
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ - ПЛОВДИВ 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 12 / 07.07.2022 г. 

 Днес, 07 юли 2022 година, в 17:30 часа се проведе заседание на Обществения 

съвет към Национална търговска гимназия - Пловдив. 

 На събранието присъстваха: 

Председател: 

Костадин Василев – представител на работодателите;  

Членове: 

1. Димитър Ставрев – представител на финансиращия орган; 

2. Юлия Калпакова – представител на родителите; 

3. Елена Илчева-Попова – представител на родителите; 

4. Елисавета Новакова – представител на родителите; 

5. Величка Мицина – представител на родителите 

6. Албена Нестеренко – представител на родителите. 

Заседанието се проведе в присъствието на Директора на гимназията –                       

г-жа Веселка Цекова. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Представяне на отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията 

през второто тримесечие на 2022 г. 

2. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2022 / 2023 година.  

3. Информация за постигналите резултати от ДЗИ и ДКИ, сесия май-юни 2022 г.  

4. Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на НТГ-Пловдив, за 

учебната 2021/2022 година. 

По т. 1 директорът запозна присъстващите с изпълнението на делегирания 

бюджет за второто тримесечие на 2022 г. Финансовото състояние на гимназията 

гарантира стабилност и обезпеченост. 

Членовете на обществения съвет изразиха становище, че  делегирания бюджет е 

изразходван с идеята за осигуряване на оптимални условия за обучение на учениците и 

добро материално стимулиране на учителите. 

По т. 2 Предложението за училищен учебен план за учебната 2022/2023 година, 

по отношение на изучаваните чужди езици, разширена професионална подготовка и  

УЧСД,  е съобразено с желанието на учениците и възможностите на училището. 

Членовете на Обществения съвет изразиха съгласие с предложения училищен 

учебен план за учебната 2022/2023 г. 

По т. 3 беше представен от директора анализ  на резултатите от ДЗИ и ДКИ. 

По т. 4 г-жа Цекова  представи отчет за изпълнение на Стратегията за развитие 

на гимназията за 2021 / 2022 г. 

Отчетът беше приет от присъстващите членове на обществения съвет. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Обществения съвет беше 

закрито. 

 

Протоколчик: ………/п/…                        Председател: ………/п/…………… 

                        /М. Георгиева/               /К. Василев/  
 


