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Информация за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и 

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

ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване 

от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства  

 

 Приемане на документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни 

увреждания от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от 

центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, се 

извършва в периода 03.05.2021 г. – 21.05.2021 г. включително всеки работен ден от 9:00 ч. 

до 17:30 ч. в сградата на РУО – Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, етаж 10, стая 1011. 

 I. Необходими документи за ученици с хронични заболявания, с физически и 

сензорни увреждания: 

 1. заявление (изтегли тук) с подредени желания (по образец на МОН); 

 2. 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.  

 Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане 

се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са 

противопоказни на здравословното им състояние. 

 Насочването на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни 

увреждания се извършва по списък (изтегли тук), утвърден от министъра на 

здравеопазването и съгласуван с министъра на образованието и науката. 

 II. Необходими документи за ученици от домове за деца, лишени от родителска 

грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни 

семейства: 

 1. заявление (изтегли тук) с подредени желания (по образец на МОН);  

 2. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от 

семеен тип; 

 3. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно 

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

 Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за 

настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се 

приемат по документи по специалности от професии. 
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 III. В срок от 03 май до 21 май 2021 г., родители на ученици със специални 

образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще завършат с удостоверение 

за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от 

професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им 

състояние, подават следните документи до директора на регионалния център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование: 

 1. заявление (изтегли тук) с подредени желания (по образец на МОН); 

 2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на 

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

от професия; 

 3. 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; 

 4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна 

комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия и/или Национална 

експертна лекарска комисия с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация 

за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват 

заболяването. 

  Учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО се 

насочват и съобразно становището на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците със специални образователни потребности към регионален център 

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

  Насочените ученици се записват в училището на  01.07.2020 г. до 17:00 часа. 

  

 


