
ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В  

ДГ №29 „ЗВЪНЧЕ”- ВАРНА 
 

1.Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния 

лекар. 

2.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни 

чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди 

постъпване на детето в детската градина. 

3.Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди 

постъпване на детето в детската градина. 

4.Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето 

съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г./за имунизациите в 

Република България/ДБ бр.45 от 2005г./ 

5.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: 

-при отсъствие на детето от детската градина за повече от 60 

календарни дни по едни или други причини се представя изследване за 

патогенни чревни бактерии и чревни паразити  

-при отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 

календарни дни по епидемични показания се представя еднократен 

резултат от изследване за патогенни чревни бактерии 

6.При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 

календарни дни се представя медицинска бележка от личния лекар за 

липсата на контакт със заразно болен. 

7.Когато детето отсъства по здравословни причини от детската 

градина , родителите се задължават своевременно да съобщят на 

тел.052/509 743 или устно в съответната група. 

8.Родителите на новите деца е необходимо да подготвят: 

-раничка с резервно бельо за смяна : по 2 чифта горно и долно бельо, 

пижама, обувки за в групата/пантофи, сандали/, анцунг, чорапи и шапка за 

слънце за летния сезон  

-1 пакетче носни кърпи и 1 пакетче влажни кърпи 

9. Протектор за легло – 1 бр. 

10.Облеклото на децата - да бъде съобразено с температурата на 

въздуха.За предпочитане са памучни дрехи. 

11.При приема на детето родителите трябва да представят данните на 

личния лекар на детето - име и телефон за връзка. 

12.При възникване на инфекциозно заболяване на дете  /шарки, 

стомашно-чревни заболявания – ентероколити и други  , родителя  в срок 

от 24 часа уведомява медицинското лице в детската градина или 

учителките на групата за появата му, с цел да се предприемат 

противоепидимични мерки. 

13.Болни деца в детската градина не се приемат. 

14.Забранен е приема на лекарства в детската градина . 

15.Нечистоплътни деца не се допускат в детското заведение. 

16.Родителите редовно трябва да проверяват децата си за паразити. 


