
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  

  

Н

о 

ме 

р  

Заболявания  № на показаните  

професии и 

специалности  

  
1.  Заболявания на опорно – 

двигателната система.  

1.1. Придобит деформитет 

на тазобедрената става – 

болестта на Пертес с тежки 

остатъчни деформации.  

1.2. Ампутации, 

контрактури и анкилози – 

без засягане на горен 

крайник, включително, 

ползващи постоянни 

инвалидни колички.  

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.  Болести на централна и 

периферна нервна 

система.  

2.1. Детска церебрална 

парализа и състояния след 

прекаран енцефалит или 

миелит с нормален интелект 

и незасегнати горни 

крайници, с остатъчни 

прояви на долна парапареза. 

 

2.2. Епилепсия с постоянно 

антиепилептично лечение, 

през последната една 

година.  

 

2.3. Прогресивна мускулна 

дистрофия, вродени 

миопатии, неврална 

мускулна атрофия и 

спинална мускулна атрофия. 

  

2.4. Миастения.  

  

 

 
 
  

4,6,9,10,11,12,13,16,17,24,25,26, 

27,30,33,3839,40, 43,55,57  
  
  
  
  
  

 

 

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.  Заболявания на 

бронхопулмоналната 

система.  

3.1. След парциална или 

тотална резекция на единия 

бял дроб вследствие на 

системни заболявания на 

бронхобелодробната 

система със степенно 

проявена дихателна 

недостатъчност.  

  
  

 
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  
  
  

4.  Заболявания на 

ендокринната система.  

4.1. Инсулинозависим 

захарен диабет.  

  
  
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  
5.  Психични заболявания. 

5.1. Циклофрения и 

шизофрения в ремисия.  

  
38,39,40,41,42,43,49,51,52,66  

6.  Болести на отделителната 

система.  

6.1. Хронична и терминална 

бъбречна недостатъчност.  

  
  

  
  
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  

7.  Болести на слуховия 

апарат довели до трайна 

загуба на слуха.  

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.  Болести на сърцето, 

съдовете и 

кръвообращението.  

8.1. След сърдечна операция 

за вродено или придобито 

сърдечно заболяване с 

остатъчни хемодинамични 

нарушения.  

  
8.2. Провеждащи 

антикоагулантно лечение 

във връзка с инплантирана 

клапна протеза.  

  
8.3. С инплантиран 

постоянен 

електрокардиостимулатор.   

  
  
 

 

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, 

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,

20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,38, 

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,

20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,38, 

39,40,43,51,52,53,54,58,59,60,61, 

62,69,70,71,72,73,74       
  

 

9.  Злокачествени 

новообразувания  

– след проведено  
консервативно или 

оперативно лечение в стадии 

на дълготрайна клинична 

ремисия.  

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  

10

.  
 Пациенти с 

трансплантация.  
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  



11

.  
Болести на зрителния 

анализатор.  

11.1. Неусложнена двуочна 

миопия над 6,0 Д при 

зрителна острота на двете 

очи от 0,1 до 0,3.  

 
11.2. Вродена ювенилна 

глаукома със зрителна 

острота на двете очи от 0,1 

до 0,3.  

  
11.3. Двуочна афакия със 

зрителна острота на 

афактичното око от 0,1 до 

0,3 с контактна леща или 

интраокуларна леща.  

 

 

 

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  
  
  
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  
  
 

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  
  

 


