ул. „Просвета”; ул. "Спортист"; ул. „Христо Ботев” (183) и (2-90); ул. "Тополите"; ул. "Трапезица"; ул. "Янтра"; ул. "Бялата могила"; ул. „Долна
лака”; ул. „Капина”; ул. „Когичин кладенец”; ул. „Лозята”; ул. „Милин камък”; ул.
„Околчица”; ул. „Смолничето”; ул. „Искър”; ул. „Черешите”
4. 176 ОУ «Кирил и Методий» приема ученици с адресна регистрация с. Негован
5. 177 ОУ «Св.Св. Кирил и Методий» приема ученици с адресна регистрация:
- с. Световрачене;
- с. Подгумер;
- с. Войнеговци;
- с. Кубратово
6. 179 ОУ «Васил Левски» приема ученици с адресна регистрация:
- с. Доброславци;
- с. Балша;
- с. Житен
6. 160 ОУ « Кирил и Методий » приема ученици с адресна регистрация:
- с. Чепинци;
- с. Локорско

