
 

 

У Ч И Л И Щ Н О  Н А С Т А 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: 01.01.2017 г. – 31.12.2017 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 Профилирана 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 2017 година бяха проведени две общи събрания – на 02.03. за приемане отчет за 

2016 г. и план за 2017 г. и на 25.10. за обсъждане на текущи проблеми. Управителният 

съвет е провел 3 заседания. 

Управителният съвет беше в състав: 

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 2016 г. на 

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

т.6. от Устава. 

2. Приемане на Основни насоки и програма за дейността на Настоятелството за 

2017 г., изготвени от УС. 

3. Приемане бюджета на Настоятелството за 2017 г. на основание чл. 22. т.9. от 

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

4. Обсъждане организацията на ремонта на сградата. 

5. Разглеждане на текущи проблеми на дейността на гимназията. 

6. Организиране на обща родителска среща в Канев център. 

 

 На 22.02.2017 г. в р-нт Дунав се проведе честване на 20 години от създаване на 

Училищното настоятелство към МГ „Баба Тонка”. Присъстваха първият председател – 

доц. Марко Тодоров  и почти всички бивши председатели – арх. Цвети Русинов, Юри 

Дудев, Светослав Михов, Петър Ангелов и др. Председателят на настоятелството – 

Наталия Кръстева връчи диплом за Дарител на Дамян Дамянов, Иван Иванов, арх. Цвети 

Русинов и Гаврил Ганчев, дарили повече от 50 000 лева на Настоятелството. Митко 

Кунчев направи кратък преглед на двадесетгодишната дейност на най-активното 

настоятелство в Русе. 

 

Общи дейности 

 

o Настоятелството осигури годишен абонамент за библиотеката за 2018 г. /платен 

през 2017 г./ : списанията „Природа“ – 12 лв. и „National Geographic“ – 34,95 лв. 

o Беше направена застраховка на всички ученици в гимназията в дружество 

„Армеец“ – 1282,14 лв. През годината са изплатени 726 лв. на 6 ученици. 

o Изпълнен беше проектът за създаване на Биохимичен лабораторен център в ПМГ 

„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 2 юни 2017 г. беше открит „Център за мултироторни летящи системи”. 

Проектът се финансира от фондация „Русе – град на свободния дух“ – 5 100 лева, 

Училищното настоятелство към МГ „Баба Тонка“ – 7 000 лева и ПМГ „Баба 

Тонка“ – 5 000 лева. Той ще се използва като модерна технологична среда за 

организиране на учебна и научно-изследователска дейност. Проектът се ръководи 

от Силвия Йорданова. 

 

Подпомагане участието на ученици в международни и национални 

състезания 

 

o Училищното настоятелство подпомогна 155 ученици за участие в 23 състезания и 

конференции в страната с 3530 лв. 

 

Изяви финансирани от Фонд „Математика на бъдещето“ през 2017 г. 

 

o Финансиране участието на шестима ученици и учител от ПМГ „Баба Тонка”-Русе 

в Международния конкурс MITE’2017”, от 28 април до 3 май 2017 г. в Москва. 

o Финансиране участието на двама ученици и учител в международно състезание 

по английски език HIPPO, 13-14.05.2017 г. в гр. Лидо ди Йезоло, Италия. 

o Финансиране участието на трима ученици и двама ръководители в Сингапурската 

международна математическа олимпиада - SIMOC, от 14 до 17 юли 2017 г. 

o Финансиране участието на трима ученици и един учител в Международен модел 

ООН, 01.-04.04.2017 г. в гр. Птуй, Словения. 

o Организиране и награждаване на участници във видеоконкурс "Мойте будители". 

o Провеждане на лятня школа по роботика с ръководител Донка Симеонова. 



 

Наградени ученици и учители 

 

o От фонд „ЕЛИЦА ЦВЕТИНОВА РУСИНОВА“ са изплатени: 

- Награда за патронния празник 22.03.2017 г. на Селин Шемсиева, 10 д клас – 

200 лв. 

- Стипендия от март до юни 2017 г. на Симона Тодорова, 11а клас – 200 лв. 

- Стипендия от ноември 2017 г. до февруари 2018 г. на Емил Инджев, 11 а клас 

– 200 лв. 

 

o От фонд „Математика на бъдещето“ са наградени на коледния концерт: 

- Петър Няголов, 11а -  2000 лв. 

- Георги Кръстев, 12б -  700 лв. 

- Петър Борисов, 11а - 300 лв. 

- Ася Кулева, старши учител по немски език -  1000 лв. 

- Диана Йорданова, старши учител по физика и астрономия – 1000 лв. 

 

Издателска дейност и курсове 

 

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

Костадинова и Е. Минчева/ и по роботика /Д. Симеонова и Сн. Тодорова/ – 

събрани са 27 083 лв. 

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

празник през месец март 2017 г. Отпечатани бяха – 250 бр. за 522 лв. 

 

Подобряване на материално-техническа база на гимназията 

 

o Бяха доставени нови 30 шкафчета за лични вещи на учениците на стойност 2000 

лв. Общият брой на шкафчетата до момента е 474. 

o Закупени народни носии за танцовия състав – 5490 лв . 

o За подобряване битовите условия за учителите –за представително облекло на 

учители – 6837,60 лв. от фирма „Маркам“ и ЕТ „Скуиз“, семинар за учители 6400 

лв. Средствата са целево дарение от фирма „Юникомс България“ ЕООД с 

управител Дамян Дамянов.. 

 

Организирани състезания, конференции и други 

 

o Беше финансирано състезанието „Математическа атака“ 1007,04 лв.,  

o Фонд „Математика на бъдещето“организира ученически конкурс за видеоклип 

„Моите будители“ /грамоти и награди/ - 339 лв. 

o Беше организирано надиграване на 05.05.2017 г. 

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

финансиране от Община Русе на стойност 2400 лв. през месец май 2017 г. 

o Организиран беше конкурс за най-добре украсена стая за Коледа на 23.12.2017 г. 

 

Организирани дейности с благотворителен характер за набиране на средства 

 

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

„РУСЕ“ на 18, 19 и 20 април 2017 г. – „Алиса в страната на чудесата“ от Луис 

Карол. От продажба на билети е внесена в Настоятелството сумата 1572 лева 

/цената на един билет е 3 лв./. 

o Беше организиран Коледен благотворителен концерт на 22.12.2017 г. в голямата 

зала на Доходното здание. Внесената сума в сметката на Настоятелството е 2910 

лв. /цената на един билет е 5 лв./. 



o През годината беше организирана най-мащабната акция за набиране на средства 

за подобряване на материалната база на гимназията. Инициативата беше на 

Даниел Иванов, випуск 2009. Той заяви, че ще бяга 100 дни, всеки ден по 7 

километра. Средствата събрани от залаганията ще дари на Настоятелството на 

гимназията. Много възпитаници се присъединиха към инициативата. На 26 май 

2017 г. в Парка на младежта беше организирано бягане с всички ученици от 

гимназията. В резултат до края на 2017 г. бяха събрани и преведени в сметката на 

Настоятелството общо 12 991.33 лева от 202 дарители. На своя заседание 

Управителният съвет реши да подкрепи инициативата с 5 000 лева от собствените 

средства на Настоятелството, а гимназията ще участва с 2 050 лева. Така общата 

набрана сума стана 20 041.33 лева.  

 

Приходи и разходи за 2017 г. 

Наличност на 01.01.2017 г.     83 347,25 лв. 

Приходи от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.   111 784,47 лв. 

Общо приходи      195 131,72 лв. 

Разходи от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.   103 497,95 лв. 

Наличност на 31.12.2015 г.    91 633,77 лв. 

 

Структура на наличните средства 

Собствени средства на Настоятелството   32 876 лв. 

Средства във фонд «Математика на бъдещето»  58 757 лв. 

Депозит на фонд «Елица Цветинова Русинова» 

в Банка ДСК, към 14.03.2018    45 974,73 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. 

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 иновационни технологии 

съвместно с фондация „Русе – град на свободния дух“.. 

2. Съдействие за подобряване на условията за ученическо хранене. 

 3. Участие при определяне 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. 

 

3 април 2018 г. 

 

 

Митко Кунчев, секретар:................... Наталия Кръстева, председател ....................... 


