
Г О Д И Ш Е Н  Д О К Л А Д  

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО  

КЪМ МГ "БАБА ТОНКА", РУСЕ 

ЗА ПЕРИОДА: 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

 

Изготвен от Управителния съвет в съответствие с чл. 40. (2) от ЗЮЛНЦ и чл. 36. 

т. 6. от Устава на Настоятелството. 

 

Увод 

 

Дейността на Настоятелството, съгласно чл. 4. от Устава, беше насочена към 

изпълнение на основната цел на сдружението: да обедини усилията на родителската и 

другата общественост за подпомагане на учебно-възпитателния процес, стопанското и 

материалното осигуряване на Математическата гимназия "Баба Тонка" в гр. Русе. 

Средствата за постигане на целта бяха: 

 осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за гимназията; 

 подпомагане изграждането, поддържането и подобряването на материално-

техническата база на гимназията; 

 съдейства за подобряване на битовите условия на ученици и учители; 

 подпомагане изявите на учениците. 

В съответствие с предмета на дейност на Настоятелството, съгласно чл. 7. от 

Устава, за подпомагане развитието на Математическата гимназия "Баба Тонка" и за 

подобряване качеството на образователно-възпитателния процес, беше осъществена 

богата дейност за: 

 финансиране участието на ученици в национални и международни прояви; 

 стимулиране на изявени ученици; 

 стимулиране на учители с активно участие в извънкласни дейности. 

 

Организационна дейност 

 

Общото събрание на Училищното настоятелство към МГ „Баба Тонка“, проведено на 

25.11.2014 г., Протокол № 24, освободи членовете на Управителния съвет и председателя 

на Настоятелството и избра нови. С Решение № 8/26.01.2015 г. Русенският окръжен съд, 

фирмено отделение, вписа в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел новите 

членове на УС: 

 

1. Наталия Георгиева Кръстева, Председател на УС 

2. Пепа Желязкова Динева, счетоводител 

3. Митко Христов Кунчев, секретар 

4. Цветомир Иванов Василев 

5. Иван Николаев Иванов 

6. Гаврил Станев Ганчев 

7. Николай Тодоров Великов 

 

Новото ръководство направи преглед на действащия устав на Настоятелството и с 

оглед с настъпилите промени в законодателството предложи промени в Устава. Те бяха 

обсъдени и приети на Общо събрание на  31.03.2015 г., Протокол № 25. 

С Решение № 43/12.05.2015 г. Русенският окръжен съд, фирмено отделение, вписа в 

Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел направените промени в Устава: 

сдружението е учредено за осъществяване на обществено- полезна дейност, членски 

внос- 10 лв., нов начин за свикване на Общото събрание и други. 

 



През 2015 година са проведени четири заседания на Управителния съвет и две 

заседания на Общото събрание – 31.03.2015 г., 11.11.2015 г. 

 

Проблеми, обсъждани на заседанията на Общото събрание: 

- Промени в Устава на Настоятелството; 

- Избор на фирма, изпълнител на ученическото облекло в МГ „Баба Тонка“; 

- Отчет за разходите на МГ „Баба Тонка“ за 2014 г. и представяне бюджета за 

2015 г.; 

- Обсъждане на проблеми при взаимоотношенията: учител – родител - ученик 

/оценки, отсъствия, опазване на материалната база, униформа и др./. 

 

На 26.11.2015 г., в заседателната зала на хотел „Космополитан” – Русе, се проведе 

втората годишна среща на Обществения съвет към фонд „Математика на бъдещето”. На 

срещата беше разгледан отчет за едногодишната дейност на фонда и бяха набелязани 

проекти за 2016 г. На срещата присъства и Елена Минкова - изпълнителен директор на 

фондация „Русе – град на свободния дух“. 

 

Общи дейности 

 

o Регистрация на новия Управителен съвет в Русенски окръжен съд. 

o След проведен конкурс беше избрана фирма „КЕВИ-М” ЕООД за изработка на 

ученическо униформено облекло и беше сключен договор за три години на 

01.06.2015 г. 

o Избран беше нов дизайн на тениската за часовете по ФВС и нова фирма 

изпълнител „СПИРАЛА“ ЕООД, при запазване на цената – 8 лв. 

o Премина се към използване на електронната платформа bgclass.net за вписване 

на оценки, отсъствия, забележки и др. на учениците. 

o Изготвен беше проект за създаване на Биохимичен лабораторен център в МГ 

„Баба Тонка“ по инициативата на фондация „Америка за България“ - „Училища 

на бъдещето“. Финансирането е планирано: 60 000 лева от фондацията и по 

10 000 лева от МГ и от Настоятелството. 

o Бяха подготвени и изпълнени три проекта, финансирани от фондация „Русе – 

град на свободния дух“: 

 „Участие на трима ученици в Шестия международен фестивал на младите 

математици, гр. Созопол“ – 6-13.09.2015 г. - 866,70 лв.; 

 „Лаборатория XXI“ - 2695 лв.; 

 „Участие на ученици от МГ „Баба Тонка“ в международен конкурс 

„Математика и проектиране“ в гр. Москва, Русия, от 30 април до 6 май 

2015 г. - 4170 лв. 

 

Подпомагане участието на ученици в международни и национални 

състезания 

 

o Финансиране участието на 4 ученици и Диана Йорданова, ръководител, в 

третата олимпиада по експериментална физика ЕРО 3 „Ден на резистора“ в гр. 

Куманово, Македония, 29.10.2015 г. – 01.11.2015 г. от фонд „Математика на 

бъдещето“ – 1073,39 лв. 

o Финансирано беше участието на 2 ученици и един учител в заключителния 

етап на международното състезание по английски език в Италия – HIPPO, на 

09. и 10.05.2015 г. във Венеция. Разходите по настаняване на финалистите се 

поемат от организаторите, а останалите разходи - от фонд „Математика на 

бъдещето“. 

o Финансиране на  участието на 9 ученици и 2 учители в международната 

конференция „Математика и проектиране“ в Москва, 30 април - 6 май 2015 г., 



съвместно от фонд „Математика на бъдещето“ и фондация „Русе – град на 

свободния дух“. 

o Бяха подпомогнати 113 ученици за участие в 19 национални състезания и 

конференции. 

 

 

 

Издателска дейност и курсове 

 

o Отпечатване на алманах на гимназията за юбилея (150 години) - 50 бр. за 1518 

лева. 

o Издаден беше литературен сборник с творби на ученици във връзка с 

патронния празник през месец март,  2015 г. 

o Подготвителни курсове по математика за ученици в 4. и 7. клас – 3 групи 

(Костадинова, Минчева и Чапаров). 

o Организиране на курс по БЕЛ за ученици от 7. клас, постигнали най-висок 

резултат от пробните изпити по математика. Обучението беше безплатно за 

учениците, като учителят получи възнаграждение от фонд „Математика на 

бъдещето“. 

o Организирана беше лятна школа по „Роботика“ за две групи по 8 ученици с 

хорариум 21 учебни часа, финансирана от фонд „Математика на бъдещето“. 

 

 

Материално-техническа база 

 

o Създаване на клуб по роботика на 20.01.2015 г., като бяха купени роботи LEGO 

EV3 за 8711,81 лв. Гимназията съфинансира проекта с 4000 лева. 

o Техника от фонд "Възпитаници на МГ" - 2 лаптопа, 2 проектора и 1 настолен 

компютър за учителите по математика. 

o Безжична микрофонна система за ГМП „Функция на времето“. 

o Бяла дъска за 51 кабинет. 

o Настоятелството осигури годишен абонамент за библиотеката за 2016 г. 

/платен 2015 г./ : списанията „Природа“ – 12 лв. и „National Geographic“ - 34,95 

лв. 

o На 11.03.2015 г., Протокол №2, след обсъждане на различни възможности, УС 

реши да възложи на Румен Иванов от Дружеството на художниците, 

изработване на декоративно пано "Дарители на гимназията" за сумата от 800 

лева. То ще бъде знак на признателност към хората, подпомогнали развитието 

на гимназията. 

 

Организирани състезания, конференции и други 

 

o Бяха организирани състезания „Математическа атака” и „Инфотех” за ученици 

от четвърти до седми клас на 19 април 2015 г. 

o Оганизирано беше състезание за майсторско управление на велосипед в двора 

на гимназията на 29.04.2015 г. 

o Организирано беше участието на ученици в лингвистичното кенгуру по 

английски език. 

o Организирана беше литературна конференция, с ръководител проф. Радослав 

Радев (ВТУ), на 12.06.2015 г. в Регионалния исторически музей, Русе. 

o Проведен беше конкурс за изпълнители „Мюзик Айдъл“ на 05.05.2015 г. 

o Организирано беше състезание - иновационен лагер в РУ „Ангел Кънчев“  на 

18.11.2015 г. 

o Организиран беше видео конкурс „Моите будители“ във връзка с 1. ноември 

2015 г. Награждаването се състоя на 30.10.2015 г. в аулата на гимназията. 



o Организирано беше състезание по спелинг на английски език - 04.03.2015 г. – 

Spelling Bee. 

o Организирано беше състезание по английски език Bulgarian Creative Writing 

Competition 2016. 

o Организиран беше конкурс за най-добре украсена стая за Коледа на 17.12.2015 

г. 

o Организирано беше състезание по гражданска защита за учениците от ХI клас 

на 17.06.2015 г. 

o Организиран беше турнир по шахмат през ноември и декември 2015 г. 

Награждаването беше на 19.01.2016 г. 

o Организирани бяха дебати по „Хамлет“ за ученици от Х клас на 26. и 

27.02.2015 г. 

o Организирано беше състезание по география за ученици от 11. клас на 13 май 

2015 г. 

 

 

Концерти, театрални постановки, надигравания и др. 

 

o Първият учебен ден – торта за посрещане на петокласниците. 

o Беше организирано надиграване между паралелките по народни танци на 

09.05.2015 г. 

o Бяха организирани благотворителни представления на ТТ „МАГИМ” в зала 

„РУСЕ“ на 15, 20 и 21 април 2015 г. – „Благодатният четвъртък“ от Джон 

Стайнбек. От продажба на билети е внесена в Настоятелството сумата 1680 

лева /цената на един билет е 3 лв./. 

o Беше организиран Коледен благотворителен концерт на 22.12.2015 г. в 

голямата зала на Доходното здание. Внесената сума в сметката на 

Настоятелството е 2715 лв. /цената на един билет е 5 лв./. 

 

 

Приходи и разходи за 2015 г. 

 

Наличност на 01.01.2015 г.          74 511,44 лв. 

Приходи от 01.01.2015 г. до 31.10.2015 г.    101 819,53 лв. 

 

Общо приходи        176 330,97 лв. 

 

Разходи от 01.01.2015 г. до 31.10.2015 г.     80 232,86 лв. 

 

Наличност на 31.12.2015 г.        96 098,11 лв. 

 

Депозит на фонд «Елица Цветинова Русинова»   48 367,29 лв. 

в Банка ДСК, към 15.12.2015 

 

Структура на наличните средства (96 098,11 лв.): 

 

Фонд „Математика на бъдещето“, 2013 г.    47 336,69 лв. 

Фонд „Възпитаници на МГ“, 2006 г.      0 

Фонд „Подпомагане на извънкласната дейност“, 2010 г.   0 

Направление „Математика“       1 500,00 лв. 

Направление „Информатика“        1 000,00 лв. 

Направление „БЕЛ“           850,00 лв. 

Направление „Спорт“         2 100,00 лв. 

Други          43 311,42 лв. 

 



 

 

 

 

Заключение 

 

Осъществените дейности през годината бяха насочени към подпомагане на учебно-

възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на Математическата 

гимназия "Баба Тонка". Резултатите показват, че гимназията е водещо училище в Русе за 

извънкласните дейности. Участието на ученици от Русе на национални кръгове от 

олимпиадите за миналата учебна година е показано в таблицата: 

 

 

 

 

Училищата от Русе, от които има 

участници на национален кръг на 

олимпиадата. 

2014/2015 

Брой 

предмети 

Брой 

ученици 

МГ “Баба Тонка”  11 32 

СОУЕЕ "Св. К. Кирил Философ"  5 13 

СОУ „В. Левски”  3  6  

СОУ “Хр. Ботев”  3 5  

АЕГ “Гео Милев”  2 3 

СОУПНЕ  „Фридрих Шилер”  2  2  

СОУ Глоджево  1  1  

ПГИУ  1  1  

ПГМТ 1 1 

ПГПТ 1 2 

 

Училищното настоятелство съдейства за многообразието от дейности и подкрепя 

учениците, които сами финансират участието си в състезания. Важен елемент беше 

материалното стимулиране както на ученици, така и на учители, постигнали високи 

резултати или вложили старание и труд в области, извън официалната дейност на 

гимназията. 

Необходимо е през следващата година да се привлекат повече родители за 

извършване на дейности за постигане целите на настоятелството. Необходимо е да се 

обърне сериозно внимание в посока на: 

 1. Обсъждане и изготвяне на предложения пред съответните органи за 

перспективното развитие на Гимназията, както и за решаване на текущи въпроси, 

свързани с дейността й. 

 2. Съдействие при организиране на ученическото хранене. 

 3. Подпомагане създаването и реализирането на възпитателно- образователни 

програми по проблемите на учениците. 

 4. Участие при определяне на свободно избираемата подготовка, на 

извънкласните и извънучилищните форми за работа с учениците. 

 5. Включване на родителите, при организиране на свободното време на 

учениците. 

 6. Подпомагане повишаването на квалификацията на работещите в гимназията. 

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Настоятелството, 



Всички трудности могат да бъдат преодолени с общи усилия, тъй като става дума за 

нашите деца. 

16.03.2016 г. 

 

Секретар:............................................  Председател............................................... 

  Митко Кунчев      Наталия Кръстева 


