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СПРАВКА 

за отразяване на становищата от общественото обсъждане по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за 

здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания 

Участник в общественото 

обсъждане 
Предложение/Мнение 

Приема се/ не 

се приема 
Мотиви 

Съюз на Работодателите в 

Системата на Народната 

Просвета в България  

вх. № 62-00-74 и 62-00-75 от 

11.08.2022 г. 

 

Съюзът на работодателите в системата на 

народната просвета в България (СРСНПБ) не 

подкрепя направените предложения в чл. 4. (1), т. 4 

„4. за учениците от V и VI клас - общо до тридесет и 

два учебни часа с продължителност от 40 минути, 

като три дни от седмицата са до седем учебни часа“ и 

т. 5 „за учениците от VII клас – общо до тридесет и 

два учебни часа с продължителност от 40 минути, 

като четири дни от седмицата са до седем часа.“ в 

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 

2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и 

спазване на седмичните учебни разписания. 

Предложените промени увеличават 

ежеседмичната натовареност на учениците от 5. клас 

и 6. клас, което води както до физическо 

обездвижване, така и до психично натоварване. 

Увеличаването на седмичния брой часове – „до 

тридесет и два учебни часа седмично“ води до 

удължаване на времето, прекарано в образователната 

институция, което от своя страна застрашава живота 

и здравето на учениците, обучаващи се в училища с 

двусменен режим на обучение, както и на тези, които 

са включени в групи за целодневна организация на 

учебния ден и/или ползват училищен транспорт. 

Реално тези ученици ще се придвижват до домовете 

си в тъмната част на денонощието. Това крие риск от 

различни пътни и други инциденти, свързани със 

живота и здравето на децата. Продължителността на 

училищната ангажираност в едно с транспорта от и до 

Приема се по 

принцип. 

Предложението на 

Министерството на 

здравеопазването, публикувано 

за обществено обсъждане, не 

удължава престоя на децата в 

училище, тъй като в пети, шести 

и седми клас се намалява за 

всички ученици 

продължителността на учебния 

час на 40 минути.  В този смисъл, 

подкрепяме становището на 

Съюза на Работодателите в 

Системата на Народната 

Просвета в България, а именно 

промените в наредбата да не 

водят до допълнително 

натоварване на децата. Считаме, 

че наредбата постига баланс 

между здравните и 

образователните потребности на 

децата. За още по – голямо 

съобразяване със здравните 

нужди на децата в училище, в 

окончателния вариант на наредба 

е променен текстът на чл. 4, ал. 1, 

т. 4  и 5 съобразно философията 

на направените предложения от 

Съюза на Работодателите в 

Системата на Народната 
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дома би надхвърлило 13 астрономически часа. 

СРСНПБ предлага следната редакция в 

проекта на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 

2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и 

спазване на седмичните учебни разписания: 

Параграф единствен. Чл. 4 се изменят така:  

„Чл. 4. (1) Задължителните и избираемите 

учебни часове, включени в седмичното учебно 

разписание са:  

1. за учениците от I клас - общо двадесет и два 

учебни часа с продължителност от 35 минути, като 

два дни са по пет учебни часа.  

2. за учениците от II клас - общо двадесет и три 

учебни часа с продължителност от 35 минути, като 

три дни са по пет учебни часа.  

3. за учениците от III и IV клас - общо двадесет 

и седем учебни часа с продължителност от 40 минути, 

като два дни са по шест учебни часа.  

4. за учениците от V клас – не повече от 

тридесет и един учебни часа с продължителност от 40 

минути в рамките на един от двата учебни срока на 

учебната година, като два дни от седмицата са до 

седем учебни часа. 

5. за учениците от VI клас - общо тридесет и 

един учебни часа, с продължителност от 40 минути, 

като два дни от седмицата са до седем учебни часа. 

6. за учениците от VII клас – не повече от 

тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 

минути в рамките на един от двата учебни срока на 

учебната година, като четири дни от седмицата са до 

седем часа.  

7. за учениците от VIII до XII клас - общо 

тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 

минути, като два дни от седмицата са по седем часа.  

(2) Изискванията по ал. 1, т. 7 се отнасят за 

гимназиалния етап за всички видове училища с 

Просвета в България. За целта е 

определено, че в пети, шести и 

седми клас следва да има по 

седем часа в два дни от 

седмицата. 

По същество отразените промени 

съответстват в най – пълна 

степен на първоначално 

очаквания резултат, а именно 

постигането на най - доброто 

усвояване на учебното 

съдържание при най-малка 

степен на умора и опазване 

здравето на учениците.  



3 

 

изключение на училищата, в които обучението се 

осъществява по учебни планове, утвърдени на 

основание чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния 

план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.).”. 

Мотиви: 

Към момента общият брой учебни часове от 

раздел А и раздел Б за една учебна седмица за 

учениците от 5. клас е тридесет и половина учебни 

часа. С предложената редакция се предоставя 

възможност на училищата така да подредят учебните 

предмети в общия брой учебни часове от раздел А и 

раздел Б за една учебна седмица в рамките на един 

учебен срок, че да се осигури оптимална 

работоспособност за учениците. Успоредно с това се 

намалява и риска от физическо обездвижване, 

психично натоварване, различни пътни и други 

инциденти, свързани със живота и здравето на децата. 

Описаните до момента мотиви са релевантни и 

към предложената редакция за учениците от VII клас, 

при които общият брой учебни часове от раздел А и 

раздел Б за една учебна седмица е тридесет и един и 

половина учебни часа към момента. 

СРСНПБ настояваме Министерство на 

здравеопазването да коригира предложения вариант 

на проект за наредба.  

Позволяваме си да напомним, че учениците от 5. клас 

и от 6.клас са във възраст която изисква повече 

движение, физическо натоваране, а не натоварване 

чрез увеличаване на учебните часове и повече 

застояване.  

Според нас, направената редакция не е адекватна. 

Застрaшава доброто и здравословно развитие и 

растеж на учениците от 5 и 6 клас. Въпреки 

очакванията на обществото точно Здравното 

министерство да се грижи за доброто здраве на най-

малките ни граждани. СРСНПБ умолява МОН и МЗ 
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да седнат на една маса и да синхронизират 

подзаконовите си наредби, вместо да внасят още по-

голямото объркване в образователната система. 

 
 

 

Д-Р ТОМА ТОМОВ 

Заместник-министър на здравеопазването 

 

 


