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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Начален етап 

І. а клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Математика 4 128 

Околен свят 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

1. Математика 2 64 

2. Технологии и предприемачество 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Общ брой часове за раздел В 4 128 

1. I ЧЕ – английски 2 64 

2. Технологии и предприемачество  1 32 

3. Хореография 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 26 832 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния 

план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 

5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и етичния 

кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено като 

сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Начален етап 

ІI. а клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

I чужд език – английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Околен свят 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 96 

II ЧЕ – немски език 2 64 

Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

Изобразително изкуство 1 32 

Хореография 1 32 

Технологии и предприемачество 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния 

план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 

5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и етичния 

кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено като 

сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Начален етап 

ІII. а клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

I чужд език – английски 3 96 

Математика 3,5 112 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 1 32 

Музика 1,5 48 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80 

Общо за раздел А 23,5 752 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 80 

Музика 0,5 16 

II чужд език – немски 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б 26 832 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

Математика 1 32 

Хореография 1 32 

Технологии и предприемачество 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 30 960 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния 

план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 

5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и етичния 

кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено като 

сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Начален етап 

ІV. А клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 238 

Английски език 3 102 

Математика 4 136 

Компютърно моделиране 2 68 

Човекът и обществото 1 34 

Човекът и природата 2 68 

Музика 1,5 51 

Изобразително изкуство 1,5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 25,5 867 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

Немски език 2 68 

Музика 0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б 28 952 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

Изобразително изкуство 0,5 17 

Хореография 1,5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Театрална студия 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 1088 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния 

план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 

5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и етичния 

кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено като 

сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Начален етап 

ІV. Б клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 238 

Английски език 3 102 

Математика 4 136 

Компютърно моделиране 2 68 

Човекът и обществото 1 34 

Човекът и природата 2 68 

Музика 1,5 51 

Изобразително изкуство 1,5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 25,5 867 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

Немски език 2 68 

Музика 0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б 28 952 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

Изобразително изкуство 0,5 17 

Хореография 1,5 51 

Технологии и предприемачество 1 34 

Театрална студия 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 1088 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния 

план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 

5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и етичния 

кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено като 

сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 

 





 

 

стр. 2 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Прогимназиален етап 

V. а клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 5 170 

Английски език 3,5 119 

Математика 4 136 

Информационни технологии 1 34 

История и цивилизации 2 68 

География и икономика 1,5 51 

Човекът и природата 2,5 85 

Музика 2 68 

Изобразително изкуство 2 68 

Технологии и предприемачество 1,5 51 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 27,5 935 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

Немски език 0,5 17 

Български език и литература 1 34 

Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 30 1020 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

Немски език 2 68 

Хореография 1 34 

Театрална студия 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 34 1156 

 



 

 

стр. 3 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и 

етичния кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено 

като сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 

 





 

стр. 2 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Прогимназиален етап 

VI. а клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 5 170 

Английски език 3,5 119 

Математика 4 136 

Информационни технологии 1 34 

История и цивилизации 2 68 

География и икономика 1,5 51 

Човекът и природата 2,5 85 

Музика 2 68 

Изобразително изкуство 2 68 

Технологии и предприемачество 1,5 51 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 27,5 935 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

Немски език 1,5 51 

Български език и литература 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 30 1020 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

Немски език 1,5 51 

Хореография 1 34 

Театрална студия 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 33,5 1139 

 



 

стр. 3 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и 

етичния кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено 

като сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 

 





 

стр. 2 

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Прогимназиален етап 

VIІ. а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 5 180 

Английски език 3 108 

Математика 4 144 

Информационни технологии 1 36 

История и цивилизации 2 72 

География и икономика 2 72 

Биология и здравно образование 2 72 

Физика и астрономия 1,5 54 

Химия и опазване на околната среда 1,5 54 

Музика 1,5 54 

Изобразително изкуство 1,5 54 

Технологии и предприемачество 1 36 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 28 1008 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 108 

Немски език 2 72 

Български език и литература 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 31 1116 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

Математика 1 36 

Немски език 1 36 

Хореография 1 36 

Театрална студия 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 35 1260 

 



 

стр. 3 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и 

етичния кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено 

като сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

Профил: Хуманитарни науки 
I гимназиален етап 

VIII. а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 4 144 

Английски език 4 144 

Математика 3 108 

Информационни технологии 1 36 

История и цивилизации 2 72 

География и икономика 1 36 

Философия 1 36 

Биология и здравно образование 1,5 54 

Физика и астрономия 1,5 54 

Химия и опазване на околната среда 1 36 

Технологии и предприемачество 2 72 

Музика 0,5 18 

Изобразително изкуство 0,5 18 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 25 900 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 7 252 

Немски език 2,5 90 

Изобразително изкуство 2,5 90 

Музика 1 36 

Математика 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

Хореография 1 36 

Театрална студия 2 72 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 35 1260 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и 

етичния кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено 

като сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

Профил: Хуманитарни науки 
I гимназиален етап 

IX. а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 108 

Английски език 2 72 

Немски език 2 72 

Математика 3 108 

Информационни технологии 1 36 

История и цивилизации 2 72 

География и икономика 1 36 

Философия 1 36 

Биология и здравно образование 1 36 

Физика и астрономия 1 36 

Химия и опазване на околната среда 1,5 54 

Технологии и предприемачество 2,5 90 

Музика 0,5 18 

Изобразително изкуство 0,5 18 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 24 864 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 8 288 

Български език и литература 2 72 

Немски език 1 36 

Музика 0,5 18 

Изобразително изкуство 2,5 90 

Английски език 1 36 

Математика 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

Театрална студия 2 72 

Хореография 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 35 1260 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и 

етичния кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено 

като сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

Профил: Хуманитарни науки 
I гимназиален етап 

X. а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 108 

Английски език 2 72 

Руски език 2 72 

Математика 2 72 

Информационни технологии 0,5 18 

История и цивилизации 3,5 126 

География и икономика 2,5 90 

Философия 2 72 

Биология и здравно образование 2 72 

Физика и астрономия 2 72 

Химия и опазване на околната среда 2 72 

Музика 0,5 18 

Изобразително изкуство 0,5 18 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 26,5 954 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 5,5 198 

Български език и литература 1 36 

Математика 2 72 

Изобразително изкуство 1,5 54 

Технологии и предприемачество 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

Изобразително изкуство 1 36 

Английски език 1 36 

Театрална студия 2 72 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 1296 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в  ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба. 

 

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

4. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

5. Учебните часове по хореография се водят от специалист хореограф. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г.на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и 

етичния кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено 

като сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

Профил: Хуманитарни науки 
II гимназиален етап 

XI. а клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 108 

Английски език 2 72 

Руски език 2 72 

Математика 2 72 

Гражданско образование 1 36 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 12 432 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 20 720 

Български език и литература 5 180 

История и цивилизации 5 180 

Английски език 5 180 

Руски език 5 180 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

Изобразително изкуство 2 72 

Театрална студия 2 72 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 36 1296 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Обучението се осъществява по методите на валдорфската педагогика, в съгласие с общия 

принцип за преход от непосредствено преживяване, през изграждане на лична емоционална 

връзка с изучаваното учебно съдържание, към разбиране. Валдорфският модел на обучение и 

самоуправление се реализира чрез иновация, стартирала в ЧСУ "Проф. Николай Райнов" през 

учебната 2017/2018 година. С Решение на Министерски съвет № 584 от 20 август 2020 година, 

училището е включено в Списъка на иновативните училища за 2020/2021 учебна година в 

Република България под номер 400.  

 

2. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 7 към същата Наредба. 
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3. Профилираната подготовка се осъществява според изискванията на Наредба № 7/2016 г. 

Обучението по задължителните модули отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 6 от 

Наредбата и приложенията към тях и включва следните модули: 

Профилиращ предмет Модули и учебни часове 

I – Български език и 

литература 

Диалогични прочити (зад. модул) – 36 ч. 

Езикови употреби (зад. модул) – 36 ч. 

Езикът и обществото (зад. модул) – 36 ч. 

Критическо четене (зад. модул) – 36 ч. 

Литературната творба като житейски опит (изб. модул) – 36 ч. 

II – История и 

цивилизации 

Власт и институции (зад. модул) – 72 ч. 

Култура и духовност (зад. модул) – 36 ч. 

Човек и общество (зад. модул) – 36 ч. 

България на Балканите, но в Европа (изб. модул) – 36 ч. 

III – Английски език Писмено общуванe (зад. модул) – 72 ч. 

Устно общуванe (зад. модул) – 72 ч. 

Exam Practice (C1) (изб. модул) – 36 ч. 

IV – Руски език Писмено общуване (зад. модул) – 72 ч. 

Устно общуване (зад. модул) – 72 ч. 

Русские падежú (изб. модул) – 36 ч. 

 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: спортна гимнастика, лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

5. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

 

6. В часа на класа учениците изучават правилата за движение по пътищата, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас – Заповед № РД 09-619/31.10.2000 г. и Заповед № 

РД 09-773/19.09.2003 г. на министъра на образованието и науката. 

 

7. Условия и ред за приемане на ученици: 

Приемът протича в следните етапи: 

- разговор с родителите на кандидат-ученика с представители на педагогическата колегия и 

управителния съвет на училището; 

- наблюдение от учителите на социалните умения на детето; 

- родителите се запознават предварително с правилника за дейността и устройството и 

етичния кодекс на ЧСУ „Проф. Н. Райнов” и с финансовите условия. Училището е учредено 

като сдружение с нестопанска цел и в обществена полза. 


