2010 година
ИСТОРИЯ НА
НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ

ПРОЕКТ „ИНТЕГРАТИВНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ”

Част от наградите, получени от учениците от НТБГ
през 2009-2010 учебна година

Откриване на учебната 2010-2011 година

23 февруари 2010 г. Единадесети панаир по проекта „Интегративно
практическо обучение” в зала 3 на Националния дворец на културата. В
панаира взеха участие представителните отбори на НТБГ и ЧПГ по
БДТФ. Представиха се 20 учебни банки, 19 учебни фирми и 7 учебни
формирования. Големите награди на панаира спечелиха: „Учебна банка
на годината” – учебна банка „Роял Банк” АД от XII „а” клас; „Учебна
фирма на годината” – учебна фирма „Музикална зона” ООД от X „ж”
клас; „Учебно формирование на годината” – Централна учебна митница
от XII „д” клас. В индивидуалната надпревара бяха наградени ученици
за цялостен принос към проекта: „Най-добър банкер” – Николета
Кирилова от XII „з” клас; „Най-добър търговец” – Анна Мария
Кузманова от XII „в” клас; „Най-добър служител” – Кристина
Горанчева от XII „д” клас.

Екипът на Централна учебна митница получава своята награда
Гости на панаира бяха г-жа Ваня Кастрева, началник на РИО – Софияград, доц. д-р Ангел Марчев от УНСС, г-н Евтим Евтимов – кмет на

район Триадица, г-жа Милена Цуцева от „Общинска банка” АД, г-н
Чавдар Тодоров, изпълнителен директор на „Информационно
обслужване”, г-жа Галина Томова от СИТИБАНК за България, г-жа
Нина Стоянова, директор на дирекция „Човешки ресурси” в БНБ, г-жа
Румяна Лалова, главен експерт в МОМН, г-н Георги Стоев, заместникпредседател на БТПП, г-н Веселин Табаков, административен директор
на „СИ банк” АД и др.

Екипът на Учебна банка „Роял Банк” АД

Екипът на учебна фирма „Музикална зона” ООД

Март 2010 г. От 23 до 26 март 2010 г. представителен отбор на
Националната търговско-банкова гимназия взе участие в две
международни състезания в Ню Йорк, САЩ:
Световно бизнес състезание: Участваха 12 отбора от 12 различни
държави – Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, България, Германия,
Индонезия, Италия, Канада, Китай, Румъния, САЩ. Регламентът на
състезанието предвиждаше представителите на всички отбори да бъдат
разделени и да бъдат сформирани 12 международни екипа. Те работиха
по задание на Харвардския университет за разработване на стратегия за
най-добро развитие на конкретнa фирмa, a именно – най-големият
спортен клуб на Аржентина „Бока Хуниорс”. Състезателите бяха
оценявани от представители на американския бизнес елит – банки,
фирми и висши учебни заведения. Ученичкът от НТБГ Стефан
Калайджийски от XI „е” клас зае първо място и получи специална
награда от Мерил Линч – спонсор на състезанието.

Игнатов. Дейностите на нашите ученици бяха оповестени на специална
пресконференция в БТА и отразени в различни медии.

Победителите в международното бизнес състезание.
Третият отляво е Стефан Калайджийски
Международен панаир на учебните фирми, организиран от
Американската централа на учебните фирми. В състезанието взеха
участие 150 учебни фирми от изброените по-горе 12 страни,
представители на пет континента. Учениците от учебна фирма
„Страната на играчките” ООД от НТБГ се класираха на второ място в
състезанието за каталог и на десето място в състезанието за най-добър
уеб сайт. Учебната фирма „Тандем Джуниър” ООД получи пета
награда за каталог, а учебната фирма „Премиум Ауто” ООД взе
поощрителна награда в състезанието за най-добър каталог. Поредното
високо признание за представянето на учениците и учителите от НТБГ
е ново доказателство за високия професионализъм и новаторство на
българското професионално образование.
За постигнатите успехи в Ню Йорк учениците от НТБГ бяха поздравени
от министъра на образованието, младежта и науката проф. д-р Сергей

Учениците от Учебна фирма „Светът на играчките” ООД с
наградите от панаира в Ню Йорк

Април 2010 г. Международен панаир на учебните фирми в гр. Пловдив.
На панаира се представиха 16 учебни формирования от НТБГ – всички
учебни фирми, банки и формирования на НТБГ от X клас. Панаирът
стана поредна триумфираща изява за учениците от НТБГ, като бяха
спечелени следните награди: първо място за каталога на учебна фирма
„Дигитален рай” ООД с ръководител г-жа Мариана Герчева, първо
място за най-добър екип и най-добро професионално обслужване на
учебна фирма „Тандем Джуниър” ООД с ръководител г-жа Маргарита
Коцева, първо място за фирмено облекло за Учебна регионална агенция
по приходите с ръководител г-жа Светозара Симеонова, първо място за
учебна банка „Силвър Трейд Банк” АД с ръководител г-жа Биляна
Кочева. Индивидуална награда за най-добър мениджър на „ТФ ФЕСТ
2010” получи Николай Добрев от Учебна фирма „Музикална заона”
ООД с ръководител г-жа Цвета Каваклова.

Учениците от учебна фирма „Тандем Джуниър” ООД
на панаирния щанд в Ню Йорк

Награждаване на учебна фирма „Тандем Джуниър” ООД
Пресконференцията в БТА

Май 2010 г. Участие на представителен отбор от Националната
търговско-банкова гимназия с три учебни фирми на Международния
панаир в гр. Базел, Швейцария – „Тандем Джуниър” ООД, „Светът на
играчките” ООД и „Премиум ауто” ООД. Голямата награда на панаира
за иновация и креативност спечели учебна фирма „Премиум ауто”
ООД.

Награждаването на Николай Добрев, най-добър мениджър
на „ТФ ФЕСТ 2010 г.”

Награждаване на Учебна регионална агенция по приходите

Г-н Лоран Комт, председател на Швейцарската централа на
учебните фирми, открива панаира

Щандът на „Светът на играчките” ООД

Ноември 2010 г. Представителен отбор на НТБГ участва на
Международния панаир в Братислава, Словакия. Преди 10 години
ученици от НТБГ за първи път участваха в международно състезание
точно на този панаир, където получиха изключително висока оценка.
Самочувствието, получено тогава, не напусна нашите ученици през
изминалите години и на този панаир, за пореден път, бяха спечелени
високи награди и от трите участващи формирования. Учебна фирма
„Страната на играчките” ООД спечели голямата награда на панаира,
заемайки първо място в генералното класиране. Учебната фирма
„Тандем Джунир” ООД спечели първа награда за най-добър щанд, а
учебната фирма „Градина Тайен” ООД спечели втора награда в
състезанието за най-добър каталог.
Панаирът в Братислава е един от най-големите в Европа и отличното
представяне на нашите ученици за пореден път показа колко полезно е
интегративното практическо обучение за младите хора, давайки им
възможност в конкурентна среда да покажат бизнес знания и умения,
които ще им бъдат необходими в бъдещото им обучение и
професионална реализация.
Започнал преди дванадесет години проектът „Интегративно
практическо обучение” даде самочувствие на нашите учители и
ученици в национален и в международен мащаб.

Изглед от панаирната зала в Братислава

Панаирният щанд на учебна фирма „Светът на играчките” ООД,
заела първо място в генералното класиране

Отборът на НТБГ в Братислава с наградите от панаира

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ”,
ФИНАНСИРАН ОТ СИТИБАНК, БЪЛГАРИЯ
Септември 2009 г. – септември 2010 г. За шеста година НТБГ получи
финансиране от Ситибанк, България, в рамките на световния проект на
банката за подпомагане на финансовото образование. В рамките на
проекта беше закупена модерна мултимедийна система за обучение и
беше финансирано пътуването до Ню Йорк на част от учениците и
преподавателите. Проведе се състезание за най-добра учебна банка,
като наградата на Ситибанк беше спечелена от учебна банка „Евро
Кредит Банк” АД от XII „б” клас.
Сътрудничеството със Ситибанк продължава и през настоящата учебна
година, като основен акцент е поставен върху мотивацията за правилен
избор на висше учебно заведение за обучение по финанси и банково
дело за учениците, завършващи НТБГ.

Използване на
мултимедийната
дъска в
обучението на
учениците

Награждаване на учебна банка „Евро Кредит Банк” АД на
Единадесетия панаир по проекта „Интегративно практическо
обучение” в зала 3 на НДК

ПОСЕЩЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИЯ ПОСЛАНИК В НТБГ
Декември 2010 г. Във връзка с Деня на банкера, 6 декември, на
посещение в НТБГ беше Негово превъзходителство посланикът на
Съединените Американски Щати в България, г-н Джеймс Уорлик. В
програмата на посещението беше включена презентация на българоамериканските дипломатически отношения, изнесена от учениците от
VIII „з” клас и представяне на пет учебни формирования от НТБГ,
получили национални и международни отличия през годината. Г-н
Уорлик беше силно впечатлен от задълбочените познания на учениците
от гимназията. Изказа своето задоволство от отличния английски език
на учениците, от тяхната креативност и задълбочени професионални
знания и изказа увереност, че с такива прекрасни млади хора България
има забележително бъдеще. Той отбеляза, че във всяка дейност залог за
успех са хората, които я упражняват да го правят с вдъхновение и
страст. Посланик Уорлик получи като подарък от гимназията
автентична сурвачка с обяснение, направено от учениците, на този
символ на здраве и късмет.

Посрещането на Негово превъзходителство посланикът на САЩ
Джеймс Уорлик в Националната търговско-банкова гимназия

Посланик Уорлик на щанда на Учебната регионална агенция
по приходите участва в проучване на формированието
за повишаване екологичната култура на гражданите

Посланик Уорлик разговаря за начините за излизане
от световната икономическа и финансова криза
с учениците от учебна банка „Трейд Инвест Банк”АД
...

СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА
И БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Август 2010 г. В рамките на дългогодишното ни сътруничество с
Българската народна банка и Българската търговско-промишлена
палата и за високи постижения в учебния процес, група ученици от Х и
XI клас участваха в традиционния летен стаж в БНБ и БТПП. За своето
отлично представяне учениците получиха сертификати от тези
институции.

Посланик Уорлик пресича държавната граница
на Република България на Щанда на учебна митница„Триадица”.

Стажантите в БНБ с техните ръководители

Посланик Уорлик с ръководството на НТБГ, ученици
и гости на събитието
Стажантите на лекция в БНБ
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СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ШВЕЙЦАРИЯ
Август 2010 г. На основание договореност между НТБГ и
Швейцарската централа на учебните фирми за трети пореден път се
проведе производствен стаж на 15 ученици от НТБГ в градовете Базел,
Лозана и Ла шьо дьо Фондс.

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ЯПОНИЯ
В резултат на няколкогодишното сътрудничество между НТБГ и
Международната неправителствена организация за културен обмен
ASF, чрез посолството на Япония в България, през лятото на 2009 г. и
на 2010 г. ученици от гимназията посетиха Япония (Токио и Осака), за
период от един месец. Учениците бяха избрани след проведени между
всички желаещи изпити по английски език – писмен и устен.
Кандидатите за участие в програмата бяха силно мотивирани и
показаха задълбочени познания за Япония. Избраните ученици след
това се явиха на изпит в Посолството на Япония в България и в рамките
на два месеца посещаваха курсове по японски език. Участието на
гимназията в този проект продължава и през 2011 година.

Мина Славкова от IX „з” класна работното си място във фирма
VIVA AG в гр. Базел

Офис на AEC Rotar в Базел. Антон Терзиев от X „ж” клас (в центъра)
сред служителите от фирмата

Прием на Негово превъзходителство Цунехаро Такеда, извънреден и
пълномощен посланик на Япония в България. Отляво на дясно са
учениците, посетили Япония в рамките на проекта – Лилия Проданова
и Кристиан Фодор – през 2010 г., Димитър Везенков – през 2009 г.

ПОСЕЩЕНИЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
По предложение на Комисията по бюджет и финанси на 41-то Народно
събрания ученици от НТБГ, специалност „Банково дело”, бяха
поканени на заседание на комисията, на което имаха възможност да се
запознаят с нейната дейност.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА УЧИЛИЩАТА

Щандът на НТБГ по време на изложението на училищата беше
посетен от много ученици и родители
ТЕАТРАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА
VIII „з” КЛАС
Учениците в кулоарите на Народното събрание

Учениците, по време на заседанието на комисията
.

В чест на празника на гимназията учениците от VIII „з” клас
подготвиха и изнесоха представление на английски език на
„Магьосникът от Оз”

ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НТБГ
Дейността на настоятелството на НТБГ е ориентирана в няколко
основни направления:
1. Модернизиране на обучението и извеждане на практическото
обучение на учениците като основен приоритет на училищната
образователна политика;
2. Подпомагане на ръководството на училището при
осъществяване на кадрови подбор и консултиране на преподаватели;
3. Подобряване на материалната база на училището;
4. Грижа за учениците.
По първото направление настоятелството, съвместно с
ръководството на гимназията, планира и осъществява участието на
учениците от НТБГ в различни училищни, национални и
международни изяви, свързани с практическото обучение. Проектът
„Интегративно практическо обучение”.
По второто направление на дейности членове на настоятелството,
специалисти по икономика, финанси, банково дело, търговия и др.,
стават ценни консултанти на преподавателите от гимназията.
По третото направление „Подобряване на материалната база в
училище” се организират дарителски кампании и се инициира
участието в проекти.
По четвъртото направление, условно наречено „Грижа за
учениците”, настоятелството на гимназията реализира няколко проекта:
Всяка година се осъществява застраховане на живота и на
здравето на учениците.
Настоятелството традиционно организира, управлява и
финансира охраната на училищното имущество.
Неколкократно, по специални поводи, се организират целеви
дарителски кампании за подпомагане лечението на ученици в тежко
здравословно състояние, подпомагат се семействата, чиито деца имат
нужда от лечение в чужбина и т.н.;
Традиционно,
всяка
година,
се
организира
вътрешноучилищна благотворителна кампания. Със средствата от тази
кампания два пъти годишно се изплащат стипендии на социално слаби
ученици или деца-сираци.;

Със средства на настоятелството се определят награди за
постигнати големи успехи на ученици от гимназията, в областта на
обучението и спорта.;
Чрез настоятелството през 2007 г. беше организирана
кампания за въвеждане на ученическа униформа в НТБГ – зимен и
летен вариант;
Училищното настоятелство на Националната търговско-банкова
гимназия успява през годините на съществуването си да поддържа
високи изисквания към образователния и възпитателен процес като
спомага осъществяването на иновационни дейности по образованието и
възпитанието на учениците, оформяне на собствен облик на училището
и изграждане на обратна връзка между училището и обществото.

Учениците от VIII „а” клас взели активно участие в Коледния
благотворителен базар на 21 и 22 декември 2010 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ,
МАЙ 2010 Г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЕМНАТА КАМПАНИЯ НА УЧЕНИЦИ,
ЮЛИ 2010 Г.

НТБГ, 2010 г., Държавни зрелостни изпити
Среден успех на училището 5,31

Както през всяка учебна година желаещите да станат ученици в НТБГ
показаха висока мотивация и отличен успех на приемните изпити.
Резултатите на новоприетите ученици стават залог за техните понататъшни отлични резултати в обучението.

География и икономика

4,15

Биология и опазване на околната среда

4,66

Прием 2010 г., минимален бал, момичета

Философия

4,80

Немски език

4,81

Електронна търговия - АЕ

История и цивилизация

4,89

Английски език

5,02

Математика

5,04

29,428

Търговия - ФЕ

30,376

Икономическа информатика - АЕ

30,785

Оперативно счетоводство - НЕ

Френски език

5,27

Бизнес администрация - ИЕ

Български език и литераратура

5,31

Банково дело - ФЕ

30,820
31,071
31,374

Митническа и данъчна администрация - АЕ

2010 г., НТБГ, ученици, представили се най-добре
Втори
на Държавните зрелостни изпити
БЕЛ ДЗИ

Среден
успех

31,786

Банково дело - НЕ

32,054

Банково дело - АЕ

1

Вяра

Емилова

Василева

12а

6,00

5,99

6,00

2

Миладима

Валериева

Николова

12е

5,96

6,00

5,98

3

Цветелина

Николаева

Щерева

12а

6,00

5,91

5,96

4

Лора

Владимирова

Делиева

12ж 5,81

6,00

5,91

5

Венцислав

Георгиев

Алексов

12б

5,79

5,98

5,89

6

Кристина

Трифонова

Горанчева

12д

5,77

6,00

5,89

7

КристинаПаулина

Джоунс

12в

5,96

5,77

5,87

8

Йоана

Руменова

Велкова

12ж 5,85

5,74

5,80

9

Христофор

Руменов

Петков

12б

5,65

5,93

5,79

10

Мария

Марио

Стойнева

12ж 5,93

5,65

5,79

Ученици от НТБГ с най-висок среден успех от Държавните зрелостни
изпити, юни 2010 г.

32,927

Прием 2010 г., минимален бал, момчета
Търговия - ФЕ
Бизнес администрация - ИЕ
Оперативно счетоводство - НЕ
Банково дело - ФЕ
Електронна търговия - АЕ
Икономическа информатика - АЕ
Митническа и данъчна администрация - АЕ
Банково дело - НЕ
Банково дело - АЕ

28,947
29,197
29,445
29,910
30,375
30,481
30,787
31,142
32,196

