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УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА И ПОСЕЩАВАНЕ 

 НА ДГ „Роза”, гр. Мездра 

 

Съгласно чл. 4 от Наредба №5 за предучилищното образование в детските градини се приемат 

деца с със заявление за постъпване в ДГ на родителите или настойниците. 

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 за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на 

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

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. 

7. служебна бележка от ДГ/ако детето се мести от друга детска градина/ 

 При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се 

представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при 

отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно 

Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 

40 от 2006 г.). 

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

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

 

За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини на община Мездра не се 

заплаща такса. Осигуряването на консумативи  - тоалетна хартия, салфетки, течен сапун и др. се 

осигуряват от родителите. 

 

В ДГ провеждат допълнителни дейности извън държавните образователни изисквания за 

предучилищно възпитание, които се заплащат от родителите. 

При посещение в ДГ детето е необходимо да има: 

1. Пижама; 

2. Топлинки или други удобни обувки; 

3. Дрехи за преобличане; 

 

Не се допуска: 

1. Внасяне на лекарства в ДГ; 

2. Внасяне на храни – бонбони, пуканки, царевични пръчки, солети и др. в  ДГ; 

3. Внасяне на остри предмети, застрашаващи живота на децата; 

4. Ценни вещи, които могат да бъдат повредени или загубени. 

 

ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, МОЛЯ СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НА ПОСОЧЕНИЯ   E-MAIL, 

ТЕЛЕФОН ИЛИ НА тел:088287061! 

http://dg-mezdra.idwebbg.com/
mailto:mezdra_cdg2@abv.bg

