
 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ В ДГ №17 „ИГЛИКА” 
Съгласно Наредба №3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските 

градини: 
 
Приемът на деца е въз основа на писмено заявление, подадено от родителите. 
Към заявлението се прилагат следните документи: 
1.копие от акта за раждане на детето; 
2.здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 
3.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; 
4.изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето 
в детската градина; 
5.данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта, 
съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България; 
6. 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. 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. 
7.за деца, постъпващи в детска ясла - изследване с отрицателна реакция по Васерман за 
единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в детската 
ясла /Наредба №26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и 
детските кухни и здравните изисквания към тях/ 

 
Необходими вещи за престоя на детето в ДГ №17 «Иглика» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пълен комплект документи се представя в детското заведение в три дневен срок преди 

постъпване на детето! 
 

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКА ЯСЛА 

 Пантофи                                           

 Комплект дрехи за преобличане 

 Пижама 

 Хавлиена кърпа за ръце 

 Памперсов чаршаф – 1бр. 
месечно и при необходимост 

 Шапка /през летния период/ 
 

 

 Пантофи                                        

 Комплект дрехи за преобличане 

 Пижама 

 Шапка /през летния период/ 

 Лигавник 

 Памперс /при необходимост/ 

 Памперсов чаршаф – 2 бр. 
месечно и при необходимост 

 Хавлиена кърпа за ръце 


