
Г Р А Ф И К 

на дейностите Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с 

физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 

120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за 

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

VІІІ клас в неспециализираните училища по утвърден държавен план-прием за 

учебната 2022/2023 година 

№ Дейност 
Период на 

изпълнение 
1. Изготвяне и изпращане на писма до МЦ относно определяне на 

график за дейността на ЛКК. Консултация за организацията на 
съвместната дейност на МЦ и РУО 

05.04-19.04.2022 г. 

2. Изготвяне на график за работата на ЛКК по райони, обява и 
писмо до училищата със VII клас 

20.04-21.04.2022 г. 

3.  Информиране и консултиране на ученици, родители, граждани 
във връзка с условията за насочване на ученици с хронични 
заболявания, с … 

април – юни 2022 г. 

4. Прием на документи Всеки работен ден 
от 03.05.2022 г. до 
20.05.2022 г. 

5. Приемане от началника на РУО – Монтана мотивираното 
становище на директора на РЦПППО – Монтана за учениците по 
чл. 120, ал. 7 от ЗПУО 

до 10 юни 2022 г. 

6. Заседание за разглеждане на внесените документи до 13.06.2022 г.  
7. Изготвяне на протокол за подреждане и насочване  до 13.06.2022 г. 
8. Изготвяне на препис - извлечение от протоколите и изпращането 

им на директорите на училища  
до 14.06.2022 г.  

9. Уведомява насочените 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 и ученици, настанени в приемни семейства, че на 04 
юли 2022 г. до 17,00 часа следва да се запишат в училището, в 
което са насочени 

до 20.06.2022 г. 

10. Пренасочва ученици към други училища, в случаите, когато 
учениците са записани в паралелка, за която няма да се извършва 
държавен прием.  

При необходимост 

 
Работно време: от 9.00 до 17.30 часа 
Място на работа: РУО – Монтана, пл. Жеравица № 1, ет. VII 
 

Изготвил: инж. Нина Кирилова,  
ст. експерт по ПОО в РУО -  Монтана 
Председател на комисията за насочване на ученици 


