2009 година
ИСТОРИЯ НА
НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ

възхищение от изключителния професионализъм на учениците от
НТБГ и определи работата им като уникална за страната.

Г-н Бойко Борисов на щанда на „Сънрайз Банк” АД

Наградите на Десетия юбилеен панаир по проекта
„Интегративно практическо обучение”
20 февруари 2009 г., зала 3 на Националния дворец на културата

ПРОЕКТ „ИНТЕГРАТИВНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ”
20 февруари 2009 г. Десети юбилеен панаир по проекта „Интегративно
практическо обучение” в зала 3 на Националния дворец на културата. В
панаира взеха участие представителни отбори от САЩ и Швейцария,
страни-партньори на НТБГ в практическото обучение на учениците.
Панаирът стана празник, илюстриращ дългогодишните усилия на
учителите и учениците от НТБГ да покажат едно модерно, ново лице на
професионалното образование и обучение. Специален гост на панаира
беше г-н Бойко Борисов, кмет на град София, който сподели своето

Март 2009 г. От 23 до 26 март 2009 г. представителен отбор на
Националната търговско-банкова гимназия взе участие в две
международни състезания в Ню Йорк, САЩ:
Световно бизнес състезание – 14 отбора от 14 различни държави –
Австралия, Австрия, Белгия, Бразилия, България, Германия, Индонезия,
Италия, Канада, Китай, Пакистан, Румъния, САЩ, Швеция.
Регламентът на състезанието предвиждаше представителите на всички
отбори да бъдат разделени и да бъдат сформирани 14 международни
екипа. Те работиха по задание на Харвардския университет за
разработване на стратегия за най-добро развитие на конкретни
американски фирми. Състезателите бяха оценявани от представители
на американския бизнес елит – банки, фирми и висши учебни
заведения. Ученичката от НТБГ Ана-Мария Кузманова от XI В клас зае
първо място и получи специална награда от Мерил Линч – спонсор на
състезанието. Ученичката Елена Радева от XI Б клас зае със своя отбор
трето място.

Групата от НТБГ и ръководителите
на Американската централа на учебните фирми
Победителите в международното бизнес състезание.
Третата отляво е Ана-Мария Кузманова
Международен панаир на учебните фирми, организиран от
Американската централа на учебните фирми. В състезанието взеха
участие 148 учебни фирми от изброените по-горе 14 страни,
представители на пет континента. Учениците от Учебна фирма „Арома
Трейд Джуниър 07” ООД от НТБГ заеха първо място в генералното
класиране, като получиха три награди в отделните категории – първо
място за най добър щанд, шесто място за най-добър каталог и награда
за най-добра търговска дейност. Учебна фирма „Градина Тайен” ООД
се класира на девето място за най-добра фирма и каталог. Поредното
високо признание за представянето на учениците и учителите от НТБГ
е ново доказателство за високия професионализъм и новаторство на
българското професионално образование.

Април 2009 г. Международен панаир на учебните фирми в гр. Пловдив.
На панаира се представиха 12 учебни формирования от НТБГ.
Панаирът стана поредна триумфираща изява за учениците от НТБГ,
като бяха спечелени следните награди: първо място в комплексното
класиране за учебна фирма „Спа релакс” от X Г клас с ръководител
Добринка Нанчева; специална награда за най-добро банково
обслужване за „Хелиос банк” АД с ръководител Даниела Манчева;
трето място в комплексното класиране зае учебна фирма „Градина
Тайен” ООД с ръководител Цвета Каваклова; второ място за най-добра
панаирна промоция спечели учебна фирма „Данс стил” ООД от Х Е
клас с ръководител Виолета Димитрова; второ място за най-добро
фирмено облекло зае учебна фирма „Монд дьо Шокола” ООД от Х В
клас с ръководител Светозара Симеонова. Индивидуална награда за
най-добър мениджър на „ТФ ФЕСТ 2009” получи Милен Георгиев от
учебна фирма „Градина Тайен” ООД от Х Г клас.
Май 2009 г. Участие на представителен отбор от Националната
търговско-банкова гимназия с три учебни формирования на
Международния панаир в гр. Кройцлинген, Швейцария, с учебни

фирми „Монд дьо Шокола” ООД, „Градина „Тайен” ООД и Учебна
банка „Хелиос банк” АД. Голямата награда на панаира за иновация и
креативност спечели Учебна фирма „Монд дьо шокола” ООД.

изявени интереси към историята на НТБГ и страната ни. Проведоха се
вътрешни турнири по отделните спортове и участия в регионални
състезания; организираха се конкурси, изложби и срещи с творци на
изкуството; започна издаването на електронен вестник „Междучасие”.

Коледно
празненство
на учениците от
Х Д клас с класен
ръководител
Хриска
Ханджийска,
декември 2008 г.

Г-н Лоран Комт, председател на Швейцарската централа на
учебните фирми, на награждаването на учебна фирма
„Монд дьо шокола” ООД
ПРОЕКТ УЧЕНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР „ЗАЕДНО В СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ”
Ноември 2008 г. – септември 2009 г. Проект по линията на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Направление 4
„Подобряване на достъпа до образование и обучение” с Ученически
център „Заедно в свободното време”. Дейностите в ученическия център
бяха много и разнообразни. Създадоха се: клуб “Спорт” със секции по
волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, тенис на маса; клуб
“Творчество”, който даде възможност за изява на младите ни
журналисти, писатели, фотографи, художници; клуб „Историческа
памет и училищни ритуали и традиции”, който включи ученици с

Изпълнение на танцов ансамбъл „Банкерче” към НТБГ

Семинар в Чепеларе по проекта „Заедно в свободното време”,
август 2009 г.

Мистър и Мис НТБГ, 2009 г.
ПРОЕКТ “ИНТЕГРАТИВНО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС”

Спортно състезание в Чепеларе по проекта „Заедно в свободното
време”, август 2009 г.

Ноември 2008 г. – декември 2009 г. Проектът бе по линия на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Компонент 1,
„Практики на ученици в реална работна среда”. Наши партньори бяха:
„Информационно обслужване” АД, „Лега Интер Консулт – Пенков,
Марков и партньори” ООД, „М и М Милицер и Мюнх БГ” ООД,
„Стопанска и инвестиционна банка” АД, Институт на дипломираните
експерт-счетоводители в България, Пенсионно осигурително дружество

„Алианц България” АД, Институт на вътрешните одитори в България,
ИКО М ООД, „ДИМАР” ООД, „Одит Корект” ООД, „ДЖИ ПИ ДЖЕЙ
ПРИМ” АД, „Общинска банка” АД. 120 ученици от НТБГ проведоха
стажа си в посочените по-горе банки, фирми и институции.

Стаж в „Лега Интер Консулт – Пенков, Марков и партньори” ООД
Мониторинг по проекта, юни 2009 г.

Стаж в „Стопанска и инвестиционна банка” АД
Стаж в „Общинска банка” АД

УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ В НТБГ
Септември 2008 г. След въвеждането през м. ноември 2007 г. на зимни
униформи за учениците беше спечелен и проект по Национална
програма „Ритуализация на училищния живот” и въведени и летни
ученически униформи за учениците от НТБГ.

СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ В БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
И БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
Август 2009 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 са номинирани за традиционния летен стаж в БНБ и БТПП. За
своето отлично представяне учениците получиха сертификати от тези
институции.

Зимна ученическа униформа на НТБГ

Групата от стажанти в БНБ и техните ръководители
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА В ШВЕЙЦАРИЯ
Август 2009 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.
Лятна ученическа униформа на НТБГ

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ”,
ФИНАНСИРАН ОТ СИТИБАНК, БЪЛГАРИЯ
Септември 2008 г. – септември 2009 г. За пета година НТБГ получи
финансиране от Ситибанк, България, в рамките на световния проект на
банката за подпомагане на финансовото образование. В рамките на
проекта беше създаден втори учебен банков център и изработено
помагало за работа в учебните търговски банки. 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 „Роял Банк” АД.

Снежина Янева от XII E клас на работното си място във фирма
AEC Comm’Zone в Ла Шьо дьо Фондс

Награждаване на Учебна банка „Роял Банк” АД
ОБМЕН НА УЧЕНИЦИ ОТ НТБГ И ИКОНОМИЧЕСКИ
УЧИЛИЩА ОТ НЮ ЙОРК, САЩ

Офис на AEC Rotar в Базел. Дарина Митова и Мартин Михайлов
от Х Б клас (в центъра) сред служителите от фирмата

Февруари 2009 г. На основание договореност между НТБГ и
Американската централа на учебните фирми за първа година се
осъществи обмен на ученици от НТБГ и техни американски връстници
от икономически училища в Ню Йорк.

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ТРАФИКА НА ХОРА
17 октомври 2008 г. Откриване на Националната кампания срещу
трафика на хора. Час на класа с Х Б клас в НТБГ, ръководен от доц. д-р
Даниел Вълчев, заместник министър-председател и министър на
образованието и науката.

Американската група на посещение в БНБ
Посрещането на министър Вълчев в НТБГ

Американската група на посещение в Мелник

