
 

 

У ч и л и щ н о  н а с т о я т е л с т в о  

к ъ м  М Г  „ Б а б а  Т о н к а “  

 

 

 

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: 01.01.2016 г. – 31.12.2016 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 

 

През 2016 година бяха проведени две общи събрания – на 16.03. и на 26.10. 

Управителният съвет е провел 4 заседания. 

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

26.10.2016 г., Протокол № 28, освободи членовете на Управителния съвет и председателя 

на Настоятелството и избра нови. С Решение № 189/15.12.2016 г. Русенският окръжен 

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

новият председател и новите членове на УС: 

 

1. Наталия Георгиева Кръстева, председател на УС 

2. Пепа Желязкова Динева, счетоводител 

3. Митко Христов Кунчев, секретар 

4. Кремена Викторова Николова 

5. Иван Николаев Иванов 



6. Гаврил Станев Ганчев 

7. Нина Михайлова Маринова 

 

 

Проблеми, обсъждани на заседанията на Общото събрание: 

 
1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет (УС) за 2015 г. на основание чл. 

22. т.11. от Устава. Отчетът е изготвен от УС  на основание чл. 36. т.6. от Устава. 

2. Приемане бюджета на Настоятелството за 2016 г. на основание чл. 22. т.9. от Устава. 

Бюджетът е изготвен от УС на основание чл. 36. т.5. от Устава. 

3. Приемане на Основни насоки и програма за дейността на Настоятелството за 2016 г., 

изготвени от УС. 

4. Запознаване с финансовия отчет за 2015 г. и бюджета за 2016 г. на МГ „Баба Тонка“, 

изготвени от директора на гимназията. 

5. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода от 25.11.2014 г. до 

30.09.2016 г. 

6. Освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет поради 

изтичане на мандата. 

7. Избор на нов Управителен съвет и председател на Настоятелството. 

 

На 13.12.2016 г., в заседателната зала на хотел „Космополитан” – Русе, се проведе 

третата 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 2017 г. На срещата присъства и Елена Минкова - изпълнителен директор на 

фондация „Русе – град на свободния дух“. 

 

 

Общи дейности 

 

o Проведен конкурс за лого на Настоятелството. Награден беше проектът на Петър 

Станчев, 11г клас. 

o Бяха отпечатани членски карти за Настоятелството. 

o Беше организирана обща родителска среща в Канев Център от 18.00 часа на 

16.11.2016 г. – 280 лв. 

o Регистрация на новия Управителен съвет в Русенски окръжен съд. 

o Настоятелството осигури годишен абонамент за библиотеката за 2016 г. /платен 

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

o Управителният съвет разгледа искането на «Спирал Фешън» ЕООД – Русе за 

повишаване на цената на тениските за спорт от 6,00 лв. на 7,20 лв. с ДДС. Решено 

беше Гаврил Ганчев да преговаря с фирмата за цената. Постигнат беше 

компромис за цена от 7,00  лв. с ДДС. 

o Беше направена застраховка на всички ученици в гимназията в дружество 

„Армеец“ – 1295 лв.  

o Финансиран беше проектът за създаване на Биохимичен лабораторен център в МГ 

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

бъдещето“ . За 11 757 лева беше купена техника за използване на ИКТ в центъра. 

o В коридора до дирекцията беше поставено изработеното от Румен Иванов  

декоративно пано "Дарители на гимназията". Бяха направени и залепени табелки с 

имената на дарители, подпомогнали гимназията с повече от 50 000 лева. То ще 

бъде знак на признателност към хората, подпомогнали развитието на гимназията. 

 

 



Подпомагане участието на ученици в международни и национални 

състезания 

 

o Училищното настоятелство подпомогна 173 ученици за участие в 26 състезания и 

конференции в страната с 3895 лв. 

Изяви финансирани от Фонд „Математика на бъдещето“ през 2016 г. 

o Беше изпълнен съвместен проект с фондация „Русе - град на свободния дух“  за 

участие в международен конкурс за ученически проекти в Москва, 29.04.-

04.05.2016 г. Финансирането от Фондацията е 4800 лв.  

o Беше организирано участието на 6 ученици и двама учители в откритото 

състезание по роботика в Инсбрук, Австрия, 01-04.04.2016 г. 

o Беше организирано участието на двама ученици и един учител в международното 

състезание по английски език в Италия – HIPPO, 14-15.05.2016 г. 

o Беше подпомогнато участието на Петър Няголов в международния конкурс по 

информатика в Румъния – 158 лв. 

o Беше подпомогнато участие на Симона Христова от 11а клас в конференция за 

метеори в Холандия, 02-05.06.2016 г.  

 

 

Наградени ученици и учители 

 

o За участие в различни състезания и дейности организирани в гимназията са 

раздадени награди и грамоти за 1087 лв. 

 

o От фонд „ЕЛИЦА ЦВЕТИНОВА РУСИНОВА“ са изплатени: 

- Награда за патронния празник 22.03.2016 г. на Пресиана Маринова, 11а клас – 

200 лв. 

- Стипендия от февруари до май 2016 г. на Петър Няголов, 9а клас – 200 лв. 

- Стипендия от ноември 2016 г. до януари 2017 г. на Симона Тодорова, 10 а 

клас – 200 лв. 

 

o Наградени бяха учениците Валентин Тамахкяров и Петър Няголов и старши 

учител Сюзан Феимова с целево дарение от фирма „Дианел“ ЕООД – 1500 лв. 

 

 

Издателска дейност и курсове 

 

o Бяха организирани курсове по математика за четвърти и за седми клас / Р. 

Чапаров, Д. Цветанова, М. Костадинова и Е. Минчева/ и по роботика /Д. 

Симеонова/ – събрани са 16 160 лв. 

o Курс по БЕЛ за седми клас, финансиран от фонд „Математика на бъдещето“ с 

ръководител Д. Александрова. 

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

празник през месец март 2016 г. Отпечатани бяха – 250 бр. за 480 лв. 

 

 

Подобряване на материално-техническа база на гимназията 

 

o Финансиран беше проектът за създаване на Биохимичен лабораторен център в МГ 

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

бъдещето“ . За 11 757 лева беше купена техника за използване на ИКТ в центъра. 

o На 28.04.2016 г. беше купена подопочистваща машина за първия етаж за 6240 лв. 



o Беше изградена оптична мрежа в гимназията от „Нетуоркс България“ ЕООД за 

3661 лв.  

o Бяха доставени нови 30 шкафчета за лични вещи на учениците. Общият брой на 

шкафчетата е 438. 

o Бяха купени столове за кабинет 22 и климатици за 22 и 23, общо за 2670 лв. 

o Бяха купени 5 комплекта ЛЕГО роботи за 3960 лв. 

o Бяха купени лаптоп и проектор за ТТ „МАГИМ“ общо за 1528 лв. 

o Беше купен проектор за кабинет 40 по БЕЛ за 749 лв. 

o Купени са народни носии – 10 дамски ризи за танцьорите на коледния концерт – 

468 лв. 

o Материално стимулиране и подобряване битовите условия за учителите – за 

награждаване на учители – 9000 лв., за представително облекло на учители – 7016 

лв, семинар за учители 5000 лв. Средствата са целево дарение от фирма 

„Юникомс България“ ЕООД. 

 

 

Организирани състезания, конференции и други 

 

o Бяха финансирани състезанията „Математическа атака“ и „Инфотех“ с 950 лв., 

16.04.2016 г. 

o Беше организиран ученически конкурс за видеоклип „Моите будители“ /грамоти 

и награди/ - 475 лв. Награждаването се състоя на 02.11.2016 г. в аулата на 

гимназията. 

o Беше организирано надиграване на 11.05.2016 г. 

o На 05.05.2016 г. беше проведен Ден на таланта в аулата на гимназията. 

o Беше осъществен художествен проект „Музика и цветове“ по договор за 

финансиране от Община Русе на стойност 2500 лв. през медец май 2016 г. 

o На 30.11.2016 г. беше проведено антиспин шоу в аулата на гимназията. 

o Беше финансирано провеждането на иновационен лагер 17.11.2016 г. 

o Организиран беше конкурс за най-добре украсена стая за Коледа на 23.12.2016 г. 

 

 

Организирани дейности с благотворителен характер за набиране на средства 

 

o Беше организиран благотворителен базар за продажба на домашно приготвени 

сладкиши и соленки през декември 2016 г. Целта на акцията беше набиране на 

средства за купуване на климатици за 22 и 23 кабинет – събрани 1917 лв. 

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

„РУСЕ“ на 18, 19 и 21 април 2016 г. – „Синята птица“ от Морис Метерлинк. От 

продажба на билети е внесена в Настоятелството сумата 1515 лева /цената на един 

билет е 3 лв./. 

o Беше организиран Коледен благотворителен концерт на 22.12.2016 г. в голямата 

зала на Доходното здание. Внесената сума в сметката на Настоятелството е 2880 

лв. /цената на един билет е 5 лв./. 

o Беше проведена благотворителна акция - продажба на картички, за купуване на 

техника за 10 кабинет, събрани са 170 лв. 

o Бяха набрани средства чрез отстъпка за купени помагала по БЕЛ от ученици от 12 

клас, за проектор за 40 кабинет, събрани са 360 лв. 

 

 

 

 

 



Приходи и разходи за 2016 г. 

 

Наличност на 01.01.2016 г.          96 098,11 лв. 

Приходи от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.              119 690,55 лв. 

Общо приходи       215 788,66 лв. 

Разходи от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.               132 441,41 лв. 

Наличност на 31.12.2015 г.     83 347,25 лв. 

Структура на наличните средсдтва: 

Средства във фонд «Математика на бъдещето»          66 975 лв. 

Собствени средства на Настоятелството                      16 372 лв. 

Депозит на фонд «Елица Цветинова Русинова»           

в Банка ДСК, към 31.12.2016            47 169 лв. 

 

Заключение 

Осъществените дейности през годината бяха насочени към подпомагане на учебно-

възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на Математическата 

гимназия "Баба Тонка". Резултатите на учениците от проведените международни 

изследвания показват, че гимназията покрива най-високи стандарти. 

През остомври 2016 г. беше проведено международно изследване на функционалната 

грамотност на ученизците в девети клас. В извадката за България попаднаха учениците 

от 9в клас от гимназията. Средният резултат на учениците е 33,96 /при максимален 40/, 

като средният за страната е 21,71, а за Русе – 24,05. 

 Международно оценяване по природни науки за IX клас по формата на PISA беше 

проведено на 23.04.2015 г. Представителна извадка от 42 ученици от IX клас участва в 

оценяването. Резултатите бяха получени през 2016 г. 

 

Област Среден резултат в 

МГ „Баба Тонка“ 

Среден резултат в 

България 

Среден резултат за 

всички страни 

Природни науки 572 446 493 

Математика 584 441 490 

Четене 553 432 493 

 

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. Завършване на проектите за създаване на Център за конструиране на 

мултироторни летящи системи /дронове/ и Лаборатория за приложна информатика. 

2. Съдействие за подобряване на условията за ученическо хранене. 

 3. Участие при определяне на свободно избираемата подготовка, на 

извънкласните и извънучилищните форми за работа с учениците. 

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

учениците. 

Уважаеми членове на Общото събрание на Настоятелството, 

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

нашите деца. 

02.03.2017 г. 

 

Митко Кунчев, секретар:............................. 


