
ДЕТСКА ГРАДИНА №2  “СНЕЖАНКА” 

гр. Казанлък, ул.”Ален мак” №8, тел: 0878799202, E-mail: cdg2kk@abv.bg 
 

 

Инструкции за прием на децата в ДГ №2 „Снежанка“ 

Уважаеми родители, 

Съгласно указанията на МЗ, за да подновите посещението на детето си в ДГ №2 

„Снежанка“ трябва да имате предвид, че са необходими следните изследвания: 

 В случай, че детето  е отсъствало повече от 2 месеца -  еднократен отрицателен 

резултат за чревни паразити; 

 В случай, че детето е отсъствало повече от 30 дни се представя еднократен 

отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии; 

 В случай, че детето е отсъствало повече от 10 дни, вместо медицинска бележка 

за контакт със заразно болен,  родителите могат да декларират обстоятелството, 

че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма 

признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. 

 Новоприетите деца ще се приемат след представяне на необходимите 

документи, съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към 

детските градини  и  Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за организацията и дейността 

на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. 

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи: 

–          здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за 

имунизационния статус на детето; 

–          отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и 

чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване 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. 

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи: 

–          здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за 

имунизационния статус на детето; 

–          отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни 

паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла; 

–          изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди 

постъпване в яслата; 
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–          изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, 

извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата; 

–          медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен. 

 

Публикуваме декларация, която може да попълните. В случай, че нямате 

възможност да я попълните и разпечатате, когато подновите посещението на детето в 

ДГ №2“Снежанка“, може да я  вземете от ДГ, да я попълните и носите в деня на 

приема.    
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Декларация 
       Долуподписаният/ата 

............................................................................................................... 

( трите имена на родителя) 

      В качеството си на родител/настойник на 

................................................................................................................. 

( трите имена на  детето) 

От .................... група в ДГ  № 2 „ Снежанка“ 

       Декларирам, че:  

-детето ми е здраво; 

-не ми е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на 

заразно заболяване през последните 14 дни; 

-не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19; 

-при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние 

на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя 

посещението му на детската градина; 

-приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните 

правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна 

епидемиологична ситуация на територията на страната. 

Запознат/а съм, че: 

-не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и 

решението да го направя е изцяло мое; 

-детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни 

изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, 

но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и 

COVID-19; 

-трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се 

консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или 

грипоподобни симптоми; 

-следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да 

заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно; 

-е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от ДГ №2 

противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на 

децата и служителите, в т. ч. правилата за физическа дистанция във и извън 

институцията. 

 

Запозната/запознат съм, че декларирането на неверни данни е престъпление и е 

наказуемо, съгласно НК. 

 

Дата: ...........................                                                          Подпис: .......................... 

 


