ДО родителите
на учениците, които завършват VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО – София-град
комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и
сензорни увреждания по тяхно искане по документи. Насочването се
извършва към профили и/или специалности от професии, които не са
противопоказни на здравословното им състояние, съгласно списъци,
утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра
на образованието и науката, както следва:
- Списък на заболяванията за приемане на ученици
в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ;
- Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните
увреждания и показаните специалности, профили и професии за приемане
на ученици след завършен VII клас или основно образование.
Информация за специалностите от професии, по които се осъществява
насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област
София-град може да получите в сградата на РУО – София-град, етаж. IV,
както и от приложения списък.

СПИСЪК
НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,
ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ УВРЕЖДАНИЯ
И
ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ
ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
СЛЕДЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
В УЧИЛИЩАТА
НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.
Стопанскоуправление 3. Финансист
и
администрация

4. Счетоводител

6. Икономист – мениджър

11. Офис – мениджър

3.1.Банково дело– с АЕ; НЕ; ФЕ, по 1
паралелка, квоти (ЧЕ – интензивно
изучаване)
Национална търговско-банкова
гимназия, район „Триадица“
3.2.Застрахователно и
осигурителнодело– с НЕ, 1
паралелка, квоти
Национална търговско-банкова
гимназия, район „Триадица“
4.1.Оперативно счетоводство – с РЕ, 1
паралелка, квоти
Национална търговско-банкова
гимназия, район „Триадица“
6.2.Търговия
1. Национална финансово-стопанска
гимназия, район „Лозенец“ – с АЕ, НЕ,
по2 паралелки (дуална форма на
обучение).
6.4.Икономика и мениджмънт– с АЕ,
НЕ, ФЕ, по 1 паралелка.
Национална финансово-стопанска
гимназия, район „Лозенец“
11.1. Бизнес-администрация – с ИЕ, 1
паралелка, квоти
1. Национална търговско-банкова
гимназия, район „Триадица“.

Информати
ка

13. Икономист – информатик

Техника

16. Техникнапрецизнатехника 16.1.
Измервателна
и
организационнатехника – с АЕ, 1
паралелка
1. Национална професионална гимназия
по прецизна техника и оптика „М. В.
Ломоносов“, район „Възраждане“.

20. Техникнаенергийни
съоръжения и инсталации

22. Техникпо
комуникационнисистеми

13.1. Икономическаинформатика– АЕ,
по 1 паралелка
2. Професионална гимназия по
телекомуникации, район „Студентски“.
3. Национална търговско-банкова
гимназия, район „Триадица“, квоти.

16.2. Лазернаи оптична техника – с АЕ,
1 паралелка
1. Национална професионална гимназия
по прецизна техника и оптика „М. В.
Ломоносов“, район „Възраждане“.

20.1. Топлотехника – топлинна,
климатична, вентилационна и хладилна
техника – с АЕ, 1 паралелка (дуална
форма на обучение).
1. Професионална гимназия по
транспорт и енергетика „Хенри Форд“.
22.2. Телекомуникационнисистеми – с
АЕ – по 1 паралелка.
1. Професионална гимназия по аудио-,
видео- и телекомуникации „А.С.Попов“,
район „Илинден“, (ЧЕ – интензивно
изучаване).

24.
Техникнаелектроннатехника

2. Професионална гимназия по
телекомуникации, район „Студентски“.

22.3. Кинотехника, аудио и
видеосистеми– с АЕ, 1 паралелка.
Национална професионална гимназия по
прецизна техника и оптика „М.В.
Ломоносов“, район „Възраждане“.

26.
Техникнакомпютърнисистеми

24.1. Промишленаелектроника:
1.Софийска професионална гимназия по
електроника „Джон Атанасов“, район
„Изгрев“– с АЕ – 1 паралелка
24.2. Микропроцесорнатехника– с АЕ –
по 1 паралелка
1.Софийска професионална гимназия по
електроника „Джон Атанасов“, район
„Изгрев“.
2.Професионална гимназия по аудио-,
видео- и телекомуникации „А.С.Попов“,
район „Илинден“, (ЧЕ – интензивно
изучаване).

26.1. Компютърнатехника и технологии
– с АЕ.
1.Национална професионална гимназия
по прецизна техника и оптика „М. В.
Ломоносов“, район „Възраждане“ – с
АЕ, 1 паралелкa.
2. Софийска професионална гимназия по
електроника „Джон Атанасов“, район
„Изгрев“ – с АЕ, 2 паралелки.
3. Професионална гимназия по аудио-,
видео- и телекомуникации „А.С.Попов“,
район „Илинден“ – с АЕ, 1
паралелка(ЧЕ – интензивно
изучаване).

28. Техникпо
автоматизация

4. Професионална гимназия по
електротехника и автоматика, район
„Овча купел“ – с АЕ, 1 паралелка.
5
. Професионална гимназия по
телекомуникации, район „Студентски“ –
с АЕ, 1 паралелка.

26.2. Компютърнимрежи
1. Софийска професионална гимназия по

електроника „Джон Атанасов“, район
„Изгрев“ – с АЕ, 2 паралелки.
30. Програмист
2. Професионална гимназия по аудио-,
видео- и телекомуникации „А.С.Попов“,
район „Илинден“ – с АЕ, 1
паралелка(ЧЕ – интензивно
изучаване).
3. Професионална гимназия по
електротехника и автоматика, район
„Овча купел“ – с АЕ, 1 паралелка.
4. Професионална гимназия по
телекомуникации, район „Студентски“ –
с АЕ, 1 паралелка.
5. Технологично училище Електронни
системи към Технически университетСофия, район „Младост“ – с АЕ, 1
паралелка.

28. 1 Автоматизация на непрекъснати
производства – с АЕ, 1 паралелка.
1. Професионална гимназия по
електротехника и автоматика, район
„Овча купел”.
28.3. Осигурителни и
комуникационнисистеми в ж.п.
инфраструктури– с АЕ, 1 паралелка.
1. Професионална гимназия по
железопътен транспорт „Никола
Корчев“, район „Сердика“.

30.2. Системнопрограмиране– с АЕ, по 1
паралелкa.
1. Софийска професионална гимназия по
електроника „Джон Атанасов“, район
„Изгрев“
2. Професионална гимназия по аудио-,
видео- и телекомуникации „А.С.Попов“,
район „Илинден“ – (ЧЕ – интензивно
изучаване).

3. Професионална гимназия по
електротехника и автоматика, район
„Овча купел“.
4. Професионална гимназия по
телекомуникации, район „Студентски“.
5. Технологично училище Електронни
системи към Технически университетСофия, район „Младост“ – с АЕ, 3
паралелки.

34. Техник-технолог в
хранително-вкусовата
промишленост

34.1. Производствонахляб, хлебни и
сладкарскиизделия
1. Софийска гимназия по хлебни и
сладкарски технологии, район „Красна
поляна“ – с АЕ, 1 паралелка
2. Софийска гимназия по хлебни и
сладкарски технологии, район „Красна
поляна“ – 1 паралелка (дуална форма
на обучение).
34.3. Производствонамесо,
меснипродукти и риба
1. Професионална гимназия по
хранително-вкусови технологии „Проф.
д-р Георги Павлов“, район „Илинден“ –
с АЕ, 1 паралелка.
2. Професионална гимназия по
хранително-вкусови технологии „Проф.
д-р Георги Павлов“, район „Илинден“ –
1 паралелка.

36. Хлебар-сладкар.

34.5. Производствоназахар и
захарниизделия
1. Професионална гимназия по
хранително-вкусови технологии „Проф.
д-р Георги Павлов“, район „Илинден“ –
с АЕ, 1 паралелка.
2. Професионална гимназия по
хранително-вкусови технологии „Проф.

38. Десенаторнатекстил.

д-р Георги Павлов“, район „Илинден“ –
1 паралелка.

39. Моделиертехнологнаоблекло

36.2. Производство на сладкарски
изделия – 1 паралелка.
1.Софийска гимназия по хлебни и
сладкарски технологии, район „Красна
поляна“.

40. Оператор в
производствонаоблекло

41. Моделиер технологнаобувни и кожено -

38.1. Компютърно проектиране и
десенираненатъканиплощниизделия– с
АЕ, 1 паралелка.
1. Професионална гимназия по
текстил и моден дизайн, район
„Триадица“.

галантерийниизделия

43. Шивач

39.1. Конструиране, моделиране и
технологиянаоблеклооттекстил – с АЕ,
0,5 паралелка.
1. Професионална гимназия по
облекло „Княгиня Мария Луиза“, район
„Лозенец“
39.2. Конструиране, моделиране и
технологиянаоблеклооткожи – 1
паралелка.
1. Професионална гимназия по
текстил и кожени изделия, район
„Възраждане“.
40.1. Производствонаоблеклооттекстил
– 1 паралелка.
94СОУ „Димитър
Страшимиров“, район „Слатина“.
41.1. Конструиране, моделиране и
технологияна обувни изделия – 1
паралелка.
1. Професионална гимназия по
текстил и кожени изделия, район
„Възраждане“.
41.2. Конструиране, моделиране и
технологиянакожено галантерийниизделия– 1 паралелка.

1. Професионална гимназия по
текстил и кожени изделия, район
„Възраждане“.
43.1. Шивачество – 1 паралелка (3 г.)
172 ОбУ, район „Нови Искър“.

Озеленяван е и
цветарство

51. Техник – озеленител

51.1. Цветарство– 1 пар
1. Професионална
селско стопанство „Буз
купел“.

51.2. Парковостроителс
– с АЕ, 1 паралелка
1. Софийска гимн
строителство, архитект
„Христо Ботев“, район
Медицинск
а
диагностик а и
технологии

55. Техникпоочнаоптика

55.1. Очнаоптика–с АЕ

1. Национална про
гимназия по прецизна т
„М.В. Ломоносов“, рай

Социалнидейности 59. Социаленработник

59.1. Социалниуслугин
в риск – с АЕ, 1 парале

135. СОУ „Ян Амос

район „Красна поляна“
Хотелиерст
во,
ресторантьорство
и кетеринг

60. Хотелиер

60.1.
Организациянахотелиер
с АЕ, по 1 паралелка

1. Професионална г

туризъм „Алеко Конста
район „Банкя“.

2. Софийска профе

гимназия по туризъм, р
61. Администратор в хотелиерството.

„Оборище“.

65. Ресторантьор

60.1.
Организациянаобслужв
хотелиерството–с АЕ, 1
паралелка
1. Професионална г

туризъм „Алеко Конста
район „Банкя“.

65.1. Производство и об

заведениятазахранене и
1 паралелка

1. Професионална

туризъм „Ал. Констант
„Банкя“ – с АЕ.

2. Софийска проф

гимназия по туризъм, р

„Оборище“ – с НЕ ИтЕ

65.2. Кетеринг – по1 па
66. Готвач

1. Професионална

туризъм „Ал. Констант
„Банкя“ – с АЕ.

68. Работник в
в заведенията за храненене и развлечения

2. Софийска проф

гимназия по туризъм, р
– с АЕ, ИЕ.

66.1. Производствонаку

и напитки– 1 паралелк

1. Професионална

туризъм „Ал. Констант
„Банкя“.

Пътувания,
туризъм и
свободнотовреме

69. Организатор на туристическа агентска дейност

70. Екскурзовод

68.1.Работник в
производството на кули
заведенията за храненен
– 1 паралелка.
59 ОбУ В. Левски“,
69.1. Организация на ту
свободното време – с А

170 СУ„В. Левски
Искър“.

70.1. Екскурзоводско об
1 паралелка.

71. Аниматор в
туризма

1. Софийска проф
гимназия по туризъм, р

71.1. Туристическа ани
паралелка.

192 СУ „Христо Б
„Панчарево
Фризьорск
73. Фризьор
и
козметичниуслуги

73.1. Фризьорство– 1 па
Професионална ги
фризьорство и козметик
Евдокия“.

74. Козметик

74.1. Козметика– 1 пар
Професионална ги
фризьорство и козметик
Евдокия“
Транспорт

77.
Организаторпоексплоатациянаавтомобилниятранспорт

77.1.
Експлоатациянаавтомо
– с АЕ, по 1 паралелка

1. Професионална
транспорт и енергетика
„Илинден“.

.2. Професионалн
транспорт „Макгахан“,

СПИСЪК
НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ
ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ
1. Болести на нервната система, довели до засягане на горни крайници.
1.1. Детска церебрална парализа, състояния след прекаран енцефалит или миелит и
множествена склероза с нормален интелект и наличие на огнищен неврологичен
дефицит.
1.2. Прогресивна мускулна дистрофия, вродени миопатии, неврална мускулна атрофия
(наследствени сетивно – моторни невропатии), спинална мускулна атрофия.
2. Заболявания на опорно-двигателната система.
2.1. Посттравматични и постоперативни състояния с трайни остатъчни функционални
двигателни нарушения на горни крайници.
3. Болести на зрителния анализатор, довели до трайна загуба на зрението.
3.1. Зрителна острота под 0,1.
4. Злокачествени новообразувания – след проведено консервативно или оперативно
лечение в стадии на дълготрайна клинична ремисия.

СПИСЪК
НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ
УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ,
ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
СЛЕД
ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
А. Заболявания и показаните професии и специалности
Но
ме
р

Заболявания

1.

Заболяваниянаопорно –

№
напоказанитепрофеси
и и специалности

двигателнатасистема.
1.1.
Придобитдеформитетнатазобедрената
става – болесттанаПертес с
тежкиостатъчнидеформации.
1.2. Ампутации, контрактури и
анкилози –
беззасяганенагоренкрайник,
включително,
ползващипостоянниинвалидниколичк
и.

3,4,6,9,10,11,12,13,16,17,18,24,25,26,27,30,33,
38, 39,40,41,43,55,57

2.

Болестинацентрална и
перифернанервнасистема.
2.1. Детскацеребралнапарализа и
състоянияследпрекараненцефалитили
миелит с нормаленинтелект и
незасегнатигорникрайници, с
остатъчнипроявинадолнапарапареза.

4,6,9,10,11,12,13,16,17,24,25,26,
27,30,33,3839,40, 43,55,57

2.2. Епилепсия с
постоянноантиепилептичнолечение,
презпоследнатаеднагодина.
2.3. Прогресивнамускулнадистрофия,
вроденимиопатии,
невралнамускулнаатрофия и
спиналнамускулнаатрофия.
2.4. Миастения.

3,4,5,6,9,10,11,12,13,24,25,30,38,
39,40,43,49,54,55,56,57,58,59,60,
61

4,6,9,10,11,12,13,16,17,24,25,26,
27,30,33,3839,40,43,55,57

4,6,9,10,11,12,13,16,17,24,25,26,
27,30,33,3839,40, 43,55,57

3.

4.

5.

6.

7.

Заболяваниянабронхопулмонална
тасистема.
3.1.
Следпарциалнаилитоталнарезекциян
аединиябялдробвследствиенасистем
низаболяваниянабронхобелодробнат
асистемасъсстепеннопроявенадихате
лнанедостатъчност.

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,
18,19,20,2122,23,24,25,26,27,28,
30,34,37,39,40,43,55,56,57,58,59,
60,61,69,70,71,72

Заболяваниянаендокриннатасистем
а.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,
4.1. Инсулинозависимзахарендиабет.
24,25,26,27,28,29,30,
38,39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,
61,62,69,70,71,72,73,74
Психичнизаболявания. 5.1.
Циклофрения и шизофрения в
38,39,40,41,42,43,49,51,52,66
ремисия.
Болестинаотделителнатасистема.
6.1. Хронична и
терминалнабъбречнанедостатъчност.

Болестинаслуховияапаратдовелидо
трайназагубанаслуха.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,
38,39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,
61,62,69,70,71,72,73,74
4,11,13,16,17,18,19,24,25,26,27,30,36,38,39,40,
41,42,43,44,51,52,55,
56,57,66,73,74

8.

Болестинасърцето, съдовете и
кръвообращението.
8.1.
Следсърдечнаоперациязавроденоилип 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,
ридобитосърдечнозаболяване с
24,25,26,27,28,30,38,
остатъчнихемодинамичнинарушения. 39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,61,
62,69,70,71,72,73,74
8.2.
Провеждащиантикоагулантнолечение
въввръзка с
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,30,38,
инплантиранаклапнапротеза.
39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,61,
62,69,70,71,72,73,74
8.3. С
инплантиранпостояненелектрокардио
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,
стимулатор.
24,25,26,27,28,30,38,
39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,61,
62,69,70,71,72,73,74

9.

Злокачествениновообразувания
– следпроведено
консервативноилиоперативнолечение
в
стадиинадълготрайнаклиничнаремиси
я.
Пациенти с трансплантация.

10.

11.

Болестиназрителнияанализатор.
11.1. Неусложненадвуочнамиопиянад
6,0 Д
призрителнаостротанадветеочиот 0,1
до 0,3.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,30,38,39,
40,43,51,52,53,54,58,59,60,61,62,
69,70,71,72,73,74

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23,
24,25,26,27,28,29,30,
38,39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,
61,62,69,70,71,72,73,74

8,9,10,11,12,34,35,36,43,44,47,48,
49,51,52,58,59,60,61,62,63,64,65,
66,67,68,69,70,72,73,74

11.2.
Вроденаювенилнаглаукомасъсзрителн
8,9,10,11,12,34,35,36,43,44,47,48,
аостротанадветеочиот 0,1до 0,3.
49,51,52,58,59,60,61,62,63,64,65,
66,67,68,69,70,72,73,74
11.3.
Двуочнаафакиясъсзрителнаостротанаа
фактичнотоокоот 0,1до 0,3 с
8,9,10,11,12,34,35,36,43,44,47,48,
контактналещаилиинтраокуларналеща 49,51,52,58,59,60,61,62,63,64,65,
.
66,67,68,69,70,72,73,74

