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Уважаеми родители,  

Представяме Ви информация от писмо на Директора на РЗИ – Варна  за видовете медицински 

документи, които се представят при завръщане на детето в ДГ или при планов прием (за I-ва 

възрастова група). 

 

            От Ръководството 

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

 
 

1. Контактните и положителните на Covid-19 деца се завръщат в ДГ след представяне на 

медицинска бележка за извинение на отсъствието и медицинска бележка от ОПЛ, че лицето е 

клинично здраво и е допустимо. Вместо две медицински бележки е допустимо издаването на 

една медицинска бележка, коя то да съдържа всички изброени реквизити. 

 
2. При всички останали случаи на отсъствие на децата следва да се издава медицинска бележка 

за извинение на отсъствията по медицински причини – с вписани диагноза, период на 

отсъствие, УИН и др. 

 

3. Родители, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението си в ДГ, при 

завръщането вместо бележка за липса на контакт с ОЗБ могат да декларират, че не им е 
известно детето да е било в контакт със заразно болен и няма признаци на заразно заболяване 

през последните 14 дни. 

 
4. При възобновяването на посещението в ДГ следва да се представи документ от изследвания на 

кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди завръщане на детето в детската градина – 

по чл.4, ал.4 от Наредба № 3 /2007 г за здравните изисквания към детските градини. 

 
5. При новоприети деца приемът се осъществява след предоставяне на нужните медицински 

документи съгласно изискванията на Наредба № 3 /2007 г за здравните изисквания към 

детските градини: 

 

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

 

- 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; 

 

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

детската градина;  

 

- 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 
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- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните 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. 

 

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

В допълнение Ви напомняме, че по изискванията на чл. 4 на Наредба № 3 /2007 г за здравните 

изисквания към детските градини: 

 

- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска 

бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен. 

- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 2 месеца се предоставя лабораторен 

документ за еднократен отрицателен резултат за чревни паразити. 


