
Кандидатстване на ученици с хронични заболявания и с 

физически и сензорни увреждания за прием в VIII клас 

 

Уважаеми родители, 

 Съгласно чл. 95, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за 
организация на дейностите в училищното образование 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 се извършва от комисия, 
определена от началника на РУО-Хасково по списъци, утвърдени 

от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на 

образованието и науката. 
Комисията насочва учениците съобразно тежестта на 

заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от 

първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за 
съответния профил или специалност от професия и заявените 

желания.    

          
   Документите се подават в Регионално управление на 

образованието (РУО) – Хасково от 04 май до 21 май 2020 година 

 

 Необходимите документи са: 

 1. Заявление с подредени желания (по образец – 

задължително се вписва телефон за връзка) 
 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 ТЕЛК/НЕЛК 

 

 ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПО ПОЩАТА ИЛИ 

ЧРЕЗ КУРИЕР 

на адрес: гр. Хасково, ул. „П. Евтимий” № 2, 

тел./факс 038/62 25 03, 
Регионално управление на образованието – Хасково /за 

комисията за насочване/. 



При обективна невъзможност да бъдат изпратени с писмо 

или по куриер, същите трябва да бъдат представени на място в 
РУО – Хасково след отмяна на извънредното положение, за да 

се окомплектоват документите, необходими за осъществяване 

на процедурата. 
От 04.05.2020 г. до 13.05.2020 г. в Регионално управление на 

образованието – Хасково с препоръчано писмо или по куриер да 
се изпратят заявлението в оригинал, а за останалите 

документи да се приложат копия. 

 
Важно: Информацията за срочните оценки на учениците от 

първия учебен срок се осигурява служебно. 

 

  

 

  

 

  

  

 


