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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

от Любомир Христов – Кмет на община Шумен 
 

Относно: Промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване 
на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен на Профилирана езикова 
гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ от учебната 2017/2018 г. 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 

 В Общинска администрация постъпиха Докладна записка на директора на ПГПЧЕ „Н. 
Йонков Вапцаров“, гр. Шумен вх. № 93-00-1706 от 24.11.2016 г. и приложение към нея с вх. № 
67-00-198 от 9.12.2016 г. с искане за промяна на наименованието на учебното заведение.  

ПГПЧЕ „Н. Вапцаров“ е общинско училище с дългогодишна история. В него през 
учебната 2016/2017 г. се обучават 683 ученици от 58 учители. Учениците профилирано 
изучават английски, немски, френски и руски език. Профилирано е обучението по четири 
предмета: първи чужд език, втори чужд език, математика и български език. 
 Гимназията е част от „Училища: Партньори на бъдещето” (Schulen: Partner der Zukunft - 
PASCH) – глобална мрежа от около 1 500 училища от цял свят, които поставят по-висока 
стойност на изучаването на немския език и немската култура. 
 Гимназията е отличена със сертификат „Европейски езиков знак” – инициатива на 
Европейския съюз за популяризиране на чуждоезиковото обучение.  
 ПГПЧЕ „Н. Вапцаров” е част от националната мрежа на асоциираните към ЮНЕСКО 
училища. Приоритетите на Организацията са - интеркултурното образование; образование за 
устойчиво развитие, мир и права на човека; създаване на общество на знанието. 
 В училището се реализират дейности по различни проекти – международни, 
национални и вътрешноучилищни. Възпитаниците на училището успешно защитават езикови 
дипломи, даващи им право да се обучават в чуждестранни университети без полагане на 
езиков изпит, както са и стипендианти на различни фондации.  

От 08.IX.1992 г. училището е със статут на Гимназия с преподаване на чужди езици 
„Никола Йонков Вапцаров“. След влизане в сила на ЗПУО учебното заведение е с 
наименование Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Йонков 
Вапцаров“. На заседание на Педагогическия съвет от 21 ноември 2016 г., Протокол № 3 е взето 
решение за промяна наименованието на учебното заведение на Профилирана езикова 
гимназия „Никола Йонков Вапцаров” със следните мотиви: 



1. Гимназията отговаря на изискванията на чл. 4, ал.6 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, а именно: 

� Предоставя обучение по рамков учебен план с интензивно изучаване на чужд 
език – английски и немски език , като основен чужд език. 

� Предоставя обучение по основния чужд език в ІХ и Х клас по минимум три 
учебни предмета извън учебния предмет - чужд език. 

� Повече от половината от паралелките във втори гимназиален етап ще бъдат с 
профил „Чуждоезиков”. 

2. Наименованието Профилирана езикова гимназия е разпознаваемо в по-голяма степен, 
тъй като в България езиковите гимназии са с дългогодишни традиции. 

3. Такава тенденция се наблюдава и в национален мащаб. Важен е факта, че 
седмокласниците имат възможност да кандидатстват в профилирани езикови гимнази в 
различни градове. 

4. Много от възпитаниците на гимназията успешно кандидатстват в образователни 
институции в Европа, но сегашното наименование на гимназията затруднява възприемането на 
спецификата и. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 
312, ал. 6 от Закона за предучилищно и училищно образование предлагам на Общински съвет - 
Шумен да вземе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е:  

 
 1. Дава съгласие за внасяне на предложение в срок до 31.05.2017 г. в Министерство на 
образованието и науката за промяна на наименованието на общинската Профилирана гимназия 
с преподаване на чужди езици „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен в Профилирана 
езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“  от учебната 2017/2018 г. 
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