
 Уважаеми родители, 

медицинските специалисти в детските заведения и училищата  работят  по 

НАРЕДБА № 3 от 27 април 2000г.  на МЗ  

 

НАРЕДБА № 3 от 27 април 2000г.   

Обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г. 

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на здравните 

кабинети в детските заведения и училищата в Република България. 

 

Чл. 2. (1) В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика 

и промоция на здравето на децата и учениците. 

(2) В тях се осъществява и медицинско обслужване на спешните състояния 

при децата и учениците до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска 

помощ. 

 

Чл. 3. (1) Към детските заведения и училищата се организират здравни 

кабинети. Дейността на здравните кабинети се осъществява от медицинска сестра 

или фелдшер с образователно-квалификационна степен специалист или бакалавър. 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Дейността на здравния кабинет може да се 

осъществява и от правоспособен лекар или специалист по хигиена на детско-

юношеската възраст, педиатрия или обща медицина. 

  

Чл. 8. (1) В седемдневен срок от началото на учебната година личният 

(семейният) лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон 

за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на 

започване на учебната година съгласно приложение № 5. 

(2) При първоначално приемане на дете в детско заведение, при постъпване 

на ученик в първи клас, в следваща по-горна степен на обучение или при 

преместване в друго детско заведение или училище талонът по ал.1 се представя 

заедно с другите задължителни документи съгласно изискванията на 

Министерството на образованието и науката. 

 

Чл. 9. (1) Медицинският специалист вписва в здравно-профилактичната 

карта на детето или ученика данни относно: 

1. извършените от личния (семейния) лекар имунизации съгласно 

Имунизационния календар на Република България; 

2. резултатите от проведените профилактични прегледи. 

(2) Медицинският специалист изисква данните по т. 2 на ал. 1 от личния 



(семейния) лекар до 15 октомври/ по наредба на МЗ  и РЗИ- София област от 

02.09.2015г. на текущата година. Личният (семейният) лекар изпраща на 

медицинския специалист от здравния кабинет талон за проведените профилактични 

прегледи. 

 

Чл. 13. Медицинският специалист поддържа постоянна връзка с 

административното ръководство на детското заведение или училището и е член на 

педагогическия съвет на детското заведение или на училището. 

 

Чл. 15. Хигиенно-епидемиологичната инспекция ръководи методично и 

контролира дейността на медицинските специалисти, осигуряващи здравното 

обслужване на децата и учениците в здравните кабинети на детските заведения и 

училищата. 
 

 


