
НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ - ПЛОВДИВ 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 

 Днес, 28 януари 2021 година, в 17,30 часа се проведе  онлайн заседание на 

обществения съвет към Национална търговска гимназия - Пловдив. 

 На заседанието присъстваха всички членове на обществения съвет. То се 

проведе в присъствието на директора на гимназията Веселка Цекова. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

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

четвъртото тримесечие на 2020 година с натрупване за годината - докладва директорът 

на гимназията. 

2. Обсъждане на предложение на директора на гимназията за разпределение на 

средствата от установеното в края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището. 

3. Одобряване  на стратгията на НТГ – Пловдив за периода 2021 г. -2024 г. 

4. Обсъждане на други въпроси 

По т.1 Директорът представи информация за изпълнението на делегирания бюджет за 

третото тримесечие на 2020 и с натрупване за цялата година. 

Членовете на обществения съвет изразиха становище, че делегираният бюджет е 

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

добро материално стимулиране на учителите. 

По т.2 Беше обсъдено предложението на директора на гимназията превишението на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището за 2020 година в размер на 

40 000 лв да бъде разпределено за възнаграждения на персонала и осигурителни 

вноски. 

Членовете на обществения съвет изразиха съгласие с предлаганото разпределение на 

средствата. 

 

По т.3 Директорът представи стратегията на гимназията за периода 2021-2024 г. 

Членовете на обществения съвет одобриха  предложената стратегия. 

По т . 4  Директорът запозна членовете на обществения съвет с планирания държавен 

план прием за учебната 2021/2022 година. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на обществения съвет беше закрито 

Протоколчик:А.Н.                                         Председател.К.В. 

                        /А. Николова/               / К.Василев/  

 

 



 

 

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ - ПЛОВДИВ 

 

СПИСЪК 

 

на членовете на обществения съвет, присъствали на заседание, проведено на 

15.07.2020 година 

 

№ Име, презиме, фамилия Подпис 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ - ПЛОВДИВ 

 

ПОКАНА 

от Славейка Янкова Иванова 

директор на Национална търговска гимназия - Пловдив 

 

УВАЖАЕМА.................. 

 Поканвам Ви да присъствате на първо заседание на обществения съвет към НТГ 

- Пловдив, което ще  се проведе на 16 януари 2020 г. от 17,45 ч. в  кабинета на 

директора. 

 Предлагам заседанието да протече при следния дневен ред: 

1. Избор на председател на обществения съвет 

2. Представяне на отчет за изпълнението на делегирания бюджет на гимназията  през 

четвъртото тримесечие на 2019 година с натрупване за годината  - докладва директорът 

на гимназията 

3. Обсъждане на предложение на директора на гимназията за разпределение на 

средствата от установеното в края на предходната година превишение на 

постъпленията над плащанията по бюджета на училището 

4. Обсъждане на други въпроси 

 Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на 

точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване. 

 За материалите относно изпълнението на делегирания бюджет можете да се 

информирате от интернет-страницата на гимназията след 10 януари 2020г. 

 

Славейка Иванова 

директор на Национална търговска гимназия - Пловдив 

 

  

 

 


