
НЕОБХОДИМИ  МЕДИЦИНСКИ  ДОКУМЕНТИ 

 

Родителите на новозаписани деца, постъпващи в детска градина, ще представят всички 

документи, съгласно Наредба №3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и 

Наредба 26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 

изисквания към тях: 

 - оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето 

и отбелязани всички имунизации за възрастта. Деца, на които не са извършени задължителните 

имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни 

противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за 

имунизациите в Република България. 

 -  еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни 

паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение; 

 - изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето 

в детското заведение; 

 - медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не 

по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. 

 - за децата от яслена група – и изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от 

родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата. 

   Важно! Често се случва медицинските документи да не отговарят на изискванията и сестрата да 

ги върне за корекция, а в този случай децата не се приемат! За да предотвратим стреса от 

евентуалното връщане на детето още в първия ден, всички документи се представят на 

медицинските сестри най-малко един ден предварително. 

             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    При децата, които досега са посещавали и възобновяват посещенията си в детска градина, 

след отсъствие повече от два месеца, се изисква еднократен отрицателен резултат за чревни 

паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните 

паразитози.  Вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, родителите декларират 

обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци 

на заразно заболяване през последните 14 дни. Бланката за попълване (с примерен образец), ще 

може да получите от медицинската сестра при подаване на документите, или да изтеглите от сайта 

на детската градина.  

 Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето и отбелязани 

всички имунизации за възрастта, се представя отново в началото на всяка учебна година. Деца, на 

които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска 

градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда 

на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. 

 

 

 


