
НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И 

ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА: 
 

Приемът на деца в ДГ№107 „Бон- бон“ се осъществява чрез Информационна 

система за обслужване на детските заведения(ИСОДЗ). Всеки родител, 

желаещ да запише детето си в ДГ№107 „Бон- бон“, трябва да направи 

профил на детето в ИСОДЗ и да кандидатства за прием. При класиране в 

детската градина, системата генерира заявление, в което са описани 

необходимите документи за записване на детето в детската градина. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОПОСТЪПВАЩИ: 

 
Внимание! Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, са 

възможни промени в изискването към медицинските документи и в този 

случай, детската градина се ангажира своевременно да уведоми 

родителите. 

При приема през м. Септември, всички деца в детската градина – 

новопостъпили и вече посещаващи, следва да предоставят попълнена лична 

здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с имунизационен статус ( приемат се 

и без да са вписани дози и серийни номера на имунизациите). Деца с 

непопълнени ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се 

приемат за достоверни! 

 Оригинал на здравно-профилактична карта с имунизационен 

статус на детето, попълнена от личния лекар – представя се в 

началото на всяка учебна година и отговаряща на посочените по- 

горе изисквания; 

  Здравна карта за дете 

 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. 



 

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДЕЦА, БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ ЗА 

ВЪЗРАСТТА ! 

Деца, които са посещавали детска ясла, не правят нови изследвания, а 

вместо тях представят здравния картон от яслата или друго детско 

заведение, медицинска бележка за контакт ако са прекъснали посещение за 

повече от десет работни дни и изследване за патогенни чревни бактерии и 

чревни паразити, ако не са посещавали старото детско заведение повече от 

два месеца. 

 При възобновяване на посещението, родителят може да 

представи декларация, че не е известно детето да е било в контакт със 

заразно-болен и няма признаци за заразно заболяване в близките 14 дни. 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА 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 за патогенни чревни бактерии; 

• за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни 

паразити (фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. 

за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози 

(ДВ, бр. 40 от 2006 г.). 

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 медицинскaта сестра най- 

късно един ден предварително. 

Телефон за връзка и консултация с медицинската сестра, след 01.09.2021г. в 

рамките на работното време – 07,30ч. до 14,30ч. 02 952 1797 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B3%2B107&oq=%D0%B4%D0%B3%2B107&aqs=chrome..69i57j46i39i175i199j69i61l2.2672j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

