
На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища в чужди държави 

Във връзка с кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием 

в профилирани гимназии, съгласно чл. 50а от Наредба № 11 от 01 септември 2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците, на изпитите по български език и 

литература и математика могат да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в 

годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас в България (В област 

Шумен профилирана гимназия, осъществяваща обучение в V клас, е Профилирана 

природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – гр. Шумен). 

Във връзка с кандидатстването в VІІІ клас на места, определени с държавния план-

прием, съгласно чл. 51а от Наредба № 11 от 01 септември 2016 г. за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците, на изпитите по български език и литература и математика могат 

да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се 

обучават в клас, съответстващ на VІІ клас в България. 

До 10 януари на годината на кандидатстване учениците, желаещи да се явят на изпитите 

по български език и литература и математика, подават заявление за явяване на изпит за IV 

клас или за VII клас до РУО в областта, в която ще кандидатстват. 

Желаещите да се явят на изпити за IV клас или за VII клас могат да подадат своето 

заявление в деловодството на РУО – Шумен (гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 1) или на 

електронния адрес на институцията (ruoshumen@gmail.com). Документи, постъпили след тази 

дата няма да се разглеждат. 

Изпитите за IV клас и за VII клас се полагат при условията и по реда на националното 

външно оценяване съгласно Наредба № 11 от 01 септември 2016 г. за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците в определено от РУО – Шумен училище на територията на областта. 

Оценките от положените изпити могат съществено да повишат бала на ученика при 

кандидатстване и да увеличат шансовете му за класиране в желаната паралелка. 

 


