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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: 01.01.2019 г. – 31.12.2020 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 

 

Планът за работа през 2019 г. беше приет от Общото събрание на 07 февруари 2019 г. 

Управителният съвет е провел 4 заседания на 20.11.2019 г.., 28.02. и 23.09.2020 г. и 16.06.2021 г. 

Управителният съвет беше в състав: 

1. Наталия Георгиева Кръстева, председател на УС 

2. Екатерина Василева Веселинова, счетоводител 

3. Галина Живкова Бобева, секретар 

4. Кремена Викторова Николова 

5. Милена Людмилова Велева 

6. Галина Иванова Иванова 

7. Кина Неделчева Велчева 

 

 

Общи дейности 

 

o Настоятелството осигури годишен абонамент за библиотеката за 2019 г.и 2020 г.: 

списанията „Природа“ – 12 лв. 

o Беше направена застраховка на всички ученици в гимназията в дружество „Армеец“ – 

1219,80 лв. /2019 г./ и 709,64 лв /2020 г./ 



o Изпълнен беше съвместния проект на Настоятелството и Даниел Иванов за оборудване и 

обзавеждане на "Фитнес център“ на стойност 14 449,80 лв. Центърът беше готов за  

началото на учебната 2019/2020 година. 

 

Подпомагане участието на ученици в международни и национални състезания 

 

o През 2019 и 2020 година, Училищното настоятелство подпомогна над 200 ученици за 

участие в национални състезания и конференции в страната с 6226 лв. 

 

Изяви финансирани от Фонд „Математика на бъдещето“ през 2019 г. 

 

o Финансиране участието на осем ученици и учител от МГ „Баба Тонка”-Русе в 

Международния конкурс MITE’2019”, от 30 април до 5 май 2019 г. в Москва. 

o Финансиране участието на петима ученици в World Mathematics Invitational (WMI), от 

15.07. до 19.07.2019 г. в Фукуока, Япония. 

o Подпомагане пътуването до Турция на ученичка за участие в Space camp 2019. 

o Подпомагане пътуването до Италия на ученичка за участие в международното състезание 

HIPPO. 

 

Наградени ученици 

 

o От фонд „ЕЛИЦА ЦВЕТИНОВА РУСИНОВА“ са изплатени: 

- Награда на Коледен концерт 2019 г., на Виктор Кожухаров, 11 а клас – 200 лв. 

 

 

Издателска дейност и курсове 

 

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

Е. Минчева/ – събрани са 7 938 лв. 

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

през 2019 г. и 2020 г. Отпечатани бяха – по 250 бр. за общо 1320 лв. 

 

 

Подобряване на материално-техническа база на гимназията 

 

o Закупена фитнес станция от средствата събрани от инициативата на Даниел Иванов – 

14449.80 лв. 

o Закупуване на ученически столове и чинове, бюра и бели дъски /оборудване след основен 

ремонт/ - 10397.60 лв. 

 

Организирани състезания, конференции и други 

 

o Беше финансирано състезанието „Математическа атака“, грамоти, медали и коктейл - 1064 

лв. 

 

 

Организирани дейности с благотворителен характер за набиране на средства 

 

o Беше организирано благотворително представление на ТТ „МАГИМ” в зала „РУСЕ“ на 

24 юни 2021 г. – „Арсеник и стари дантели" по Джоузеф Кесълринг. От продажба на 

билети е внесена в Настоятелството сумата 400 лева /цената на един билет е 3 лв./. 

o Беше организиран Коледен благотворителен концерт „Търси се ... Снежанка“, на 

18.12.2019 г. в голямата зала на Доходното здание. Внесената сума в сметката на 

Настоятелството е 2821 лв. /цената на един билет е 5 лв./. 

 

Приходи и разходи за 2019 г. 

https://www.facebook.com/asya.kuleva/posts/10224740406521045


Наличност на 01.01.2019 г.      79 385.57 лв. 

Приходи от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.    48 375,57 лв. 

Общо приходи      127 761,14 лв. 

 

Разходи от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.    101 827,24 лв. 

 

Наличност на 31.12.2019 г.    35 926.27 лв. 

 

Приходи и разходи за 2020 г. 

Наличност на 01.01.2020 г.     35 926.27 лв. 

Приходи от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.   19 492,58 лв. 

Общо приходи      55 418,85 лв. 

 

Разходи от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.   19 660,45 лв. 

 

Наличност на 31.12.2020 г.    35 758.40 лв. 

Структура на наличните средства 

Собствени средства на Настоятелството   20 340,70 лв. 

Средства във фонд «Математика на бъдещето»  15 417,70 лв. 

 

Депозит на фонд «Елица Цветинова Русинова» 

в Банка ДСК, към 31.12.2020    45 974,73 лв. 

 

Заключение 

Осъществените дейности през изминалия период 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 е 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 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. Съдействие за подобряване на условията за ученическо хранене. 

2. Включване на родителите, при организиране на извънкласните и извънучилищните 

форми, и 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. 

 

20.07.2021 г. 

 

 

Галина Бобева, секретар:................... Наталия Кръстева, председател ....................... 


