
Важна информация за продължаване на обучението след седми клас 

ОТНОСНО: 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 центрове за настаняване от семеен тип, 
настанени в приемни семейства  

Уважаеми родители, 

Във връзка с приема на ученици в държавни и общински училища съгласно чл.95, 
ал.З за учебната 2020/2021г., Ви информираме, че реализирането на процедурата за 

насочване за продължаване на обучението след седми клас на учениците със специални 
образователни потребности, които ще завършат учебната година съгласно чл. 130 ал.2 
от ЗПУО се организира по следния начин: 

Съгласно чл. 145, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование 

и чл. 140, ал. 1 и 2 от Наредбата за приобщаващото образование учениците, завършили 
с удостоверение VII клас могат да продължат образованието си в следващ клас и 

обучението си в профили и специалности от професии след преценка на 
индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите им и 

след изготвяне на мотивирано становище от регионалния екип за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. 

В срок от 3 до 21 май родителите подават заявление на електронната поща на 
центъра: rcpppo.yambol@abv.bg. 

Придружаващите заявлението документи: 

1. Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на 
ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по 

специалност от професия; 
2. Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и 

социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други 
документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;  

3. 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), приложена лична амбулаторна 

карта съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и 
други, които удостоверяват заболяването, следва да се изпращат на хартиен носител 

с препоръчано писмо или по куриер, а при невъзможност — на място в регионалния 
център след отмяната на извънредното положение. 

Информираме ви, че е необходимо да изпратите на електронната  поща на РУО - Ямбол 

– rio@yambollan.com заявление до председателя на комисията 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 центрове за настаняване от семеен тип, настанени в приемни 

семейства . 
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