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ОТНОСНО: Предложение за промяна на наименованието на Профилирана
гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“ – Смолян

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Смолян е постъпило мотивирано предложение от г-жа Надежда Горанова –
Директор на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ „Иван Вазов“ –
Смолян, с което се изразява желание за провеждане на производство по реда на Закона за
предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ за промяна на наименованието на
посоченото училище на Езикова гимназия „Иван Вазов“ – Смолян.
Предложението за промяна на наименованието се основава на разпоредбата на чл.311,
ал.2, т.1 от ЗПУО, съгласно която в общинските училища може да се извършват промени,
свързани с наименованието. В чл.31, ал.1 от ЗПУО е посочено, че наименованието на
училището включва име, означение на вида му и следва да бъде обществено приемливо.
Според ал.4 на чл.31 от ЗПУО наименованието на училища с профил Чуждоезиков може да
включва и означението „езиково“, „езикова“, както и указание за основния чужд, по който се
провежда обучение. Съгласно чл.4, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба №9 от 19 август 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН
наименованието на училището може да не съдържа думата „профилирана“, когато еднозначно
са посочени допълнителните означения „езикова“ и/или основният чужд език.
Мотивите за промяна на наименованието на гимназията са следните:
ПГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян, предоставя обучение по рамков учебен план с
интензивно изучаване на чужд език;
Гимназията предоставя обучение на чужд език по учебни предмети, извън учебния
чужд език. През учебната 2016/2017 година това са физика-астрономия и географияикономика на английски език; физика-астрономия и химия-опазване на околната среда
на немски език;
Всички паралелки в гимназията са с профил Чуждоезиков, с основни езикови профили
Английски език и Немски език. През учебната 2016/2017 година в училището се
обучават 19 паралелки с общо 435 ученици: 10 паралелки с първи профилиращ предмет
- английски език, и 9 паралелки с първи профилиращ предмет - немски език. Като
втори профилиращ предмет в гимназията се изучават испански език и немски език.
Учениците в XII клас завършват първия си чужд език на ниво С1 по европейска езикова
рамка, а вторият чужд език се овладява на ниво В1.
ПГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян, е единственото училище в област Смолян, което
отговаря на изискванията за статут на езикова гимназия;
ПГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян, осигурява отлично ниво за овладяване на поне два
чужди езика и високо квалифицирани учители по общообразователните предмети и
чужди езици. Красноречив показател за това са отличните резултати на учениците на
държавните зрелостни изпити по чужд език и класирането им на национални
олимпиади и състезания.
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Гимназията е единствена в областта, която предлага интензивно изучаване на немски
език като първи чужд език и дава възможност на учениците да се явят на изпит за
немска езикова диплома – DSDI;
Възпитаници на ПГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян, участват като преводачи и гидове в
международни олимпиади и състезания, провеждани в област Смолян;
Гимназията е с капацитет за осигуряване на кадри, владеещи чужди езици, необходими
за туристическия бранш в общината, региона и страната.
Преподавателите по чужди езици от гимназията работят иновативно и креативно,
използвайки в часовете по английски език системата MOODLE, а в часовете по немски
език системата HOT POTATOES.
Считам за целесъобразно промяната на наименованието на ПГПЧЕ „Иван Вазов” –
Смолян, да се извърши от началото на учебната 2017/2018 година.
Съгласно разпоредбата на чл.8, т.1, „б” от Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите
в системата на предучилищното и училищното образование на МОН към предложението са
приложени положително становище на Педагогически съвет на ПГПЧЕ „Иван Вазов” –
Смолян, /изразено с Решение №2/14.12.2016 г./ и на началника на РУО-Смолян, относно
промяна на наименованието на гимназията от ПГПЧЕ „Иван Вазов” – Смолян, на Езикова
гимназия „Иван Вазов” – Смолян.
Положително становище в подкрепа за исканата промяна на наименованието на
ПГПЧЕ „Иван Вазов”– Смолян, изразяват със свои решения Общественият съвет и
Училищното настоятелство към гимназията.
За по-бързо провеждане на процедурата за промяна на наименованието на ПГПЧЕ
„Иван Вазов”– Смолян, предлагам да бъде допуснато предварително изпълнение на решението
за промяна.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.18 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.310, ал.1, т.2, чл.311, ал.2, т.1 и
чл.312, ал.1 и ал.6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.8, т.1, „б” от
Наредба №9 от 19.08. 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, предлагам Общински съвет – Смолян да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да направи писмено предложение до
Министъра на образованието и науката наименованието на Профилирана гимназия с
преподаване на чужди езици „Иван Вазов“ – Смолян, да бъде променено на Езикова гимназия
„Иван Вазов“ – Смолян.
2. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението,
считано от деня на приемането му.
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Копие на препис от Протокол №2/14.12.2016 г. на Педагогическия
съвет на ПГПЧЕ „Иван Вазов“ – Смолян
2. Становище на началника на РУО-Смолян

ВНОСИТЕЛ:
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
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