
Уважаеми родители,  

Съгласно писмо на РЗИ с изх. № МД-24-87-1/14.10.2020 г., съобразено с Насоки за 

работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в 

условията COVID – 19 се изисква: 

1. Положителните и контактните на COVID – 19 деца се завръщат в 

организираните колективи за присъствено обучение след представяне на 

медицинска бележка за извинение на отсъствие и представяне на медицинска 

бележка от ОПЛ, че лицето е клинично здраво и е допустимо. Вместо две 

медицински бележки е допустимо издаване на една медицинска бележка, която да 

съдържа всички изброени реквизити.  

 

2. За деца, които възобновяват посещенията си в детските градини, се изисква 

документ по чл. 4, ал. 4 и ал.5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните 

изисквания: 

 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; 

 при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за 

чревни паразити  

 при отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя 

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

 

3. Съгласно писмо на МЗ с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. относно Указание за 

посещение на деца в детски градини, родители, които са преценили, че детето им 

ще възобнови посещението в детската градина, вместо медицинска бележка за 

контакт със заразно болен могат да декларират обстоятелството, че не им е 

известно детето да е било в контакт със заразно болен и няма признаци на заразно 

заболяване през последните 14 дни. 

 

Съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за 

предучилищното  образование (Обн. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г.), следва: 

 когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите 

на педагогическо взаимодействие в детските градини е преустановено, след 

заповед на министъра на образованието и науката педагогическото 

взаимодействие се осъществява, до колкото е възможно, от разстояние в 

електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технолоии и с участието на родителите.  

 отсъствията на децата по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за 

учебната 2020 - 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията 

на чл. 10, ал. 2 от Наредбата. 



 през учебната 2020 – 2021 година родителите на деца, записани в съответната 

детска градина, могат да подадат заявление за включване на детето в 

самостоятелна организация по чл. 18, ал. 1 до директора на детската градина от 

1-во до 5-то число но всеки месец. 

 

  


