
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СОП ПО 

ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗПУО,  ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА 

ГРИЖА, ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, 

НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС 

  

                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

              Уведомявам Ви, че условията за насочване на ученици с хронични заболявания, 

с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни 

потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на 

Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в 

училищното образование, 

           Определената от началника на Регионалното управление на образованието 

комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от 

него ограничения и заявените желания. 

           Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в РУО – 

Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тракия“ №2, ет. 2, стая 9, от 9.00 часа 

до 17,30 часа 

           Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за 

организация на дейностите в училищното образование подават следните документи – 

оригинал и едно копие: 

- 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. 

              Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, 

утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на 

образованието и науката. 



           Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни 

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

от ЗПУО, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 

ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не 

може да са повече от 3. 

          Уведомявам Ви, че профилите и специалностите от професии, по които се 

осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област 

Благоевград може да откриете на сайта на РУО – Благоевград – www.rio-blg.com или на 

място. 

 

http://www.rio-blg.com/

