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Относно:  Приемане 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 

отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от 

центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в 

приемни семейства за учебната 2020/2021 година 

      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

 Приложено Ви изпращам информация за организация на дейностите по 

приемане 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 отглеждане и възпитание на деца, лишени от 

родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в 

приемни семейства за учебната 2020/2021 година в условия на извънредно положение. 

 Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение 

в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, всички 

административни услуги, в това число и подаването на заявления и съпътстващи 

документи, следва да се извършват по електронен път. Напълно се прекратяват до края 

на периода на извънредното положение струпването на повече от двама възрастни на 

едно място, което включва и явяването пред различни по вид комисии, провеждането 

на срещи, интервюта, събеседвания и други. 



 Подаването на заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и 

в паралелки за придобиване на професионално образование от родители 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 настойници или лица, които полагат грижи за ученици от 

домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове 

за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства се 

осъществява по електронен път на e-mail: io_mon_kst@аbv.bg  

 Останалите документи, описани в чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

за организация на дейностите в училищното образование, може да се изпратят на 

хартиен носител до Комисия за приемане 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 

отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за 

настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 

2020/2021 година в РУО – Кюстендил с препоръчано писмо или по куриер на адрес: 

2500 Кюстендил, ул. “Демокрация” № 55, ет. 6. В случай, че се представят копия на 

документи, върху същите трябва да бъде изписан собственоръчно текст „Вярно с 

оригинала“, придружен от подпис на заявителя. Същите документи не трябва да се 

изпращат по електронен път /по имейл/, тъй като съдържат лични данни за ученика. 

При обективна невъзможност документите да бъдат изпратени с писмо или по куриер 

същите трябва да бъдат представени на място в РУО – Кюстендил след отмяната на 

извънредното положение, за да се окомплектова пакетът от документи, необходими за 

осъществяване на процедурата.  
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 Моля в срок до 30.04.2020 година да публикувате приложената информация 

относно приемането 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 отглеждане и възпитание на 

деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и 

учениците, настанени в приемни семейства за учебната 2020/2021 година на 

електронната страница на повереното Ви училище и да уведомите заинтересованите 

родители и ученици по подходящ начин, при спазване на изискванията за работа в 

епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение. 

 

 


