1912 – 2008 година

ИСТОРИЯ НА
НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ
ГРАД СОФИЯ

Преподавателите в НТБГ, февруари 2008 година

01.09.1912

г.

Откриване

на

Търговската

гимназия

при

Софийската търговско-индустриална камара.
25.02.1913 г. Започват учебните занятия в малка сграда на ул.
"Сан Стефано" 23.
Месец януари 1931 г. Училището се премества в нова сграда
на ул. "Розова долина" 1.
1963 г. училището е наградено с орден "Кирил и Методий"Сградата на Националната търговско-банкова гимназия

първа степен.

1994-1995

учебна

година

Търговско-банкова

гимназия

започва делово сътрудничество с Българската народна банка
и Българската търговско-промишлена палата.
1995-1996

учебна

година

Търговско-банкова

гимназия

започва сътрудничество с японската организация JICA. В
гимназията започват да работят японски преподаватели;
1997-1998 учебна година стартира проектът, разработван от
гимназията, "Интегративно практическо обучение" с три учебни
банки.

Тържествено

се

отбелязва

85

годишнината

на

гимназията в зала 3 на Националния дворец на културата.
1999-2000 учебна година проектът се разраства до

19

формирования.

на

Шест

учебни

фирми

участват

Международния панаир в гр. Бургас. Провежда се Първият
училищен панаир по проекта.

д-р Нейчо Иванов – първият Директор

2000-2001

на Търговската гимназия

01.08.1964

г.

Девическият

икономически

учебна

година

създават

се

34

учебни

формирования по проекта. Провежда се Вторият Коледен
техникум

се

училищен панаир. На Националния панаир на учебните фирми

преименува в Търговски техникум.

в гр. Варна участват 19 учебни фирми и две учебни банки от

16.04.1977 г. Техникумът се премества в новата сграда на бул.

Търговско-банкова гимназия. Учебните фирми на Търговско-

"Витоша" 91, обединява се със Средното търговско училище и

банкова гимназия заемат едно първо, две втори и две трети

се преименува в Техникум по търговия.

места, а комплексен победител на панаира става учебната

01.09.1994 г. училището се преименува на Техникум по
търговия и банково дело.
01.09.1995 г. Техникумът се преименува в Търговско-банкова
гимназия.

фирма "Семирамида" ООД. Училищният отбор по баскетбол
заема второ място на ученическата
олимпиада в Италия.

2001-2002 учебна година създадени са 54 формирования по

25.02.2003 г. Отбелязване 90 годишнината на Търговско-

проекта. Провежда се Третият Коледен училищен панаир. За

банкова гимназия в Зала 3 на Националния дворец на

първи

път

български

участници

се

представят

на

международен панаир на Световната организация на учебните
фирми EUROPEN в гр. Братислава, Словакия. Учебната
фирма "Семирамида" ООД е комплексен първенец на панаира,
Учебната фирма "Енерджи" ООД заема второ място, а
ученичката Ирина Джамбазова от фирма "Енерджи" ООД е
класирана на първо място като индивидуален състезател.
Представителният

отбор

на

Търговско-банкова

гимназия

участва на Международния панаир в гр. Ветинген, Швейцария.
Отборът заема първо място сред състезаващите се ученици и
четвърто място в генералното класиране. Ученичката Мария
Зафирова от Централната учебна митница заема шесто място
в класирането за мениджъри между 500 участници.

най-големия

международен

панаир

от

календара

на

EUROPEN в гр. Аугсбург, Германия – Учебни фирми “Енерджи”
ООД, “Екстравагант тур” ООД, “Зевс” ООД, Учебни банки
“Лидер” АД, “Съксес” АД, Аукционна къща “Астрала” към
Учебната стокова борса и Централната учебна митница.
Приемане на България за член на EUROPEN. Делегацията на
Търговско-банкова гимназия получава почетна грамота на
панаира.

културата

с

“Интегративно

2002-2003 учебна година участие на 7 учебни формирования
в

Г-н Милен Велчев, Министър на финансите,
на 90 годишнината на гимназията

Четвъртия

училищен

практическо

панаир

обучение

с

54

по

проекта

участващи

формирования, тържествено събрание и концерт.
26.05.2003 г. В Българската търговско-промишлена палата е
проведена

съвместна

конференция

по

професионалното образование в България.

проблемите

на

Работен момент от конференцията

01.09.2003 г. стартира проекта “Билингвално обучение” в

Негово Превъзходителство г-н Жан-Люк Кюн Делфорж,
Посланик на Република Франция в България, открива проекта

на

14-19.09.2003 г. участие на 7 учебни формирования в

търговията” с френски език в Националната търговско-банкова

Международния панаир от календара на EUROPEN в гр.

гимназия;

Женева, Швейцария – Учебни фирми “Екстравагант Тур” ООД,

25.02.2003 г. За изключителен принос към професионалното

“Флъмокс” ООД, “Файер Мотърс” ООД, “Енерджи” ООД, Учебна

образование със заповед на Министъра на образованието и

търговска

науката

търговски банки и Учебна централна митница. Учебната банка

специалността

доц.

“Икономика,

д-р

управление

Владимир

Атанасов,

и

финанси

училището

преименува в Национална търговско-банкова гимназия.

се

банка

“Авалон”

АД,

Асоциация

на

учебните

“Авалон” печели второ място в конкурса за професионално
обслужване на клиенти и естетика на оформление на щанда.
Учебните фирми “Екстравагант Тур” ООД и “Флъмокс” ООД се
класират на четвърто място в конкурса за подготовка на
документите за участие в панаира.
30.10.2003
“Въвеждане

г.

Започва
на

учебни

икономически училища”.

проект

между

търговски

НТБГ

банки

и
в

Сitibank
средните

Среща на победителите от Международния панаир в Женева с
Министъра на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов

Г-н Пламен Илчев, Управляващ Директор на Ситибанк
за България на откриването на проекта

Управителят на Учебната данъчна служба Сийка Донева

01.11.2003 г. На официален прием, във връзка с Празника на

печели конкурса за най-добър мениджър.

Народните будители в резиденция “Бояна”, учениците от
Учебната банка “Авалон” АД получават почетни грамоти от
Министъра на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов
за изключителни заслуги към българското бразование.
26.11.2003

г.

Международния

Участие

на

8

учебни

панаир

от

календара

формирования

в

на

в

EUROPEN

гр. Братислава, Словакия – Учебни фирми “Ред Роуз” ООД,
“Нюанс” ООД, “Файер Мотърс” ООД, Учебни търговски банки
“Авалон”

АД и “Юнона”

АД,

Учебна централна

банка,

Обединена митница “България” и Учебна данъчна служба.
Учебната фирма “Файер Мотърс” ООД печели първо място в
конкурса “The best of us”, фирмата “Нюанс” ООД печели второ
място в общото класиране на панаира.

25 февруари 2004 г. Провежда се Петият панаир по проект
“Интегративно практическо обучение” в Зала 8 на НДК.
Участват

фирми,

52

Националната

банки

търговско-банкова

и

формирования

гимназия.

на

Класиране:

фирма на годината “Файер Моторс” ООД от 11 д клас, Банка
на годината “Юнона” АД от 11 б клас, Формирование на
годината е “Учебна данъчна служба” от 11 ж клас.
10-15 май 2004 г. Участие на Международния панаир на
учебните

фирми

в

гр.

Бетюн,

Франция,

с

6

учебни

формирования – Учебна данъчна служба, Учебен търговски
съд, Учебна банка “Мастербанк” АД, Учебни фирми “Нюанс”

ООД, “Булстил” ООД, “Спортен стил” ООД. Панаирът няма

грамоти на Швейцарската централа на учебните фирми от

състезателен

Председателя на централата – г-н Лоран Комт, член на

характер,

но

заради

изключителното

представяне на учениците от гимназията всички те получават

Управителния съвет на EUROPEN.

лични грамоти от Министъра на труда на Република Франция.

01.11.2004 г. На официалния прием във връзка с Празника на
Народните будители в резиденция “Бояна”, учениците от
Учебна банка “Авалон” АД получават почетни грамоти от

Учебна данъчна служба и Учебен съд на
Международния панаир в гр. Бетюн, Феанция

24 май 2004 г. Педагогическият съвет на гимназията въвежда
Златен медал за пълен отличен успех и особени заслуги към

Среща на учениците от Учебна банка „Авалон” АД
с Министър – председателят на Република България
г-н Симеон Сакскобургготски

гимназията. Наградени са 45 ученици от 12-ти клас.
учебни

Министъра на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов

формирования на Международния панаир на учебните фирми

за изключителни заслуги към българското образование.

в гр. Чиассо-Балерна, Швейцария. Участват Учебна банка

Проведени са срещи с Президента на Република България г-н

“Авалон” АД, Учебна данъчна служба, Учебен търговски съд,

Георги

Учебна стокова борса, Учебни фирми “Файер Моторс” ООД и

Сакскобургготски, Председателя на Народното събрание

“Спортен стил” ООД. Учебна банка “Авалон” заема първо

проф. Огнян Герджиков, депутати, дейци на науката.

място по критериите за представена бизнес документация и

25.02.2005 г. Провежда се на Шестият панаир по проект

обслужване на клиентите. Всички участници получават лични

“Интегративно практическо обучение” в зали 10 и 32 на

22-24

септември

2004

г.

Участие

на

шест

Първанов,

Министър-председателя

г-н

Симеон

Националния дворец на културата. Участват 51 учебни
фирми, банки и формирования на Националната търговскобанкова гимназия. На панаира присъства г-н Лоран Комт,
Председател на Швейцарската централа на учебните фирми и
Управляващ Председател на световната мрежа EUROPEN.

Г-н Лоран Комт
поздравява участниците
в Шестия панаир

Учебна фирма „Екстравагант тур” ООД, заела първо място на
Международния панаир в Ню Йорк, САЩ, април 2005 г.

Септември 2005 г. участие на Учебна банка “Силвърбанк” АД,
и Учебни фирми “Кристмас Дриймс” ООД, „Кейс Мод” ООД и
”Спортен стил Турс” ООД на Международния панаир в
Лангентал, Швейцария.

08.04.2005 г. Участие на Учебна банка “Авалон” АД, Учебна
фирма “Файер Моторс” ООД и Учебна фирма ”Екстравагант
Турс” ООД на Международния панаир в Ню Йорк, САЩ.

Първа награда на
панаира в Лангентал
за учебна банка
„Силвърбанк” АД

са г-жа Елка Атанасова, депутат от НДСВ в 40 Народно
събрание, член на Комисията по образование и наука, г-н
Цветан Симеонов, Заместник председател на Българската
търговско-промишлена палата, г-н Иво Конов,

Директор

дирекция „Донорски програми” в Министерство на икономиката
и енергетиката, проф. д-р Мариана Стефанова, Заместник
директор на Департамента за информация и усъвършенстване
на

учители

към

Софийския

университет

„Св.

Климент

Охридски”, доц. д-р Люба Михалкова, преподавател в УНСС и
Учебна банка „Силвърбанк” АД на Панаира в Лангентал

др.

Победители

„Семирамида”

в
ООД,

панаира

са:

„Деватранс

от

учебните

фирми:

инженеринг”

ООД,

„Метрополис” ООД, „Импресия” ООД, „Дизайн на бъдещето”
ООД, от учебните банки – „Прогрес Банк” АД, „Омега Трейд
Банк” АД, „Ю СИ Банк” АД, „Аксес Банк” АД, а от учебните
формирования – Учебна митница „Триадица”.

Група от НТБГ на посещение в Парламента, май 2005 г.

25.05.2005 г. номиниране на ученици за получаване на Златен
медал на Националната търговско-банкова гимназия за пълен
отличен успех и особени заслуги към гимназията.
16.03.2006 г. Провежда се Седмият традиционен училищен
панаир. Състезават се 10 учебни формирования, 12 учебни
банки и 23 учебни фирми. Официални гости на събитието

Проф. д-р Мариана Стефанова, Заместник директор
на ДИУУ разглежда панаирен щанд

Май 2006 г. Участие на пет учебни формирования на
Международния панаир в Лозана, Швейцария. Първа награда
за фирма „Скриймтур” ООД, награди за „Бижу Арт” ООД и
„Деватранс Инженеринг” ООД.

13 юни 2006 г. Във връзка с откриването на Европейски
младежки център в НТБГ, на посещение в гимназията беше
доц. д-р Даниел Вълчев – Заместник Министър-председател и
Победителите на Седмия панаир – Учебна митница „Триадица”

Министър на образованието и науката.

6 и 7 април 2006 г. Участие на Учебна банка „Астрал” АД и
учебните фирми „Кейс мод” ООД и „Спортен стил” ООД на
Международния панаир в Ню Йорк, САЩ. Две награди за
учебна фирма „Спортен стил” ООД и една за Учебна банка
„Астрал” АД.
Министър Вълчев на посещение в НТБГ

Ръководството на Американската централа на учебните
фирми и ръководителите на отбора на НТБГ
Откриване на Европейския младежки център

Август 2006 г. Стажантска програма в Швейцария. По
договореност с Швейцарската централа на учебните фирми
група ученици от НТБГ провеждат летен стаж във фирми в
Конфедерация Швейцария в градовете Лозана, Базел, Ла Шьо
дьо Фондс. Учениците получават висока оценка от своите
работодатели и сертификати за участие. Стажантите изготвят
портфолио за постиженията си, което е представено пред
Педагогическия съвет на гимназията.
21.11.2006 г. Среща с Mr. Alan McArthur, Международен
експерт по професионално образование и обучение на
UK&TRADE INVESTMENT, с когото са обсъдени проблеми на
европейското

професионално

образование.

Направена

е

презентация на проекта „Интегративно практическо обучение”
и представени международните успехи на учениците от НТБГ.

28-30 ноември 2006 г. В гр. Братислава, Словакия се
провежда

традиционен

панаир

на

учебните

фирми.

В

състезанието вземат участие 129 отбора от 12 страни –
Австрия, България, Словакия, Финландия, Румъния, Италия,
Германия, Чешка Република, Хърватия, Сърбия, Словения,
Черна гора. Участват пет учебни формирования от НТБГ.
Учебна банка „Астрал” АД получава първа награда за найдобър офис на панаира, а учебна фирма „Импресия” ООД
получава специалната награда на Икономическия университет
в Братислава за изключителен професионализъм.
01.01.2007 г. Започва проект «Професионалното образование
в 21-ви век – среда и инфраструктура». В рамките на проекта е
извършен основен ремонт на сградата на гимназията –
вертикална планировка, подмяна на дограма, нов покрив,
ремонт

на

кабинетите,

подови

настилки,

изграждане

на санитарни възли за инвалиди, друга инфраструктура за
инвалиди. В рамките на проекта е разработена методика за
дистанционно обучение в учебните банки, фирми и митници.
Разработени са учебни материали, проведено е обучение на
ученици и млади безработни до 29 години.
2-3 април 2007 г. Три учебни формирования от НТБГ участват
на Международния панаир в Ню Йорк и се състезават с 131
учебни формирования от седем страни. Трите български
Mr. Alan McArthur с ученици от НТБГ

формирования получават 5 награди. Първа награда за найдобър щанд за учебна фирма „Фолклор” ООД, две трети

16 април 2007 г. Провежда се Осмият панаир по проект
„Интегративно практическо обучение”. Участват 45 учебни
банки, фирми и формирования от НТБГ. Първа награда в

„Фолклор” ООД, две трети награди за най-добър каталог и най-

комплексното класиране завоюва учебната фирма „Къщата на

добър Уеб Сайт за Учебна Фирма „Фолклор” ООД и Учебна

виното” ООД.

банка”Астрал” АД, две пети награди за каталог на учебна
Фирма „Бижу Арт” ООД” и Учебна фирма „Фолклор” ООД. Това
е най-силното представяне на Нaционалната търговско-банкова
гимназия в състезания на Международната мрежа на учебните
формирования.

Учебна фирма „Къщата на виното” ООД

20 и 21 април 2007 г. Международен панаир на учебните

фирми от календара на PEN INTERNATIONAL гр. Пловдив.
Участват 6 формирования от НТБГ.
Първа награда завоюва Учебна митница „Триадица”, а
награда за най-голям професионализъм на Пловдивския
панаир – Учебна банка „Астрал” АД.
Девети панаир на учебните фирми в Ню Йорк,
28-30 март 2007 г.

8-10 май 2007 г. В гр. Сольор, Швейцария, ще се проведе
Международен панаир на учебните фирми от календара на

PEN INTERNATIONAL за 2007 г. НТБГ е поканена за участие с

отношението от страна на служителите на банката. Учебната

пет формирования, а именно: Учебна банки „Астрал Банк” АД и

фирма “Проспийд” ООД, спечели голямата награда на

„Трейд Инвест Банк” АД, Учебни търговски фирми “Проспийд”

публиката.

ООД, „Фолклор” ООД и „Къщата на виното” ООД. Награди
получиха „Трейд Инвест Банк” АД, „Астрал Банк” АД и
“Проспийд” ООД.

Август

2007

г.

Стажантска
програма
Швейцария.

в
За
Победителите на Панаира в Хелзинки, Учебна банка
„Астрал” АД и Учебна фирма „Проспийд”

втора година група
ученици от НТБГ
провеждат

летен

стаж във фирми в Конфедерация Швейцария в градовете
Лозана, Базел, Ла Шьо дьо Фондс.
Януари 2008 г. По решение на Училищното настоятелство и
Педагогическия съвет на гимназията е въведена училищна
униформа.
5-6 февруари 2008 г. В гр. Хелзинки, Финландия се проведе
11-ти

Международен

панаир

на

учебно-тренировъчни

предприятия. В панаира взеха участие над 40 отбора от седем
страни. НТБГ се представи с четири формирования. Учебната
банка “Астрал” АД спечели голямата награда в състезанието
за най-добро обслужване на клиенти – класирането е базирано
на умения за продаване, позитивна атмосфера на офиса и

Ръководството на НТБГ, посланикът на България във Финландия
г-н Пламен Бончев и Председателят на
Финландската централа н учебните фирми
г-н Яри Витасало на панаира в Хелзинки

