
Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни 

увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 

от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за 

деца, лишени от родителска грижа, и от центровете 

 

1. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и 

сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, 

ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за 

деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен 

тип и ученици, настанени в приемни семейства приема документи на 

учениците от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в РУО – София-град, гр. София, ул. 

„Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва: 

- понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа. 

- вторник, четвъртък – от 09.00 часа до 13.00 часа. 

 

На комисията следва да се предоставят следните документи в оригинал и две 

копия: 

 

- заявление (по образец) с подредени желания; 

- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска 

консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински 

изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или 

решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците 

с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания; 

- служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване 

от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, 

от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни 

семейства; 

- нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно 

семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, 

настанени в приемно семейство. 

Списък с профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване 

на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град ще бъде 

изнесен в сградата на РУО – София-град, до 3 дни преди началото на работата на 

комисията. 

Редът за приемане на документи е следният: 

 

- кандидатът представя медицинските документи на лекар-педиатър, включен в 

комисията; 



- лекарят преглежда документите и нанася на лекарското експертно решение 

/протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно 

Списъка на заболяванията и се подписва; 

- с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления (на 

място) и попълва желанията си; 

- така оформените медицински документи, се представят на комисията за 

вписване във входящия дневник. 

- Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се 

осигурява служебно от директора на съответното училище, като тя също се 

вписва във входящия дневник. 

2. Насочването на ученици със специални образователни потребности, обучаващи се 

по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за 

първи учебен срок, които ще получат удостоверение за завършен VII клас /по чл. 120, 

ал. 7 от ЗПУО/ ще се осъществява по следния график: 

 

- понеделник, сряда, петък (с изключение на 03.05.2019 г.) – от 09.00 часа до 13.00 

часа; 

- вторник, четвъртък – от 14.00 часа до 18.00 часа. 

 

На комисията следва да се предоставят следните документи в оригинал и две копия: 

 

- заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности 

от професии; 

- оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар 

на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или 

по специалност от професия;  

-  всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и 

социалното положение на ученика, документи, издадени от съда, както и други 

документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;  

- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска 

консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска 

комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с 

приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени 

изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването. 

 

Редът за приемане на документи е следният: 

- горепосочените документи се предоставят за вписване във входящия дневник. 



- информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява 

служебно от директора на съответното училище, като тя също се вписва във входящия 

дневник. 

Напомням, че комисията не насочва ученици със специални образователни 

потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и 

съответно се оценяват с количествен показател. 

 

На 21.05.2018 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до 

явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време 

за работа. 

 

След 21.05.2018 г. документи не се приемат. 

 

След насочване на учениците от комисията, родителите следва в срок до 17.00 ч. на 

03.07.2019 г. да ги запишат в училището, в което са насочени. 

 

Информация за насочването ще бъде изнесена до 28.06.2019 г. в сградата на РУО – 

София-град. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


