
Процедура за НАСОЧВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС (при ученици с качествени 

оценки)  по време на извънредното положение в страната  

Нормативни основания: чл.95 ал.3 от Наредба №10/ 01.09.2016г за организация на 

дейностите в училищното образование  и чл.140, ал.1 от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

Поради обявените мерки по време на извънредното положение в страната за 

издаване на становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие за 

насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат 

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, родителите/ настойниците или лица, които полагат 

грижи за учениците от домове за деца лишени от родителски грижи, от центрове за 

настаняване от семеен тип и такива , настанени в приемни семейства подават 

ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път, свалено от сайта на Регионален център - Силистра. 

Необходимо е да изтеглите, попълните и изпратите ЗАЯВЛЕНИЕТО по 

електронен път на r_centerss@abv.bg 

1. Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общо практикуващия лекар 

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

специалност от професия. 

2. Заповед за допълнителна подкрепа от директора на РЦПППО – Силистра 

3. Други  

се подават на хартиен носител  в срок от 3 до 21 май на адрес: РЦПППО, 

гр.Силистра, ул.“Христо Смирненски“5 с препоръчано писмо или по куриер. При 

обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо или куриер същите трябва 

да бъдат представени на място в РЦПППО – Силистра след отмяна на 

извънредното приложение, за да се окомплектова пакета от документи, необходим 

за осъществяване на процедурата са:  

***** 

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: 

 четвъртък – от 08.00 часа до 16.00 часа; (възможно е да има и допълнителни 

дни) 

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 по електронен път или на место в РЦПППО -Силистра; 



 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. 

***** 

Насочването на учениците със специални образователни потребности се извършва 

съобразно становище на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците със специални образователни потребности /РЕПЛРДУСОП/ към 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/ 

– Силистра. 

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. 

- Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП 

прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на 

ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в 

изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от 

Правилника за устройството и дейността на РЦПППО. 

- Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – Силистра 

към Комисията 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. 

Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще 

получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с 

количествен показател. 

В изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 

г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане 

на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за 

учебната 2020/2021 г., при подаване на документите учениците се явяват лично с 

документ за самоличност, придружени от родител или настойник. 



На 22.05.2020 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до 

явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за 

работа. 

След 22.05.2020 г. документи не се приемат. 

 

 


