
 

Уважаеми родители,  

Във връзка с предстоящото начало на учебната 2022-2023 година, Ви информираме за следната 

организация: 

1.Новоприети деца, постъпват в детската градина след представяне на следните документи 

съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 

18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към 

тях: 

 
 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; 

 

 данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта 

съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.) 

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. 

 

 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 възраст –изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, 

извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето съгласно Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за 

устройството и дейността на детските ясли. 

 

    !!! Необходимите документи на новопостъпващите деца се предоставят на медицинската сестра 

ЕДИН ДЕН ПРЕДИ действителното посещение.    

 
2. На записаните и посещаващи деца,  при отсъствие от детската градина, съгласно Наредба № 3 

от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини се изискват следните медицински 

документи: 

 
 за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със 

заразно болен; 

 

 за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от 

изследване на патогенни чревни бактерии; 

 

 за повече от 2 месеца-еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба № 5 от 

2006 за диагностика, профилактика и контрола на местните паразитози(ДВ,бр.40 от 2006)  

 

 в началото на всяка учебна година се представя нова здравно-профилактична карта на детето, 

попълнена от личния лекар; 

 



        3. Напомняме, че за периода от 15 септември до 31 май, съгласно от Наредба № 5 от 03.06.2016г 

за предучилищното образование  : 

 
 децата от яслена и първа  група могат да отсъстват в рамките на 30 дни по домашни причини с 

предварително писмено уведомяване от родителя, до директора. 

 

 Отсъствието на. децата записани за задължително предучилищно образование   е допустимо по 

здравословни или други уважителни причинии, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по  

семейни причини,   за не повече от 10 дни за съответната учебна година с предварително писмено 

уведомяване от родителя, до директора. 

 

П О К А Н А 

Към родителите на децата постъпващи в първа градинска група, за учебната 2022-2023г. 

 Уважаеми родители, 

На 12.09 и 13.09.2022г  от 16:30 до 18:30 ч.  

Ще имате възможност заедно с децата, да се запознаете с екипа на група „Палавници”, с общия вид на 

средата в която ще пребивават, да споделите въпроси които Ви вълнуват, с което ще стартираме нашето 

партньорство. 

 

Г Р А Ф И К 

На родителските срещи в ДГ-55”Иглика” 

Уважаеми родители, имаме удоволствието да Ви поканим на първата родителска среща за учебната 2022-

2023 г., както следва: 

20.09.2022г –от 17:00ч. - първа група „Палавници” 

20.09.2022г.- от 17:15ч. – втора група „Щурче” 

20.09.2022г. – от 17:30ч.- трета група А- „Буратино” 

                                                          трета група Б- „Слънчице” 

                                                          четвърта група „Звездички” 

               27.09.2022г.- от 17:30 – яслена група „Мечо Пух” 

                                                        яслена група „Калинка” 

           !!!С цел създаване на  оптимална и ползотворна  работна среда за всички страни, присъствието на 

деца не е желателно. Разчитаме на Вашата организация. 

 

 С.Радева 

                                                                                                                             Директор на ДГ-55”Иглика” 


