
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката Регионално 

управление на образованието - Добрич 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ 

И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ 

ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ 

СЕМЕЙСТВА 

Приемането на документи на ученици с хронични заболявания, с 

физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска 

грижа и от центровете 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 часа до 17.30 часа, в сградата на РУО - 

Добрич, пл. „Свобода „ №5 етаж 3, деловодство. 

В сайта на РУО - Добрич са публикувани: 

• Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания 

и показаните специалности от професии по училища за приемане на 

ученици в 8 клас по държавен план-прием и в 11 клас по допълнителен 

държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.; 

• Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии 

и профилирани паралелки в 8 клас по държавен план-прием за учебната 

2021/2022 г. 

Желанията на кандидатите за училище, профил или специалност от 

професия, трябва да бъдат в съответствие с двата списъка. 

А. Необходими документи за ученици с хронични заболявания, с физически 

и сензорни увреждания: 

1. Заявление с подредени желания (по образец на МОН) 

2. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска 

консултативна комисия е приложени лична амбулаторна карта, медицински 

изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или 

решение на районна експертна лекарска консултативна комисия. 

Учениците по тяхно искане подават документи за профили и 

специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното 

им състояние. 
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Б. Необходими документи за ученици от домове за деца, лишени от 

родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, 

настанени в приемни семейства: 

1. заявление с подредени желания (по образец на МОН)), публикувано в 

сайта на РУО - Добрич в рубриката „Прием на ученици“; 

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 - за 

ученици, настанени в приемни семейства; 

4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на 

ученика. 

Учениците се приемат по документи за специалности от професии. 

При подаването на заявление в РУО - Добрич, учениците с хронични 

заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от 

родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, 

настанени в приемни семейства, се явяват лично с документ за самоличност. 

За резултатите от насочването кандидатите ще бъдат уведомени писмено. 

Насочените ученици се записват в училището, в което са насочени, само 

на 01.07.2021 г. до 17,00 часа (за прием в 8 клас) и само на 16.07.2021 г. до 

17,00 часа (за прием в 11 клас) въз основа на документите, изпратени от РУО 

- Добрич по служебен път. Подадените медицински документи, подлежащи на 

връщане, се получават в съответното училище. 

Учениците, които не са насочени, могат да получат подадените 

медицински документи след 22.06.2021 г. в РУО - Добрич, кабинет №2. 

РУО-ДОБРИЧ 

 


