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О Т Ч Е Т  З А  Д Е Й Н О С Т И Т Е  
 

в Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“ 

през учебната 2017/2018 г. 

(154. учебна година), 
 

изготвен от Митко Христов Кунчев – директор 

 

Учебната година ще остане в историята на гимназията с два факта: като 

година първа на основния ремонт на сградата, който започна на 20 октомври 

2017 г., и ще завърши през януари 2019 г., и като годината, в която РУО–

Русе безпричинно не утвърди предложения от директора план-прием и го 

намали от 5 на 4 паралелки /математическите паралелки бяха намалени от 2 

на 1/. 

 

Сагата с приема 

Учебната 2017/2018 година ще остане в историята със скандалното 

решение на РУО - Русе да намали приема от пет на четири паралелки, като 

определи за прием една паралелка профил „Математика“, вместо 

досегашните две. През октомври 2017 година дългогодишния началник на 

РУО – Русе беше освободен от длъжност и на негово място беше назначена 

Росица Георгиева. 

Съгласно графика на дейностите свързани с планирането на приема 

Началникът на РУО напомни на директорите на всички училища с писмо, с 

изх. № РД-34-7/03.01.2018 г. за задълженията им. Всички документи 

трябваше да бъдат изготвени и представени в срок до 15.01.2018 г. 

Документите на гимназията бяха представени в посочения срок. Те 

съдържаха традиционното предложение за прием: две паралелки профил 

„Математически“, две паралелки профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и 

една паралелка профил „Природни науки“ - всичките с интензивно 

изучаване на английски език. 

С писмо, с изх. № РД-34-125/25.01.2018 г. Р. Георгиева покани 

директорите на училища на работна среща във връзка с план-приема. Тя се 

проведе на 26.01.2018 г. (петък) от 10:30 ч. в заседателната зала на РУО -

Русе. На това заседание присъства и Ирена Петрова, директор на зирекция 

„Култура и образование“ в Община Русе. Росица Георгиева, началник на 

РУО - Русе обърна внимание, че общият брой паралелки, предложени от 

директорите, чувствително се разминава с броя на учениците, завършващи 

седми клас. По тази причина се налага предложенията да бъдат променени  

и прочете предложение по колко паралелки да приема всяко училище. За 

много училища беше предложено да се намали броят на паралелките. Най-

шокиращо беше предложението за намаляване на приема в ПМГ „Баба 

Тонка“ от пет на четири паралелки. На всички засегнати училища беше 

наредено устно и с писмо, с изх. № РД-34-132/26.01.2018 г. да представят 
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нови предложения, съобразени с прочетеното, в срок до 17:00 ч. на 

29.01.2018 г. (понеделник). 

На 29.01.2018 г. в голямото междучасие се проведе импровизиран 

педагогически съвет, на който беше поставен въпросът за промяна на план-

приема. Учителите единодушно отказаха да приемат предложението на 

Началника и директорът на ПМГ „Баба Тонка“ не изпълни указанието му. 

По инициатива на Директора на 31.01.2018 г. (сряда) от 11:00 ч. в 

учителската стая се проведе среща на членовете на Обществения съвет, 

членовете на Управителния съвет на Настоятелството, представители на 

учителите с представители на РУО - Русе и Община Русе. Присъстваха 

Боряна Петкова, представител на РУО - Русе, Сашо Щерев, началник отдел 

„Образование и младежки дейности“ в Община Русе, и юристконсултът на 

Общински съвет – Русе. Директорът припомни на всички повода за 

събирането. Присъстващите родители и учители направиха изказвания в 

подкрепа на запазването на приема. Боряна Петкова и Сашо Щерев заявиха, 

че са дошли на срещата само, за да слушат и няма да се изказват. 

Юрисконсултът на Общинския съвет каза, че не е запознат с проблема. По 

този начин срещата завърши без резултат. 

Много личности и организации се изказаха в публичното пространство 

и се обърнаха към съответните институции в подкрепа на запазването на 

приема в гимназия „Баба Тонка“. 

На 01.02.2018 г. представители на родителите организираха разрешен 

от Община Русе митинг в подкрепа на ПМГ „Баба Тонка“ пред Паметника 

на свободата. 

 

На 04.02.2018 г. Иван Станев, общински съветник (група 

Реформаторски блок) написа: 

Здравейте г-н Кунчев, 

Запознах се подробно с гледните точки на всички участници в 

дискусията за намаляване на приема във водещи училища в Русе за 2018 г. 

Изразявам категоричната си подкрепа за Вашето становище и за 

публикуваното на сайта на МГ ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

КОЛЕКТИВ ПРИ ПМГ „БАБА ТОНКА“ – РУСЕ. Декларирам, че в 

качеството си на общински съветник ще направя всичко по силите ми и по 

силите на гражданите на Русе, които ме подкрепят, този казус да има 

финал, достоен за една цивилизована държава от 21. Век, и да не се 

превърне в поредната победа на представителите на русенското 

мракобесие. 

 

На 05.02.2018 г. двадесет и три професори, доценти и главни асистенти 

написаха отворено писмо в подкрепа на ПМГ „Баба Тонка“ до РУО - Русе. 

В него се казва: 

Уважаеми госпожи и господа, 

Математическата колегия на Русенския университет „Ангел Кънчев“ 

не разбира вашите мотиви за намаляване на приема в това престижно 

учебно заведение – Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“! 
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Смятаме, че този акт е несправедлив за завършващите основно 

образование деца, че той ограничава техния избор за прием в желано 

училище и противоречи на девиза на града ни – „Русе – град на свободния 

дух“! Искрено вярваме, че ще преразгледате решението си в полза на 

гимназия „Баба Тонка“ и по този начин ще декларирате вашата подкрепа 

за младежта на Русе и нейния просперитет! 

С уважение, катедра „Математика“ на РУ „А. Кънчев“.  

Между подписалите се са: Проф. д-р Велизар Павлов, проф. д-р 

Цветомир Василев, доц. д-р Антоанета Михова, доц. д-р Юлия Чапарова, 

засл. доц. Цецка Рашкова, доц. Петър Рашков, доц. д-р Десислава Атанасова, 

доц. д-р Юрий Кандиларов, доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Петко 

Машков, доц. д-р Валентина Николаева, доц. д-р Иванка Ангелова, доц. д-р 

Миглена Колева, доц. д-р Евелина Велева, доц. д-р Илияна Раева, доц. д-р 

Пламен Кирилов и др. 

 

На 15.02.2018 г. Димитър Миленков, член на Обществения съвет към 

гимназията, написа писмо до различни институции в града по повод на план-

приема. Ето част от писмото: 

Уважаеми ръководители на Област Русе, Регионално управление на 

образованието – Русе и Община Русе, 

Обръщам се към вас от позицията си на един обикновен гражданин на 

град Русе, а поводът е направеното и подкрепено от вас предложение за 

съкращаване на паралелките в ПМГ „Баба Тонка“. 

Свидетел съм на поредното решение, което цели да ощети едно 

ведущо училище. 

Мисля, ще се съгласите с мен, че ПМГ „Баба Тонка“, е училището, 

предлагащо едно от най-доброто образование в град Русе според 

реализацията и резултатите на учениците, което е обективен критерий 

за оценка. Логиката за възходящото развитие в едно демократично 

общество изисква най-добрите да са пример за останалите, а другите да 

ги следват, като по-този начин конкуренцията спомага за развитие на 

всички. 

Не са известни мотивите за вашето решение и мисля, че се нуждаят 

от добра обосновка. Евентуалният резултат от това ще опиша по-долу: 

Съществува един роман „Атлас изправи рамене“, който макар да е 

художествена литература, се счита за втората книга след Библията, 

довела до положителни промени в живота на демократичните общества, 

които ние се опитваме да следваме. В книгата много добре са описани 

причинно следствените връзки от един закон, целящ решаването на 

проблеми, сходни с тези, пред които е изправено образованието в град Русе, 

а именно недостига на ученици за прием във всички училища. Този закон 

носи добре звучащо заглавие „Закон за изравняване на възможностите“. 

Накратко казано, видно и от наименованието му, този закон цели, 

ограничавайки или вземайки от по-добрите, които са постигнали това 

благодарение на собствения си труд, качества и усилия, да се подпомогнат 

тези, които са в по-трудно положение. До тук правилно, намерението е 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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добро. За съжаление, ефектът от това е следният: По-добрите губят 

стимул, а някои напълно се отказват от дейността си. Тези, които е 

трябвало да получат тласък, без да положат усилия за него, основателно 

чакат своя шанс, който да им осигури приток на работа, хора и т.н. Този 

акт, който сте на път да извършите, е точно такъв. Ще задействате 

„Закона за изравняване на възможностите“, като от по-доброто за Русе 

училище отнемете деца, с цел те да отидат в други, които имат отлив от 

ученици… Звучи благородно! За да съм сигурен, че ще ме разберете, ще ви 

дам няколко примера и предложения: 

1. Как например може да направите сградата на Общината по-

красива в архитектурен аспект. Ако ползваме горе цитирания закон, може 

да съборите сградата на Доходното здание, което автоматично, поради 

липсата на сравнимост, ще направи сградата на Общината по-

привлекателна.  

(…) 

 

На 22.02.2018 г. Съюзът на математиците в България (СМБ) с 

председател проф. дмн. Николай Николов изпрати становище относно 

държавния план-прием в МГ и в ПМГ до Министъра на образованието, с вх. 

№ 1102-15. 

 

По повод изказване на Росица Георгиева, началник на РУО–Русе, 

учителите по математика написаха писмо до нея, ползвайки правото на 

отговор. 

 

Поради отказа за диалог от страна на РУО–Русе, Митко Кунчев, 

директор на гимназията, и Пламена Георгиева, председател на Обществения 

съвет на ПМГ „Баба Тонка“, изготвиха жалба до омбудсмана на Република 

България, подписана и от 67 родители на ученици от 5., 6. и 7. клас. В 

жалбата се настоява Мая Манолова да съдейства в рамките на 

правомощията си за решаване на конфликта. Жалбата беше внесена на 

15.02.2018 г., с № 1695 в приемната на омбудсмана.  

На 27 февруари 2018 г. беше получено становището му по жалбата. В 

него се казва: „Споделям мнението, че развитието на професионалното 

образование в страната не бива да става за сметка на профилираното 

обучение, както и на правото на избор на децата и родителите, или на 

ограничаването на достъпа им до определени училища. Намирам, че 

административната принуда за попълване на места в професионалните 

училища не е добра практика. Освен това, училища, които са доказали своя 

принос към развитието на образователната система през годините и 

продължават да го правят, постигат успехи и развиват талантите на 

възпитаниците си, както и поддържат отлична материално-техническа 

база, са добър пример за останалите“. Становището беше изпратено и до 

Министъра на образованието и науката и до Началника на РУО - Русе. И 

двете институции не приеха аргументите на омбудсмана на Република 

България. 
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На 7 март 2018 г. директорът на гимназията беше приет на разговор по 

проблема с приема от Татяна Михайлова, заместник-министър на 

образованието, но срещата не даде резултат. 

На 23.03.2018 г. беше получен следният мейл: 

Здравейте господин Кунчев,  

Съжалявам да чуя, че няма какво да се направи. Това е буквално 

престъпление срещу децата на Русе! Дълбоко съм убедена, че МГ е едно от 

най-хубавите неща, които някога са съществували в града ни. Все пак 

оставам на разположение, в случай че с нещо мога да бъда полезна в този 

случай или по друг повод. Поздрави и от леденодъждовен Брюксел, 

Виктория Петрикова, правен съветник в ЕК в Брюксел. 

 

За съжаление, всички усилия на ръководството на гимназията, на 

учителите, родителите, бившите ученици и гражданите не постигнаха успех. 

Началникът на РУО–Русе, Росица Георгиева, утвърди план-приема за 

2018/2019 година със Заповед № РД-08-176/30.03.2018 г. 

  

На 03.04.2018 г. д-р Фил Бъджел публикува чрез социалните мрежи 

статия със заглавие „Right question: wrong answer“ (Въпросът е правилен – 

отговорът е грешен), в която анализира проблема и обърна внимание, че 

приемът в гимназията трябва да се увеличи, а не да се намали. 

Представянето на д-р Бъджел запазвам в оригинал на английски език: 

Dr Phil Budgell was educated at one of the top state schools in the UK: 

Watford Boys Grammar School and at two of the country's elite universities: 

Durham University  and Oxford University. 

After working with socially disadvantaged students as a teacher, as an 

educational psychologist and as the director of a government sponsored project 

for low attaining students; Phil became Principal Inspector for Secondary Schools 

in Sheffield - one of the largest cities in England.  While working for Sheffield, 

Phil was directly responsible for: the introduction of delegated budgets and 

formula funding; the inclusion in the formula of elements for special educational 

needs and social disadvantage; the municipality's Handbook for School 

Development Planning and the statistical analysis of student performance in 

secondary schools. 

For the last 20 years Phil has been an independent education consultant, 

working as:a Registered Inspector for the Office for Standards in Education 

(OFSTED) and a tutor/assessor on the National Professional Qualification for 

Headship (NPQH).  

На 04.04.2018 г. с писмо, с вх. № ПД-08-12 Директорът на гимназията 

уведоми Началника на РУО - Русе, че е депозирал в Административния съд 

– Русе жалба с вх. № 1041/04.04.2018 г. срещу заповед № РД-08-

176/30.03.2018 г. Искането към съда е да обяви заповедта на началника за 

утвърждаване на план-приема за незаконосъобразна. Воденето на делото 

беше поето от адв. Венцислава Стефанова. С определение от 18.04.2018 г. 

Административен съд - Русе, V състав - съдия Вилиана Върбанова определи 
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да бъде внесена от директора държавна такса в размер на 10,00 лв. за 

разглеждане на жалбата по дело № 205 по описа за 2018 г. 

Делото започна да се гледа в открито съдебно заседание на 17.05’18 г. 

от 10:00 ч. Поради проблеми с документацията беше насрочено следващо 

дело на 28.06.2018 г. Стана ясно, че на 27.06.2018 г. четиринадесет 

директори на професионални и средни училища се присъединиха към 

делото в подкрепа на РУО–Русе и срещу ПМГ „Баба Тонка“. Всички 

заявления са подадени от 16:49 ч. до 17:07 ч. същия ден. 

 Делото беше отложено още веднъж за 12.07.2018 г. Поради 

непредставени документи делото беше отново отложено за 14.09.2018 г. 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Сто петдесет и четвъртата учебна година беше открита тържествено на 

15 септември 2017 г. в 9.00 часа в двора на гимназията. Присъстваха всички 

ученици, учители и много родители. Това е втората и последна година, в 

която името на училището е Профилирана математическа гимназия „Баба 

Тонка“. Съгласно заповед № РД 14-25/12.04.2018 г. на Министъра на 

образованието, считано от 15.09.2018 г., името на училището отново е 

Математическа гимназия „Баба Тонка“. 

Учебният процес е организиран в дневна форма на обучение, на една 

смяна – сутрин от 08.00 до 14.30 ч. За първи път в историята на гимназията, 

поради извършвания ремонт от 1.04.2018 г. учебният процес се осъществява 

на две смени – само в южното крило на сградата. Учебните занятия се водят 

по седмично разписание, заверено от РЗИ, на базата на кабинетна система 

за първи и втори срок. 

Нови учебни планове според ЗПУО бяха приложени за 5., 6. и 8. клас. 

Свидетелства за основно образование получиха учениците от 7. и 9. клас. 

В началото на учебната година ръководството на гимназията заедно със 

съответните комисии от учители изготви и представи в РУО–Русе 

необходимите документи: правилници, планове, графици и Списък образец 

№1.  

Всички учители, които имат групи за СИП или факултативна 

подготовка, изготвиха програми за занятията, които бяха утвърдени от 

Директора. За ЗИП бяха изготвени учебни програми, заверени от Началника 

на РУО - Русе. 

За началото на учебната година документацията беше получена 

навреме. 

Броят на учениците в началото на учебната година в дневна форма на 

обучение беше 715, а в края – 714 (данните са съответно към 15.09.2017 г. и 

към 30.06.2018 г.). В самостоятелна форма се обучаваха 4 ученици. По 

решение на Началника на РИО–Русе приемът на ученици в VІІІ клас беше 

планиран и реализиран по 26 ученици в 5 паралелки. Традиционно бяха 

записани и 26 ученици в пети клас за първи път като държавен план-прием 

по ЗПУО. 
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І. КАДРИ 

1.1. Анализ за осигуреността с учителски кадри 

В началото на учебната година бяха назначени нови учители на мястото 

на пенсионирани колеги: Галина Бобева стана заместник-директор по 

учебната дейност на мястото на Мариана Севева, Миглена Дамянова стана 

учител по филосовски цикъл на мястото на Магдалена Желязкова, Николай 

Николов – учител по английски език, на мястото на Наташа Николова. Беше 

сформиран нов норматив по математика, на който беше назначена Ирена 

Върбанова. На мястото на отсъстващи учители в отпуск по майчинство бяха 

назначени Мариана Коева, английски език, и Ростислава Богданова, немски 

език. Поради продължително боледуване от началото на учебната година 

Валентин Билчев беше заместен от Детелина Драганчева, Нели Тихомирова 

от Деница Даскалова, а Венета Велчева от Петър Костов. Ренета Илиева – 

програмист-библиотекар се пенсионира и на нейното място започна работа 

Тодорка Иванова.  

На 15 септември 2017 г. педагогическият персонал включва 49 

правоспособни специалисти с висше образование. Те са с образователно-

квалификационне степени, както следва: бакалавър - четирима, магистър – 

44 учители, доктор - един. От тях: длъжността „главен учител“ се заема от 

Боряна Куюмджиева, преподавател по математика, „старши учител“ – от 43-

ма преподаватели, „учител“ – от петима. През първия учебен срок беше 

изпълнена процедура за определяне на още един главен учител, към 

01.02.2018 г. Румен Горанов стана главен учител по български език и 

литература. 

Броят на педагогическите специалисти с професионално-

квалификационна степен за последните пет учебни години е както следва: 
 

 

Квалификация 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

I ПКС 5 5 5 6 6 

II ПКС 10 12 12 8 8 

III ПКС 3 2 2 3 3 

IV ПКС 4 5 5 5 6 

V ПКС 11 9 9 12 15 

Общо 33 33 33 34 34 
 

Средният трудов стаж на педагогическия персонал в края на учебната 

2017-2018 година е 27 години, заедно с квалификационната характеристика 

на колектива това е предпоставка за високото качество на образователно-

възпитателния процес. 

Големият процент учители, с ПКС и с продължителен трудов стаж, 

определя по-високия размер на средните брутни заплати на педагогическите 

специалисти. Условията на финансиране на училищата по единните 

разходни стандарти, съобразени с броя на ученици, без да се отчита 

спецификата на образованието, професионалната квалификация и стажа на 
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учителите, поставят на изпитание бюджета на гимназията.  Той разходва за 

изплащане на трудовите възнаграждения висок процент от бюджетни 

средства. Това поражда проблеми при осигуряването на средства за  

издръжката и ремонта на сградата.  

 

1.2. Анализ на отсъствията на учителите и на невзетите часове по 

учебни предмети поради неосигурено заместване 

Поради ползване на различни видове отпуск по време на учебни 

занятия са регистрирани отсъствия на учители в общо 298 дни или 997 

учебни часа (общият брой часове в една учебна година е около 34 000). 

Осигурено е заместване за 944 часа – 95% от часовете на отсъстващите 

учители. Значителен брой от отсъствията е свързан с организиране на 

участието на ученици в различни състезания в други градове на страната и 

за квалификация. 
 

Учебна 

година 

Общо дни  

с отсъствие  

на учители 

Общо часове с 

отсъствие на 

учители 

Часове с 

осигурено 

заместване 

Часове без 

заместване 

Процент 

часове без 

заместване 

2012/13 454 1484 1473 11 1% 

2013/14 545 2009 1963 46 2.2% 

2014/15 412 1538 1509 29 1.88% 

2015/16 528 1688 1585 103 6,1% 

2016/17 257 862 834 28 3,25% 

2017/18 298 997 944 53 5% 

 

Със заповед на кмета на община Русе за неучебни бяха обявени три дни: 

27 – 28.02. и 01.03.2018 г. – влошени метеорологични условия. 

Със заповед на министъра на образованието за неучебен ден беше 

обявен един ден: 02.03.2018 г. – влошени метеорологични условия. 

Със заповед на директора за неучебни бяха обявени два дни: 

22.03.2018 г. – патронен празник; 

29.06.2018 г. – ремонтни дейности в гимназията. 

 

1.3. Национални и международни отличия на учениците 
 

Емил Инджев, XII а клас: 

- ЛАУРЕАТ на олимпиадата по информатика, 16 – 19 март 2018 г., гр. 

Стара Загора, I място в група А, включен в старшия разширен национален 

отбор за международната олимпиада; 

- Пролетен турнир по информатика, 20 – 22 април 2018 г., гр. Велико 

Търново – I място, група А; 

- Национален летен турнир по информатика, 08 – 10 юни 2018 г., гр. 

Пловдив - грамота за отлично представяне; 

- Есенно национално състезание по физика, 17 – 19 ноември 2017 г., гр. 

Варна – II място; 
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- ЛАУРЕАТ на олимпиадата по физика, 02 – 04 април 2018 г., Русе, 

включен в разширения състав за международната олимпиада; 

- ЛАУРЕАТ на олимпиада по математическа лингвистика, 27 – 29 

април 2018 г., гр. Бургас. 
 

Барбара Десимирова, XII б клас 

- ЛАУРЕАТ на XXX Национална олимпиада по философия, 24 – 25 

март 2018 г., гр. София, участвала в подбор за националния отбор за 

международната олимпиада; 

- I място на областната олимпиада по история и цивилизация; 
 

Петър Няголов, XI а клас 

- бронзов медал от Международната олимпиада по информатика, от 28 

юни - 4 август 2017 г., гр. Техеран, Иран; 

- златен медал от Международното състезание Romanian Master of 

Informatics 2017, 4 – 7 октомври 2017 г., Букурещ; 

- златен медал от Международен есенен турнир по информатика „Джон 

Атанасов“, 22 – 26 ноември 2017 г., гр. Шумен; 

- бронзов медал от Национален есенен турнир по информатика „Джон 

Атанасов“, 24 – 26 ноември 2017 г., гр. Шумен; 

- грамота за отлично представяне в група А на Националния кръг на 

олимпиадата по информатика, 16 – 19 март 2018 г., гр. Стара Загора, 

включен в старшия разширен национален отбор за международната 

олимпиада;  

- I място в група A на Пролетния турнир по информатика, 20 - 22 април 

2018 г., гр. Велико Търново; 

- III място в група A на Националния летен турнир по информатика, 08-

10 юни 2018 г., гр. Пловдив; 

- отлично представяне в състезанието по програмиране СофтУниада 

2018 – 24 - 25 март 2018 г., гр. София. 
 

Селин Шемсиева, XI д клас, и Моника Великова, X г клас 

- проект „Шифърът на Леонардо“ – I място в направление „История на 

математиката“ и проект „Танцувай с мен“ – II място в направление 

„Математика и изкуство“ на Международния кръг на конкурс „Математика 

и проектиране“, 28 април – 03 май 2018 г., гр. Москва, Русия; 

- I място с проекта „Иновативен рехабилитатор на малки деца с 

двигателни увреждания“ в Националния конкурс „Млади изобретатели“, 

организиран от фондация „Миню Балкански“, 15 юни 2018 г., с. Оряховица, 

обл. Стара Загора. 
 

Теодор Недев, X а клас 

 - III място на Националния кръг на олимпиадата по география и 

икономика, 27 – 29.04.2018 г., град Стара Загора, удостоен е с грамота и 

плакет; 

- I място на областната олимпиада по история и цивилизация; 
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- втора награда на Есенното национално състезание по физика, 17 – 19 

ноември 2017 г., гр. Варна.  

Виктор Кожухаров, IX а клас 

- златен медал от втората Европейската младежка олимпиада по 

информатика – eJOI, 26 юли – 01 август 2018 г., гр. Инополис, Русия; 

- бронзов медал от първата Европейска младежка олимпиада по 

информатика – eJOI, 7 – 13 септември 2017 г., гр. София; 

- III място на Националната олимпиада по информатика, 17 - 18 март 

2018 г., гр. Стара Загора, включен в младшия разширен национален отбор 

по информатика за международната олимпиада;   

- II място в група С на Пролетния турнир по информатика, 20 – 22 април 

2018 г., гр. Велико Търново; 

- грамота за отлично представяне на Националния летен турнир по 

информатика, 08 – 10 юни 2018 г., гр. Пловдив; 

- сребърен медал на Есенен кръг на математическото състезание 

„Математика без граници“; 

- участник в националния кръг на олимпиадата по математика, 13 – 15 

април 2018 г., гр. София и в контролни за определяне на отбора за 

Балканиадата по математика за ученици до 15,5 години, 11 – 13 май 2018 г., 

гр. София, първа резерва. 

 

Едуард Саркисян, X а клас – II място на Националната олимпиада по 

английски език, 25 март 2018 г, гр. Кърджали. 

 

Надежда Маркова, X а клас – II място на Националната олимпиада по 

астрономия, 05 – 06 май 2018 г., гр. Кърджали и участие в подборен кръг за 

международна олимпиада. 

 

Никол Павлова, X в клас 

-  I място в Националния турнир по авиомоделизъм, категория F2B-

юноши и в категория F2B; 

-  На 15 януари 2018 г. тя достига шесто място в световната класация в 

същата категория; 

-  На 12 януари 2018 г. - награда от Кмета на община Русе за най-добра 

състезателка през 2017 г. в категорията „Приложни спортове“; 

-  I място в състезанието за световната купа в гр. Деж, Румъния, 22 – 24 

септември 2017 г. 

 

Матю Машков, IX а клас 

- I награда на  Есенното национално състезание по физика, 17 – 19 

ноември 2017 г., гр. Варна;  

- II място на Пролетното състезание по физика, 09 – 11 март 2018 г., гр.  

Стара Загора;  

- III място на Националната олимпиада по физика, 02 – 04 април 2018 

г., гр. Русе; 
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- III място на Есенното национално състезание по физика, 17 – 19 

ноември 2017 г., гр. Варна, поканен в разширения състав за международния 

турнир. 

 

Мартина Илиева, IX а клас 

- златен медал на Есенен кръг на математическото състезание 

„Математика без граници“; 

- златен медал на Зимен кръг на математическото състезание 

„Математика без граници“; 

- златен медал на Пролетен кръг на математическото състезание 

„Математика без граници“; 

- III награда на Пролетни математически състезания в град Плевен, 30-

31 март 2018 г. 

 

Максимилиан Георгиев, IX а клас 

- участие в Националния кръг на МС „Европейско кенгуру“ в град 

София, 03 юни 2017 г.; 

- сребърен медал на Есенен кръг на математическо състезание 

„Математика без граници“; 

- златен медал на Зимен кръг на математическото състезание 

„Математика без граници“. 

 

Мартин Куцаров, IX а клас – I място на националния кръг на 

Лингвистично кенгуру, 10 юни 2018 г., гр. София. 

 

Мартин Александров, IX г клас – III място на националния кръг на 

Лингвистично кенгуру, 10 юни 2018 г., гр. София. 

 

Константин Ивов Георгиев, VII а клас 

- златен медал на Asia International Mathematical Olympiad /AIMO/, 3 - 7 

август 2018 г., Банкок, Тайланд; 

- III място на националния кръг на състезанието по творческо писане на 

английски език – Creative Writing; 

- I място в категория разказ на конкурса „Светът в една капка“, 

организиран от Националния ученически екопарламент.  

 

В Asia International Mathematical Olympiad /AIMO/, 3 – 7.08.2018 г., 

Банкок, Тайланд, участваха и: 

- Йордан Василев Петков, VII а  клас – сребърен медал; 

- Станислав Цонев Григоров, VII а  клас – сребърен медал. 

 

Маламир Станчев, VI а клас – III място на националния кръг на 

състезанието по правопис на английски език Spelling Bee, 27 април 2018 г., 

гр. София. 
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1.4. Отличия и постижения на учители  

 

Вяра Гунева стана съавтор на учебници:  

Гунева В., М. Мойнова, Учебник по изобразително изкуство за 7. кл., 

Просвета плюс, София, 2018 г.; 

Гунева В., М. Мойнова, Учебник по изобразително изкуство за 9. кл., 

Просвета плюс, София, 2018 г. 

 

Сюзан Феимова - победител в националния конкурс „Дигитален 

посланик в час и клас 2018“, организиран от Дигиталната национална 

коалиция, МОН и Google.  

Официалната церемония по награждаването се проведе на 28 юни 

2018 г. в гр. София. Сюзан Феимова е наградена с плакет и грамота от 

еврокомисаря Мария Габриел и от Гергана Паси, председател на 

Дигиталната национална коалиция. На церемонията присъстваха и 

специалисти от Google. На 29 юни 2018 г. отличената учителка представи 

иновативните методи и техники, които използва в класната стая. Тя е 

поканена да се включи в най-голямото изложение за образователни 

технологии в света, което ще се проведе през януари 2019 г. в Лондон. 

 

На 12 януари 2018 г. в зала „Европа“ за пета поредна година община 

Русе се погрижи да отдаде дължимото на учители по физическо възпитение, 

чиито отбори заеха призови места във финали на държавните ученически 

игри. Наградени бяха общо петима учители, от Гимназията: Татяна 

Пенчева, водач на отбора по бадминтон, момчета, и Енчо Василев, водач 

на отбора по лека атлетика, юноши. 

 

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНАТА 

РАБОТА 

 

През месец юни се дипломираха 126 зрелостници от випуск 2018 г. За 

първенец на випуска бе избран Димитър Томов от XІI а клас, който получи 

Плакет на ПМГ „Баба Тонка“. Тържественото връчване на дипломите се 

състоя на 22 юни 2018 г. в Пленарната зала на Община Русе. Ученикът 

Алекс Николов от XII в клас, който се обучава в самостоятелна форма, не 

завърши поради ангажименти към футболния клуб, за който играе.  

Поради ангажименти, свързани с научната й работа в САЩ Дона -

Мария Иванова, випуск 2017, се яви на ДЗИ и завърши през септември 2017 

г. 

Гости на тържеството бяха Наталия Кръстева – зам. кмет на община 

Русе и Председател на Училищното настоятелство, Пламена Гагова – 

Председател на Обществения съвет към ПМГ „Баба Тонка“, доц. д-р 

Свилена Рускова – доцент във факултет „Мениджмънт и бизнес развитие“ 

към РУ „Ангел Кънчев“ и много родители. 
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На тържеството бяха връчени специални грамоти за знаменосеца и 

асистентките на училищното знаме – Димитър Томов, Мери-Ан Савова и 

Симона Тодорова.  

 

Плакети за значими постижения в различни направления получиха: 

1 Симона Емилова Тодорова Плакет и грамота за 

постигнати отлични резултати  по 

физика, астрономия и руски език. 

2 Мери-Ан Марианова Савова Плакет и грамота за отличен 

успех и постижения в областта на 

сценичното и танцово изкуство. 

3 Александра Детелинова 

Неделчева 

Плакет и грамота за 

постигнати отлични резултати  по 

математика. 

4 Димитър Валентинов Томов Плакет и грамота за 

постигнати отлични резултати  по 

физика, астрономия и астрофизика. 

5 Емил Емилов Инджев Плакет и грамота за 

постигнати отлични резултати  по 

физика, информатика и 

математическа лингвистика. 

6 Виктор Деянов Тотев Плакет и грамота за 

постигнати отлични резултати  по 

биология и здравно образование и 

като председател на БМЧК - Русе. 

7 Барбара Десимирова Митева Плакет и грамота за 

постигнати отлични резултати  по  

български език и литература, физика 

и философия. 

8 Йоанна Димитрова Ачева Плакет и грамота за 

постигнати отлични резултати  по 

английски език. 

9 Стефан Иванов Чакъров Плакет и грамота за 

постигнати отлични резултати  по 

химия и опазване на околната среда. 

10 Иван Дениславов Михайлов Плакет и грамота за 

постигнати отлични резултати  по 

химия и опазване на околната среда. 

 

За учебната 2017/2018 г. от фонд „ЕЛИЦА ЦВЕТИНОВА РУСИНОВА“ 

към Училищното настоятелство награда месечна стипендия от 50 лева 

получи Емил Инджев от ХІІ а клас, а еднократна парична награда от 200 

лева – Вяра Симеонова, VI а клас.  
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Средният успех на гимназията е (Мн. добър) 5,47, като учебната година 

завърши без слаби оценки. 

 
 

Предмет V VI VII VIII IX X XI XII 

среден 

успех 

Български език и литература 5.81 5.50 5.81 5.04 5.72 5.20 5.17 5.62 5.39 

Английски език 5.19 5.27 5.78 5.24 4.92 5.16 5.11 5.11 5.14 

II - чужд - немски         5.54 5.70 5.58 5.95 5.73 

II - чужд - руски         5.57 5.37 5.29 5.31 4.55 

Математика 5.92 5.58 6.00 5.15 5.48 4.69 5.25 5.39 5.26 

Информатика         5.52 5.52 4.25 5.52 5.24 

Информационни технологии 5.92 5.88 5.59 5.79 5.65 5.53 5.80 5.73 5.71 

История и  цивилизация 5.92 5.50 4.78   5.26 5.42 5.53 5.64 5.46 

География и икономика 5.92 5.69 5.52   5.63 5.17 5.44 5.69 5.51 

Психология и логика         5.32       5.32 

Етика и право           5.49     5.49 

Философия             5.74   5.74 

Свят и личност               5.95 5.95 

Човекът и природата 5.77 5.85             5.81 

Биология и здравно 

образование     5.04   5.35 5.46 5.79 5.81 5.52 

Физика и астрономия     5.04   4.96 4.78 5.10 5.11 4.99 

Химия и опазване на 

околната среда     5.30   5.48 4.93 5.72 5.62 5.39 

Музика 6.00 6.00 6.00 5.93 5.93       5.95 

Изобразително изкуство 5.96 6.00 5.78 5.97 5.92       5.94 

Домашна техника и 

икономика 6.00 6.00 6.00           6.00 

Физическо възпитание и 

спорт 6.00 6.00 5.93 5.96 5.92 5.97 5.97 5.98 5.96 

Среден успех на випуска 5.86 5.75 5.58 5.58 5.37 5.24 5.43 5.59 5.47 
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Справка за броя на годишните оценки от последните пет учебни години 
 

Учебна година 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Брой ученици 736 733 723 718 718 

Брой оценки отличен 4992 4916 5375 5604 5653 

Брой оценки мн. добър 2323 2354 2032 1908 1944 

Брой оценки добър 992 995 849 719 796 

Брой оценки среден 264 281 204 169 193 

Брой оценки слаб 16 2 0 4 0 

 

2.1 Външно оценяване VІІ клас 

 

Външното оценяване по български език и литература и по математика 

беше съчетано с приемните изпити за профилираните и професионалните 

гимназии с прием след VІІ клас. Първият модул (задължителен) е за 

външното оценяване, а вторият – по желание на учениците, се зачита заедно 

с първия за формиране на оценка за приемен изпит. Резултатите на VІІа клас 

на изпитите (двете части) са високи – среден успех по български език и 

литература (Мн. добър) 5.14, преподавател Цветелина Георгиева, и по 

математика (Мн. добър) 5.47, преподавател Людмил Станков. Външното 

оценяване по английски език беше преустановено. Резултатите от външното 

оценяване на тези 27 ученици са: 
 

№ Предмет 2018 г. 

1 Български език и литература – макс. брой 100 76.09 (5,14) 

2 Математика - макс. брой 100 84.69 (5,47) 

 

Резултатите ни са сред тези на първите десет училища с най-високи 

резултати от проведените НВО в VII клас – май 2018 г. – девето място. 

Първите десет училища от националната класация по резултати от НВО са: 

 
№ Училище Среден брой 

точки 

1 ОМГ „Акад. Кирил попов“, Пловдив 89,03 

2 МГ „Д-р Петър Берон“, Варна 88,88 

3 СМГ, София 87,84 

4 ПЧМГ, София 85,62 

5 Частно училище „Света София“, София 85,37 

6 ПМГ „Акад. Н. Обрешков“, Бургас 85,12 

7 ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград 80,94 

8 ПМГ „Гео Милев“, Стара Загора 80,56 

9 ПМГ „Баба Тонка“, Русе 80,39 

10 МГ „Гео Милев“, Плевен 80,12 
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2.2. Резултати от външното оценяване на 10. клас по дигитални 

компетентности за 2016/2017 г. 

 
Класове Преподаватели Среден успех от 

външно оценяване 

/максимум 60/ 

Брой часове 

по ИТ в 10. 

клас 

X А Сн. Тодорова / С. Йорданова 46 3 

X Б Н. Тихомирова / Д. Ангелова 45 3 

X В Д. Симеонова / С. Феимова 42 1 

X Г Р. Жекова / Д. Ангелова 45 1 

X Д Сн. Тодорова / С. Йорданова 42 1 

 

 

2.3. Международно изследване PISA 2018 за ученици от 9. клас. 

Основната оценявана област беше грамотността по четене, определяна 

като способността да се разбира, използва и осмисля писмен текст за 

постигане на определени цели, за задълбочаване на познанията и за активно 

участие в обществения живот. От ПМГ „Баба Тонка“ в международното 

проучване участваха 46 ученици. 

 

2.4. Държавни зрелостни изпити 

И на двата ДЗИ се явиха 126 ученици. Изпитът по български език и 

литература беше на 21.05.2018 г., а вторият задължителен – на 23.05.2018 г. 

Особено важно за гимназията е това, че учениците избират за втори изпит 

предимно профилиращи предмети – математика, английски език, биология 

и здравно образование и химия и опазване на околната среда (само 2 са се 

явили на матура по предмет, който не е профилиран). Изключителен успех 

през тази година постигнаха зрелостниците по английски език – (Отличен) 

5.82, преподавател Атанаска Йорданова, по химия и опазване на околната 

среда – (Отличен) 5.76, преподавател Светлана Генчева, по биология и 

здравно образование – (Отличен 5.52), преподаватели Радостина Симеонова 

и Бисер Станиславов, и по математиката – (Отличен 5.56), преподаватели 

Росен Чапаров и Даниела Цветанова. Тези резултати са най-високи в Русе. 

Успехът по български език и литература също е много висок – (Мн. добър) 

5.16, което нареди випуска на първо място в Област Русе. Преподаватели по 

български език и литература са Весела Николова (8., 9. и 10. клас) и 

Цветелина Георгиева в 11. и 12. клас. Средният успех от ДЗИ по български 

език и литература в Област Русе е 4.28.  

Важна е съпоставката на резултатите от ДЗИ и оценките, вписани в 

дипломата от съответния учител. Прави впечатление почти пълното 

съвпадение, което показва, че критериите на учителите съответстват на 

националните изисквания. Таблица за резултатите от всички ДЗИ е дадена 

долу. 
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Предмет Бр. 

Отличен Мн. добър Добър 
Сре-

ден 
Слаб 

Среден 

успех на 

МГ 

6,00 

от 

5,99 

до 

5,50 

от 

5,49 

до 

5,00 

от 

4,99 

до 

4,50 

от 

4,49 

до 

4,00 

от 

3,99 

до 

3,50 

от 

3,49 

до 

3,00 

до 

2,99 
ДЗИ 

от 

дип-

лом

и 

БЕЛ 126  45 31 35 14 1   5.16 5.40 

Математика 51 13 28 2 3 1 3 1  5.56 5.67 

Английски 

език 56 21 30 3 2     

5.82 5.22 

Биология и ЗО 8 2 4  1 1    5.52 5.25 

Химия и ООС 9 1 7 1      5.76 5.06 

Философски 

цикъл 1 1        

6.00 6.00 

История и 

цивилизация 1 1        

6.00 5.67 

Общо: 252 39 114 37 41 16 4 1  5.43 5.52 

Брой оценки   153 78 20 1 0   

В проценти:   61% 31% 7.9% 0.4% 

0,0

%   

 

Учебна година 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Училище Брой БЕЛ Брой БЕЛ Брой БЕЛ 

ПМГ 128 5.27 127 5.34 126 5.16 

СУПНЕ 50 4.94 50 4.96 68 5.00 

АГ 87 5.11 92 4.89 90 4.97 

СУЕЕ 121 4.65 121 4.95 148 4.98 

ПГИУ 126 4.86 125 4.72 125 4.87 

СУ „В. Левски“ 54 4.55 48 4.58 67 4.43 

СУ „Христо Ботев“  37 4.31 39 4.40 76 4.66 

СУ „Възраждане“     45 4.13 46 4.20 

2.4. Отсъствия и наказания 

Наказани ученици в съответствие с ППЗНП:  

 Със „Забележка“ – 18; 

 С „Предупреждение за преминаване в самостоятелна форма 

на обучение“ – 1. 

В таблицата по-долу са изведени извинените и неизвинените отсъствия 

през последните пет години.  
 

Учебна  

година 

Отсъствия 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Извинени 54254 64138 62068 45664 59561 

Неизвинени 2372 2633 2281 1986 1755 

Брой ученици в края 

на годината 
736 732 724 718 719 
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2.5. Освободени по физическо възпитание и спорт по здравословни 

причини за цялата година са 35 ученици (не се включват ученици 

освободени само за един срок, защото те имат годишна оценка), а 

диспансеризираните са 14. 

 

2.6. Стипендии 

През първия учебен срок стипендии са получавали 307 ученици, а през 

втория срок – 133. Броят на стипендиантите през първия срок е много висок, 

защото учениците, завършили 7. клас, завършиха основно образование и 

придобиха право на стипендия. Приетите в гимназията ученици имат много 

висок успех от свидетелството за основно образование и  това доведе до 

увеличаване на броя за първия срок. 

 

2.7. Участие в състезания от националния календар на МОН 

През 2017/2018 учебна година в ПМГ „Баба Тонка“ бяха организирани 

общински кръгове на олимпиадите по 16 предмета. В тях участваха общо 

616 ученици. По 14 предмета бяха допуснати участници на областните 

кръгове – общо 395. На националните кръгове участваха общо 28 ученици 

по 12 предмета. Така само в олимпиадите по различни предмети бяха 

организирани общо 42 участия съгласно графика, утвърден със заповед  

№РД 09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката  

(Приложение № 2). В следващата таблица може да се види броят на 

учениците от гимназията, участвали на републикански кръг по различни 

предмети през последните пет години. 

№ Предмет 2014 2015 2016 2017 2018 

1 БЕЛ 2 1 1 0 1 

2 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 0 2 0 1 1 

3 НЕМСКИ ЕЗИК 0 0 0 0 0 

4 РУСКИ ЕЗИК 0 0 1 0 0 

5 МАТЕМАТИКА 2 1 3 2 2 

6 ИНФОРМАТИКА 6 4 5 7 6 

7 
ИНФОРМ. 

ТЕХНОЛОГИИ 
6 4 4 1 2 

8 МАТ. ЛИНГВИСТИКА 8 8 3 5 4 

9 ФИЗИКА 2 4 3 3 3 

10 АСТРОНОМИЯ 4 6 5 6 3 

11 ХИМИЯ 0 1 1 1 0 

12 БИОЛОГИЯ 0 1 3 0 1 

13 ГЕОГРАФИЯ 2 1 0 1 3 

14 ИСТОРИЯ 1 0 0 0 0 

15 ФИЛОСОФИЯ 0 0 0 1 1 

16 ГРАЖД.ОБРАЗОВАНИЕ 0 0 1 0 1 

 Общо 33 33 30 28 28 



 - 19 - 

 

Таблицата долу показва класирането на първите десет училища в 

България по брой предмети, по  които имат участници в национални кръгове 

на олимпиадите. ПМГ „Баба Тонка“  е на трето място – най-добро класиране 

до сега. По обща сума спечелена по Националната програма „Ученически 

олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади“ гимназията е на десето 

място в страната. 

 
 

Училище Град Брой предмети 

1 МГ „Д-р Петър Берон“ Варна 15 

2 ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ Бургас 15 

3 
ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ Благоевград 13 

4 СМГ „П.Хилендарски“ София 12 

5 ПМГ „Баба Тонка“ Русе 12 

6 НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ София 11 

7 91.НЕГ „Проф.Константин Гълъбов“ София 11 

8 МГ „Гео Милев“ Плевен 10 

9 
МГ „Акад. Кирил Попов“ Пловдив 10 

10 ПМГ „Васил Друмев“ Търново 10 

 

Беше организирано и участието на ученици от гимназията в: 

- 17 национални състезания по графика, утвърден със заповед  №РД 09-

5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката (Приложение 

№ 3); 

- 15 състезания и конкурси от Националния календар на МОН за изяви 

по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 г. в направленията 

„Наука и техника“ и „Изкуство“; 

- 26 състезания и конкурси извън тези от графиците на МОН. 

 

2.8. Ученически спортни игри 2017-2018 

През учебната 2017/2018 година 20 отбора от гимназията участваха в 7 

вида спорт от състезанията на Ученическите игри. 

На първо място на общинските първенства се класираха 10 отбора. 

На първо място на областните първенства се класираха 8 отбора. 

На първо място на зоналните първенства се класираха 4 отбора. 
 

На финалите участваха отбори по: 

- бадминтон, юноши, VIII – X клас, с ръководител Татяна Пенчева – II място; 

- лека атлетика, юноши, VІІІ – Х клас, с ръководител Енчо Василев – III 

място; 

- волейбол, девойки, XI – XII клас, с ръководител Венета Велчева – VIII 

място; 

- тенис на маса, юноши, VIII – X клас, с ръководител Дима Крос – X място. 
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На финалите индивидуални награди спечелиха: 

- тенис на маса: Огнян Тодоров – I място; 

- бадминтон: Александър Ангелов – II място; 

- лека атлетика: Илия Димитров – II място, висок скок, и Александър 

Димитров – II място, 200 м бягане. 

Освен учениците от ПМГ „Баба Тонка“ индивидуална награда от 

област Русе спечели само още един ученик от ОУ „Л. Каравелов“. 

 

III. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

Подобряването, разширяването и модернизацията на материално-

техническата база е важно условие за качествен и иновативен образователно 

–възпитателен процес. През учебната 2017/2018 г. бяха закупени 

дълготрайни материални активи и извършени следните ремонти и 

подобрения за сметка на бюджета на Гимназията: 

- подова замазка за подмяна на изгнило дюшаме преди полагане на 

ламинат в 35, 39 и 42 стая на стойност 7008 лева; 

- Гимназията изпълни проект по модул „Подобряване на условията за 

експериментална работа по природни науки“ от Националната програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, приета с РМС № 

216/21.04.2017 г. за 3139.61 лв. 

- Гимназията спечели финансиране на проект по националната 

програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул 

„Осигуряване на ученически шкафчета“ за доставка и монтаж на 78 

шкафчета за учениците от 5., 6. и 7. клас на стойност 2691 лева; 

- на 12.01.2018 г. European Investment Bank – Institute, Luxembourg 

уведоми Директора на Гимназията, че дарява 10 лаптопа във връзка с 

проекта, представен от Донка Симеонова, старши учител по информатика;  

- Нели Тихомирова организира получаването на дарение – 25 броя 

компютърни системи от Община Лозана със съдействието на Българо-

швейцарската търговска камара през месец юни 2018 г. 

- Силвия Йорданова, старши учител по информатика, подготви проект 

за създаване на „Център за иновационни технологии“, който беше одобрен 

от Фондация „Русе-град на свободния дух“. Общата стойност на проекта е 

17 824.00 лв., като Фондацията ще предостави 5 018.00 лв., Настоятелството 

– 8 000.00 лв., а Гимназията – 5 000.00 лв. Центърът ще обедини клубовете 

по роботика и дронове и ще осигури възможност за работа във виртуална 

реалност и работа с 3D принтери чрез модерни компютри. 

- На 21.09.2017 г. в аулата пред ученици, учители и представители на 

медии беше отчетен резултатът от набирането на средства по инициативата 

на Даниел Иванов – „Дани бяга 700 км за ПМГ „Баба Тонка“ организирана 

предходната учебна година. По сметката на настоятелството бяха преведени 

1695 лева, а онлайн набраните средства са 11 266.33 лева. Настоятелството 

реши да отдели 5 000 лева от собствените си средства за подкрепа на 

инициативата, а от бюджета на гимназията ще бъдат придвидени 2 050.00 

лева. Онлайн дарителите са 189, а по сметката на настоятелството са превели 



 - 21 - 

пари 13 души. Дарителите са общо 202-а. Сумата, събрана от инициативата, 

е 20 041,33 лева. През годината започна осъществяването на втората част от 

инициативата – усвояването на средствата за подобряване ма материалната 

база. Основната част ще бъде осъществена след приключване на ремонта. 

Извършен беше разход за закупуване на нови спортни екипи от фирма 

„Спорт Лик“ на стойност 4808.16 лв. 

 

Значително беше съдействието на училищното настоятелство за 

подобряване на условията на обучение: 

- Годишен абонамент на библиотеката за 2018 г. (платен 2017 г.): 

списанията „Природа“ – 12.00 лв. и „National Geographic“ - 34,95 лв. 

- Всички ученици от гимназията бяха застраховани в ЗД „Армеец“ на 

стойност 1 282,14 лв. 

- Фирма „Юникомс“ с управител Дамян Дамянов направи целево 

дарение на Настоятелството от 6400 лв. за организиране на обучение на 

учителите от гимназията. Квалификационната дейност се проведе в х-л 

„Севастократор“, с. Арбанаси (27 - 29.10.2017 г.). Темата беше 

„Инструментариум на съвременния учител“, обучител: Красимир Лойков от 

център „Образование за демокрация“. 

 

РЕМОНТЪТ 

 

През 2014 г. Община Русе започна планиране на ремонтни дейности на 

сгради, детски градини и училища. Сградата на МГ „Баба Тонка“ попадна в 

първата група на сгради за ремонт.  

По оперативна програма „Регионално развитие“ беше изготвено 

техническо задание за изготвяне на технически инвестиционен проект за 

обект: „Ремонт на МГ „Баба Тонка“, в т.ч. изграждане на спортни площадки 

и озеленяване в прилежащите дворни пространства“. Сградата е 

разположена в поземлен имот, с иденфикатор 63427.2.422, в УПИ IV-422 в 

кв. 102 с административен адрес: гр. Русе, ул. „Иван Вазов“ № 18. 

Изготвянето на проекта беше възложено на фирма „ВАМОС“ ООД – 

архитектура и дизайн, гр. София, бул. „Черни връх“ № 57. Процедурата 

беше открита на 10.04.2014 г. в Регистъра на обществените поръчки под № 

00115-2014-0008. 

Проектът е изготвен и приет от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията през 2015 година. В посочените документи за 

съжаление не се виждат конкретни дати. 

Проектът на Община Русе беше одобрен от МРРБ под № 

BG16RFOP001-1.005-0003-C01 под наименованието „Ремонт на пет 

общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им 

дворни пространства“ по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на 

директно предоставяне BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Договорът беше 
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сключен на 21.09.2017 г. Сградите са МГ „Баба Тонка“, СОУ „Христо Ботев“ 

и детски градини „Пинокио“ 1, „Пинокио“ 2 и „Русалка“ 2. 

По-късно беше проведен търг за избор на изпълнител на ремонта на 

базата на обявление от 05.10.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки 

под № 00115-2016-0039. 

В резултат на търга и на Решение № РД-01-251/02.02.2017 г. за 

определяне на изпълнител беше сключен договор за обществена поръчка за 

строителство № ЗОП-100/12.10.2017 г. за обособена позиция № 2. 

Договорът е между Община Русе – Възложител от една страна и „ВТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – Изпълнител. Фирмата е със седалище и адрес на 

управление: гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ № 12, ЕИК 104112179, с 

управител Станимир Милчев Георгиев. Обособената позиция включва 

ремонта на двете училища МГ „Баба Тонка“ и СОУ „Христо Ботев“. 

Стойността на ремонта на МГ „Баба Тонка“ е 3 388 566.00 лв. без ДДС. 

Строителният надзор беше възложен на „Русенска строителна борса“ 

ООД, с управител инж. Велизар Ранев. 

На 20.10.2017 г. в 10:00 часа се извърши откриване на строителната 

площадка в ПМГ „Баба Тонка“, за което беше съставен протокол. Между 

Гимназията и „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД беше сключено споразумение за 

съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на СМР и други ремонтни дейности. 

В началото на ремонта бяха установени разлики в отделните 

строителни книжа – проекти, количествена сметка /КС/ и количественно- 

стойностна сметка /КСС/ за строеж „Ремонт на МГ „Баба Тонка“, гр. Русе 

от инж. Велизар Ранев. Подобни проблеми бяха установени и от 

изпълнителя - „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.  

Кметът на Община Русе беше уведомен за проблемите с писмо вх. № 

30-253-39/23.11.2017 г. от инж. Велизар Ранев. Директорът на гимназията 

също информира кмета. 

Някои от проблемите са:  

- Предвидена е за демонтаж една цистерна от нафта, а цистерните са 

три броя; 

- Предвидени за закупуване са подпрозоречни поли, а ги няма на 

чертежа; 

- За асфалтовата настилка на двора е предвидено битумизирана 

баластра – 18 см., плътен асфалтобетон – 4 см. и неплътен асфалтобенон – 4 

см., а не е предвидено изгребването на земна маса с дебелина 26 см. 

- Водогреен газов котел е предвиден за доставка, а не са предвидени 

средства за монтаж; 

- Предвидена е инсталация за топла вода, а не е предвиден бойлер; 

- За физкултурния салон на втория етаж в проекта /чертежа/ има 

въздухоотоплителен апарат, а в КСС не е предвиден; 

- В чертежите е предвидено изграждането на многофункционалното 

игрище с тартанова настилка, но направата не е предвидена в КСС. 

Във връзка с установените проблеми на 30.11.2017 г. беше проведена 

официална среща между екипа за управление на проекта, представителите 
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на Изпълнителя, Надзора, арх. Живка Бучуковска, главен архитект на 

Община Русе и Митко Кунчев, директор на ПМГ „Баба Тонка“. Срещата се 

проведе в сградата на Община Русе, с адрес: ул. „Олимпи Панов“ № 6, ет. 2, 

в заседателна зала и беше ръководена от инж. Димитър Наков, заместник-

кмет на Община Русе. За срещата беше съставен протокол, в който бяха 

описани взетите решения за преодоляване установените до момента 

проблеми. 

Ремонтът започна първоначално в северното крило – кабинетите по 

химия и физика, на покрива и в сутерена. На 01.04.2018 г. беше освободена 

централната част на сградата до фоайето и аулата включително. Учебният 

процес след пролетната ваканция беше организиран на две смени. След обяд 

учеха учениците от 8. и 11. клас, а всички останали – сутринта. Поради 

превръщането на двора в строителна площадка не бяха извършени 

традиционни дейности, като Надиграването и Тържество за 24 май. След 

01.07.2018 г. ремонтът обхвана цялата сграда.  

Ремонтните дейности напредваха бавно и към 15.08.2018 г. стана ясно, 

че започването на учебни занятия на 17.09.2018 г. е под въпрос. За целта 

беше проведена среща на ръководството на Гимназията с Милена Банева,  

представител на РУО – Русе, и Сашо Щерев, представител на Община Русе. 

За срещата беше съставен протокол. Целта бе да се ускори окончателното 

завършване на ремонта на сградата до аулата включително към 22.08.’18 г.  

 

ІV. ХРОНИКА 

В началото на учебната година Стратегията за развитие на гимназията 

беше основно преработена и допълнена. Тя беше съгласувана с 

Обществения съвет и приета от Педагогическия съвет на 15.11.2017 г., 

Протокол №5. Новите основополагащи идеи заложени в нея са: 

 

ДЕВИЗ, ВИЗИЯ И МИСИЯ  

Стратегията като перспектива 

Девиз: Идеите намират бъдеще 

Визия на училището: 

ПМГ „Баба Тонка“ да бъде среда за развитие на индивидуалния 

потенциал на всеки ученик като основа за постигане на житейските цели. 

ПМГ „Баба Тонка“ да бъде притегателен център за учене и творчество 

на талантливи ученици от града и региона. 

Мисия на училището: 

ПМГ „Баба Тонка“ да привлича талантливи и трудолюбиви ученици и 

да прави всичко необходимо за тяхното развитие. 

ПМГ „Баба Тонка“ да развива богата научна, културна, спортна 

дейност и обучение по предприемачество и инициативност. 

ПМГ „Баба Тонка“ да постига високо качество на обучението и 

образованието чрез подобряване на организацията и въвеждане на 

иновативни методи и материали в учебния процес. 

Винаги да бъдем първи. 
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Стратегията като цел 

Генерална стратегическа цел: ПМГ „Баба Тонка“ да развива 

висококачествена образователна дейност, отговаряща на нуждите на 

учениците,  в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна 

специализация на Община Русе и националните критерии за качество, на 

базата на профилирано обучение по природоматематическите предмети с 

интензивно изучаване на английски език. 

Всички участници в образователния процес (ученици, учители, 

родители и заинтересовани институции) да се чувстват еднакво отговорни, 

ангажирани и значими субекти, свързани в интелигентна система. 

Училищните дейности да бъдат насочени към ученика. Да мотивираме 

младите хора да бъдат активни, инициативни и подготвени за реализиране 

на идеите си в конкурентна среда. 

Специфични стратегически цели на училището: 

1. Създаване на условия за развитие на потребности, интереси и нагласи 

за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот; училището да 

бъде желано място за реализиране на ученика като личност. 

2. Съдействие за физическото и духовното развитие на ученика, за 

успешното му ориентиране, адаптиране и реализиране в обществото, като 

се дава предимство на индивидуалното развитие и се стимулират 

интелектуалните и творческите заложби. 

3. Обогатяване на традициите за творчески дейности в училище 

(театрална трупа, ГМП, танцови групи и др.). 

4. Формиране на ценности, свързани с чувството за българска 

национална идентичност, уважение към другия, партньорство и гражданска 

отговорност. 

5. Утвърждаване авторитета и ролята на учителя като интелектуален 

партньор, който направлява, подпомага и сътрудничи на учениците. 

Приоритети в дейността на училището: 

1. Опазване живота и здравето на учениците. 

2. Възпитаване в любознание, трудолюбие, родолюбие и гражданско 

съзнание. 

3. Поддържане на високо ниво на обучението по всички предмети и 

осигуряване на подготовка за успешно участие в НВО, ДЗИ и 

кандидатстване във ВУЗ. 

4. Организиране на разнообразни извънкласни дейности в съответствие 

с желанията на учениците. 

5. Усвояване на ключовите компетентности: комуникиране на майчин 

език, комуникиране на чужди зици, математически умения и основни 

познания в науката и технологиите, компютърни умения, обучение как да 

учим, социални и граждански компетенции, работа в екип, инициативност и 

предприемчивост, културни познания.  

6. Реализиране на по-тясно сътрудничество със заинтересованите 

страни: училищно настоятелство, обществен съвет, държавни и общински 
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институции, неправителствени организации и частни фирми.  

7. Международно партньорство. 

8. Подкрепа и популяризиране на педагогическото творчество на 

учителите. 

9. Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали 

в училищния живот. 

10. Осъществяване на ефективна рекламна кампания. 

ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ 

Стратегията като принцип на поведение 

Основен принцип на поведение: 

ПМГ „Баба Тонка“ ще се развива като интелигентна система. 

Специфични принципи на поведение: 

1. Учителите от ПМГ „Баба Тонка“ съчетават традиционните методи 

със съвременни концепции. 

2. Учениците от ПМГ „Баба Тонка“ могат да променят света. 

3. За родителите гимназията е вторият дом за техните деца (на училище 

трябва да е по-хубаво от вкъщи). 

 

Разнообразните дейности през годината бяха насочени към 

осъществяване на стратегията.  
 

Бяха сформирани общо 24 групи за ЗИП (по старата програма) по 

следните предмети: биология и здравно образование в ІХ клас, химия и 

опазване на околната среда в ІХ клас, български език и литература – ХІІ 

клас, математика – VІ и VII клас, английски език – VII клас, информатика – 

IX, XI и XII клас, информационни технологии – VІI, IX, XI и XII клас. 

Бяха сформирани общо 24 групи за свободноизбираема подготовка (в 

т.ч. по изобразително изкуство, спорт, музика и театър) с разработени 

учебни програми за учениците от IX до XII клас (по старата програма). 

Учениците в пети и шести клас, които се обучават по нов учебен план, 

имаха избираема подготовка по математика и по информационни 

технологии по един час седмично. 

За първи път в България беше въведено обучение по роботика за 

учениците от VI клас в часовете по ЗИП информационни технологии, като 

продължение на обучението им в V клас. 

Учениците в пети, шести и осми клас, които се обучават по нов учебен 

план, сформираха следните групи за факултативна подготовка: математика 

– V, VI и VIII клас, общо 7 групи и по една група по информатика, биология 

и здравно образование, химия и опазване на околната среда и музика (детска 

вокална група).  

През учебната година богата и разнообразна дейност развиха 

клубовете: „Дронове“, „Роботика“, „Журналистика“, „Нашите пари“, 

„Ориентиране“, „Предприемачество“, „ЮНЕСКО“, „Друзя Росии“ и „Тенис 

на корт“. 
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Продължи участието на гимназията в Националната програма 

„Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. В 

съответствие с броя на учениците, участвали в национален кръг на 

олимпиадите по различни предмети, общо 11 учители подготвиха и 

реализираха проекти за обучение на ученици в 13 групи (в това число и доц. 

Илияна Раева от РУ „Ангел Кънчев“, която подготвя ученици по 

математическа лингвистика). Бяха усвоени 20 150,00 лв. 

През тази учебна година гимназията не се включи в проекта 

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности (Твоят час – фаза 2), 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските 

структурни и инвестиционни фондове, поради многото групи за 

извънкласна дейност, описани по-горе, и изключително тромавата 

организация на схемата.  

Гимназията получи 3 124,00 лева по модул „Подобряване на условията 

за експериментална работа по природни науки“ на Национална програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, приета с РМС № 216 от 

21 април 2017 г. 

В началото на учебната година подготвихме проект за безжична (тип 

WiFi) мрежа по Националната програма „Информационни и 

комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното 

образование“, Компонент 4. Проектът е на стойност 17 000,00 лева и беше 

единственият одобрен за област Русе. Изпълнението обаче се отложи за 

есента на 2018 г. поради ремонта на сградата. 

Миглена Дамянова, старши учител по философия подготви 

кандидатурата на гимназията (единствено училище от Русе) за „Училище 

посланик на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година“. 

Кандидатурата беше одобрена. Общо 30 училища от страната участваха в 

разнообразни дейности за популяризиране на дейността на Европейския 

съюз. 

Донка Симеонова, старши учител по информатика и информационни 

технологии, подготви проект с ученици „Аз уча с моя приятел робота“ за 

конкурса на фондация „Благотворител“. Проектът беше класиран на първо 

място и получи финансиране в размер на 2 000,00 лв на 05 декември 2017 г. 

 

Продължи съвместната работа с фондация „Америка за България“ за 

повишаване квалификацията на учителите и обмяна на опит с други 

училища: 

− Силвия Йорданова участва в обучение по програмата „Нови методи 

на преподаване“ в два модула: Първи модул – 9 − 12 септември 2017 г. и 

Втори модул – 23 − 26 октомври 2017 г. Обучението се проведе в гр. Варна 
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− Митко Кунчев, Йоана Тасева и Снежана Пенева участваха в 

обучението „Прогресивни образователни практики (за училищни екипи)“,   

9 – 12 октомври 2017 г., то също се проведе в гр. Варна; 

− Митко Кунчев, Снежана Пенева и Силвия Йорданова участваха в 

обучение по програма „Иновативни практики и обмяна на образователен 

опит“, 16 − 18 ноември 2017 г., в гр. Пловдив; 

− Митко Кунчев участва в конференция в Sofia Event Center „Силата на 

общността – Устойчивост“, 23 януари 2018 г.; 

− Митко Кунчев, Галина Бобева и Даниела Иванова участваха в 

заключителния форум по програмата „Училища на бъдещето“, проведен в 

Американски колеж в София, 06 – 07.06.2018 г. 

В началото на учебната година беше създадена първата професионална 

учебна общност (ПУО) в ПМГ „Баба Тонка“: „Споделено знание“ с главен 

координатор Снежана Пенева и членове Даниела Иванова, Силвия 

Йорданова, Снежана Тодорова, Бисер Станиславов, Йоана Тасева и 

Мирослава Костадинова. Целта е да се приложи метод за изграждане на 

доверие между учителите чрез взаимно посещение на уроци.  През учебната 

година в катедра математика се осъществиха 6 такива урока:  
  

№  Наблюдаван 

учител  

Наблюдаващ 

учител  

Тема  Клас  Дата  

1.  М. Костадинова Й. Тасева Практически задачи от 

прогресии и лихви  

XIа  20.10.2017 г.

  

2.  Й. Тасева М. Костадинова Графики 

на функциите   tgx и co

tgx  

XIв  12.02.2018 г.

  

3.  И. Върбанова Й. Тасева Свойства на 

ъглополовяща в 

триъгълника  

IXб  07.03.2018 г.

  

4.  М. Костадинова,  

С. Тодорова,         

С. Йорданова 

Й. Тасева,                 

Р. Чапаров,                

С. Тодорова,               

С. Йорданова   

Приложение на  ИТ и 

знанията по 

стереометрия за 

изготвяне на проект за 

ремонт на апартамент  

XIa  25.06.2018 г.

  

5.  Р. Чапаров,            

С. Тодорова,         

С. Йорданова 

Й. Тасева Построителни задачи с 

ГеоГебра  

IXa  25.06.2018 г.

  

6.  М. Костадинова,  

Й. Тасева,              

Д. Симеонова 

Е. Минчева,               

С. Тодорова 

 Приложение на  ИТ и 

знанията по 

стереометрия за 

изготвяне на проект за 

ремонт на апартамент 

XIб, 

XIв  

28.06.2018 г.
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СЕПТЕМВРИ 

От 30 август до 08 септември 2017 г. бе проведена образователна 

екскурзия с ученици до ЦЕРН, ръководител на екскурзията беше Дияна 

Йорданова. 

На 15 септември 2017 г. беше открита 154. учебна година на 

училището. Присъстваха много родители. Поздрави отправиха доц. д-р 

Десислава Атанасова – декан на ПМФ на РУ „А. Кънчев“, Спасимир 

Димитров – директор на общинска дирекция „Управление при кризи“ и 

Пламена Гагова – председател на Обществения съвет на гимназията. 

На 21 септември 2017 година в аулата на ПМГ „Баба Тонка“ − Русе бе 

закрита благотворителната кампания, с която бяха събрани 20 000.00 лева за 

подновяване на спортната база в училището. Идеята е на бившия възпитаник 

на гимназията Даниел Иванов, който в продължение на 100 дни бяга по 7 

километра в подкрепа на каузата. Тя обедини няколко поколения, завършили 

Русенската математическа гимназия. На събитието присъстваха нейният 

инициатор Даниел Иванов, директорът на гимназията Митко Кунчев, 

председателят на Постоянната комисия на младежта и спорта в Общински 

съвет − Русе Пламен Рашев, представители на Училищното настоятелство, 

дарители, преподаватели по физическо възпитание и ученици с високи 

постижения в областта на спорта. Даниел Иванов сподели с присъстващите 

трудните и забавни моменти от 100-дневния маратон и показа много снимки. 

Отправи благодарност към над 500 бивши и настоящи възпитаници и 

преподаватели от гимназията, както и към негови приятели и познати, които 

са подкрепили каузата, включвайки се в предизвикателството. На 23 

септември 2017 г. ученици от ПМГ се включиха в масов крос в парка на 

младежта, за да отбележат закриването на инициативата „100 дни по 7 км. с 

Даниел“. 
 

С интерактивен урок на Ася Кулева в XII б клас: „In varietate concordia 

или Единство в многообразието“ и с още много други дейности беше 

отбелязан Европейския ден на езиковото разнообразие – 26 септември. 

 

На 29 септември 2017 г. под мотото „Обединена Европа спортува“ беше 

отбелязан Европейския ден на спорта в училище. Организирани бяха 4 

спортни събития. 

 

На 29 септември 2017 г. се проведе традиционната нощ на учените 

съвместно с Русенския университет. Наши ученици наблюдаваха 

демонстрации в Регионална библиотека „Л. Каравелов“. 

 

От 29 септември до 1 октомври 2017 г. в гр. Хисаря се проведе 

годишния работен семинар на Комисията за извънкласна работа по 

информатика при СМБ. В комисията участва Сюзан Феимова, старши 

учител по информатика в гимназията. 
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ОКТОМВРИ 

В периода 2 − 6 октомври 2017 г. беше проведено оценяване на входното 

равнище на функционалната грамотност на учениците в IX клас в цялата 

страна от ЦОПУО. То е във връзка с Националния план за действие в 

изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността.  

 

Нa 04 октомври 2017 г. като извънкласна дейност към ПМГ „Баба 

Тонка“ бе сформиран клуб „Тенис на корт“. Подобна инициатива стартира 

за първи път в община Русе. Клубът към гимназията осъществява своята 

дейност с любезното съдействие на Спортния комплекс в Парка на 

младежта. В него се включиха 40 ученици, сформирани са две групи – за 

начинаещи и за напреднали. 

 

Елица Господинова от XII а клас взе участие в Национална историческа 

ученическа конференция „Европа навлиза в българските земи (втората 

половина на XIX – началото на XX век)“, организирана от Регионалния 

исторически музей – Русе, Регионално управление на образованието – Русе 

и СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе. Конференцията се проведе на 6 и 7 

октомври 2017 г. в Регионалния исторически музей – Русе. Със своето 

изследване „Метаморфозата на Русе от център на Туна вилает в най-

европейския град в България“ Елица Господинова откри конференцията. 

Отличена беше с грамота, а нейната разработка бе отпечатана в специален 

сборник, от който един екземпляр се съхранява в библиотеката на 

Гимназията . 

 

За четвърта поредна година беше разработен и осъществен проект за 

практически уроци в РИМ, с договор за съвместна дейност между музея и 

ПМГ „Баба Тонка“. Изготвени бяха 6 модула за V клас (с ръководител Иван 

Зартов) и за VI клас (с ръководител Калина Владова). Модулите са включени 

в новата учебна програма по история и цивилизация. 

 

От 27 до 29 октомври 2017 г. 39 учители взеха учестие в 

квалификационна дейност, в хотел „Севастократор“, с. Арбанаси. Темата 

беше „Инструментариум на съвременния учител“, обучител: Красимир 

Лойков от център „Образование за демокрация“. 

 

НОЕМВРИ 

За четвърта поредна година Фонд „Математика на бъдещето“ 

организира конкурс за кратък филм на тема „Моите будители“. 

Инициативата е посветена на 1 ноември – Деня на народните будители  и 

има за цел да фокусира вниманието на младите хора към съвременните 

будители. Необходимо е те да разкажат за тези, които определят като 

„съвременни будители“ по интересен и увлекателен начин. Журито беше 

председателствано от Иван Иванов – основател на Фонд „Математика на 

бъдещето“ и член на Обществения съвет към фонда. Членове: Николай 
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Лазаров – отговорен оператор в БНТ – Русе; Искра Георгиева – журналист 

в Дарик радио – Русе; Митко Кунчев – директор на ПМГ „Баба Тонка“ − 

Русе  и Ралица Маринова–Петкова – експерт за връзки с обществеността към 

Фонд „Математика на бъдещето“. Наградените клипове са: първо място – 

„Промяната в нас“, с автори Виктор Топоров и Преслав Ченков – XI в клас; 

второ място – „Невидимите будители“, с автор Ралица Димитрова от IX д 

клас; трето място – „Книжарят“, с автори Миряна Иванова – VIII а клас и 

Магдалена Дюлгерова  - VIII б клас. 

 

Олимпиадата по експериментална физика се проведе в София от 8 до 

10 ноември 2017 г. Участваха Матю Машков, IX а , Петър Борисов – XI а и 

Ян Червинский – VI Iа клас. 

 

Клубът по предпиемачество организира „Регионален иновационен 

лагер – 2018“ по време на Световна седмица на предприемачеството в РУ 

„Ангел Кънчев“ на 17 ноември 2018 г. 

 

Ученици от гимназията участваха  в Есенното национално състезание 

по физика, 17−19 ноември 2017 г., в гр. Варна. 

Бисер Станиславов, старши учител по БЗО, организира участието на 

ученици от XI д и XII д клас във II Международен биомедицински конгрес 

в гр. София, 17−19 ноември 2017 г.  

 

На 29 ноември 2017 г. беше оганизирано „АнтиСПИН“ шоу с ученици 

от IX д и X в клас. 

 

Учителите по математика организираха участието на ученици в 

състезанието „Математика без граници“. То се провежда се в четири кръга: 

есенен – с 48 участници, зимен – с 42 участници, пролетен – с 33 участници 

и финален. 

 

ДЕКЕМВРИ 

По повод 1 декември – Световния ден за борба със СПИН, учениците 

от деветите класове имаха за задача да изготвят презентация на тема: 

„Наркотичната зависимост и изборът на личността“. Най-добрите 

презентации бяха представени от техните автори в часовете по психология 

и логика. 

 

На 14 декември комисията за оценяване на коледните украси в класните 

стаи класира: на първо място - кабинет №18 (VIII а); на второ – място 

кабинет №54 (VIII д) и на трето място – кабинет № 16 (X в). 

 

На 21 декември 2017 г. в Доходното здание се състоя Благодворителен 

коледен концерт, организиран от гимназията и Настоятелството. Сценарист  

на спектакъла беше Цветелина Георгиева, музикалните  изпълнения бяха 

подготвени от Албена Добрева, народните танци – от Таня Пенчева и 
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Диляна Ангелова – Асланян, украсата на сцената бе оформена от Вяра 

Гунева. 

На 22 декември 2017 г. в учителската стая учениците от пети клас 

сурвакаха всички учители. 

 

ЯНУАРИ 

Традиционно и през тази учебна година участвахме в Националния 

турнир на младите физици – 26−28 януари 2018 г. в гр. Враца. 

 

Боряна Томова от XI а спечели стипендия в конкурса Opporunity funds-

Bulgaria 2018 осъществяван от Консултантския център EdicationUSA при 

Комисия „Фулбрайт“. Програмата се финансира от Правителството на САЩ 

и Американското посолство в България. 

 

 

ФЕВРУАРИ 

На 09 февруари 2018 г. ученици от Х д клас отбелязаха Деня на 

влажните зони. Мотото беше „Влажните зони и устойчивото градско 

бъдеще“. Те запознаха съучениците си с ролята им за осигуряване на по-

жизнена среда за живеене, благодарение на множеството важни функции, 

които осъществяват. Учениците разгледаха и възможностите за 

популяризиране и поддържане на биологичното разнообразие на влажните 

зони . 

 

Състезанието „Математическа атака“ беше проведено на 24 февруари 

2018 г. Участваха само ученици от поканени училища: ОУ „Иван Вазов“, 

ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ 

„Васил Априлов“, ОУ „Тома Кърджиев“, СУ „Христо Ботев“, СУЕЕ 

„Константин Кирил−Философ“, СУ „Васил Левски“, СУ „Възраждане“ и 

СУПНЕ „Фридрих Шилер“. От СУ „Христо Ботев“ не участваха отбори 

въпреки поканата, имаше само индивидуални участници в четвърти клас. 

Награждаването и коктейлът за първенците бяха на 14 март 2018 г. 

 

МАРТ 

По инициатива на Антония Киранова традиционната литературна 

конференция вече втора година се провежда в две части, първата включва 

сценична интерпретация на изучавани от учениците текстове. Тази година 

тя бе проведена под мотото LOGO - LUDENS. Към събитието, проведено на 

09 март 2018 г. в Камерна сцена на Доходното здание, имаше голям интерес. 

 

На 10 март 2018 г. съставът за народни танци към гимназията 

„Фолклорна плетеница“ участва за първи път в Националния фестивал на 

школи и клубове, изучаващи български народни танци „Русчуклийска 

среща“. Събитието се проведе в зала „Дунав“. Виктория Начева, от X г клас, 

спечели приза „Мис „Русчуклийска среща“. 
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На 17 март 2018 г. Гимназията беше домакин на математическото 

състезание „Европейско Кенгуру“. Резултатите на учениците от четвърти 

клас служат за прием в пети клас в математическите гимназии. 
 

Патронният празник на гимназията се отбелязва на 22 март 2018 г. 

Денят беше определен за неучебен и бяха организирани следните дейности: 

- поднасяне на венци на паметника на Баба Тонка; 

- заупокойна молитва за Баба Тонка в Пантеона на възрожденците; 

- куиз „Баба Тонка“ в Канев център; 

- тържествено събрание в Канев център и представяне на спектакъла 

„Майки и синове“, с автор Антония Киранова; 

- Изложба с ученически творби в Художествена галерия „Русе“. 

В навечерието на празника излязоха от печат литературният сборник 

„Преображение“ и тематичният брой на вестник „Свободен час“. 

 

На 24 и 25 март 2018 г. в гр. София се проведе престижният Национален 

конкурс по състезателно програмиране и разработка на софтуерни проекти 

„СофтУниада 2018“, организиран от Софтуерния университет. В категория 

„Уеб проекти – старша възраст“ III място завоюва проектът Science Clash, с 

автори Виктор Топоров и Кристиан Спасов от XI в клас, научен ръководител 

- Сюзан Феимова. В категория „Софтуерни проекти – старша възраст“ на III 

място се класира  проектът English Test Generator, с автори Симо 

Александров и Любо Любчев от IX в клас, научен ръководител - Румяна 

Жекова. 

 

Организирано беше участието на ученици от ПМГ „Баба Тонка“ в 

Пролетните математически състезания 30 – 31 март 2018 г., в гр. Плевен. 

 

Клуб „Успешните хора“ организира Иновационен лагер на 30 и 31 март 

във Втори корпус на РУ „А. Кънчев“, с подкрепата на фондеция „Русе – град 

на свободния дух“, Джуниър Ачийвмънт България и Start uo factory Ruse. 

 

На 27 март с учениците от 7. а клас бе проведен интегриран урок на 

тема „Магията на водата“. В урока учениците, подготвени от Снежана 

Пенева, старши учител по биология, и Цветелина Георгиева, старши учител 

по български език и литература, демонстрираха познания за химичния 

състав на водата, необходимостта от опазването й като ценен ресурс, както 

и древни фолклорни вярвания и традиции. Момичетата изпълниха кратка 

възстановка на обреда „Напяване на пръстен“. За урока бяха подготвени 

разкази и есета, които след това спечелиха награди в Министерство на 

околната среда и водите. 

 

АПРИЛ 

На 5 април 2018 г. изготвихме проект и се включихме в инициативата 

„Глобално училище“. В крайното класиране проектът зае 21 място. 

Състезаваха се повече от сто проекта. 
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Единадесет ученици от различни класове на гимназията участваха в 

конкурса за есе на Съюза на физиците в България: „Великите физици“. 

Устниците бяха общо 105 от 36 училища в страната. Резултатите бяха 

обявени на Националната конференция по физика  в Пловдив, 06−08 април 

2018 г. Гергана Джикова (X д клас) спечели първа награда с есето 

„Българският Нютон“, посветено на Георги Наджаков. Научен ръководител 

на ученичката е Диана Йорданова, старши учител по физика и астрономия. 

Есето беше публикувано със съкращения във вестник „АзБуки“, брой 33, 16  

− 22 август 2018 г. 

 

Националното състезание „Виртуално предприятие“, част от календара 

на МОН, със статут на национална олимпиада по икономика, се проведе в 

София на 08 април 2018 г. Участваха два отбора с общо 6 ученици,  

ръководени от Нели Тихомирова. Те заеха четвърто и шесто място. 

 

На 10 и 11 април в София се проведе Финансов иновационен лагер, в 

който участваха трима ученици. Михаела Дакова (X д клас) се класира на I 

място. 

 

От 10 до 14 април Денис Петров, Петър Борисов и Ана−Мария 

Богданова взеха участие в Young physicists’ tournament & workshop в София 

и се класираха на второ място. Турнирът се организира от фондация „Наука 

без граници“ и БАН. 

 

По покана на МОН Митко Кунчев и Галина Бобева участваха в 

конференция „Обучение за създаване: от дигитални ползватели към 

дигитални създатели“, София, 19 − 20 април 2019 г., организирана в рамките 

на Българското председателство на ЕС. 

 

На 21 − 22 април 2018 г. в град Русе се проведе IV издание на 

Географския фестивал. Тази интересна и нестандартна инициатива събра 

ученици, учители и почитатели на географията от цялата страна. Почетни 

гости на събитието бяха проф. Христо Пимпирев и Симеон Идакиев. 

 

На 22 април 2018 г. с презентация на тема „Климатичните промени на 

Земята“ бе отбелязан Международният ден на Земята в Х г клас. Тя бе 

посветена на старта на глобалната кампания за повишаване на знанията по 

въпросите за околната среда и климата за периода до 22 април 2020 година. 

 

На 25 април 2018 г. се проведе поредното международно изследване 

PISA. Основната оценявана област беше грамотността по четене, 

определяна като способността да се разбира, използва и осмисля писмен 

текст за постигане на определени цели, за задълбочаване на познанията и за 

активно участие в обществения живот. В него участваха 46 ученици на ПМГ 

„Баба Тонка“. 
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На 28 април 2018 г. за втори път беше проведено математическото 

състезание за ученици от четвърти клас „Питагор“. Резултатът от 

състезанието служи за прием от пети клас в математическите гимназии. 

 

На 28 април 2018 г. се проведе литературна конференция под 

ръководството на проф. д-р Р. Радев за ученици от гимназията. За първи път 

тя бе проведена в аулата на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а след това 

ученици и учители посетиха комплекс „Царевец“, църквата „Св. 

Четиридесет мъченици“, музея „Сарафкината къща“ и др. 

 

Театрална трупа „Магим“, ръководена от Ася Кулева,  представи 

постановка „Госпожа БАЛКАНСКА“ – сценична адаптация по Алеко 

Константинов и Георги Данаилов. 

„Да живей тази България, дето е създала и вас, и мене, и всинца ни! 

Дето ни търпи и храни, и ни се чуди на ума! Да живей горката България!“ 

Благотворителните представления бяха проведени 10, 11 и 12 април 

2018 г. в зала „Русе“. 

 

МАЙ 

От 28 април до 3 май 2018 г. в Москва, Руска федерация, в Академията 

за социално управление към Министерството на образованието на 

Московска област, се проведе финалният кръг на XII Международен 

конкурс „Математика и проектиране“. Участваха Селин Шемсиева (XI д 

клас) и Моника Великова (X г клас). Докладите на ученичките бяха в две 

различни направления. Те донесоха първо и второ място на състезателките 

и на техния научен  ръководител Сюзан Феимова. 

 

Ученици от XI д  и XII д клас участваха в Биофест в гр. София, 03 май 

2018 г., организиран от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“. 

 

 Клуб Роботика към ПМГ „Баба Тонка“ съвместно с Русенския 

университет, ФРГИ и SAP Lab България организира Русенския фестивал на 

роботиката на 5 май 2018 г. в Корпус 2 на Русенския университет. 

Инициативата е част от програмата „Роботика за България“, като 

регионален кръг за класиране на отборите до националното състезание. 

Организаторите на събитието са преподавателите Донка Симеонова и 

Снежана Тодорова от ПМГ „Баба Тонка“, техни помощници са ученици  

доброволци от гимназията и доброволци от SAP Lab България. Събитието 

се реализира с подкрепата на фирма CleverSoft и Училищното настоятелство 

на ПМГ „Баба Тонка“. 

 

 За първи път традиционното надиграване не се организира заради 

започналия ремонт на сградата и превръщането на двора в строителна 

площадка.  
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 На 9 май беше отбелязан Денят на Европа. Във връзка с участието на 

гимназията в проекта „Училище посланик на Европейския парламент“ през 

учебната 2017/2018 година“ гост беше Аглика Събева, координатор 

междуинституционални връзки в Европейската комисия. Тя представи 

дейността на ЕК и участва в проведената викторина и дебат на тема „На 

равнището на националната държава или на европейско равнище трябва да 

се борим срещу тероризма?“. 

  

 На 15 май – последния учебен ден за дванадесетокласниците, беше 

организирано тържествено изпращане на учениците от випуск 2018 г. 

Учениците сами написаха сценария и организираха тържеството си. 

 

 На 16 май 2018 г. в библиотеката на Еконт на бул. „Славянски“ № 18 

беше подписан договор за сътрудничество между Математическа гимназия 

“Баба Тонка“ и Еконт Експрес ООД, чрез който се поставя начало на 

професионално развитие на учениците чрез програмата ТалантThink. През 

май и юни първите 10 ученици преминаха обучение по нея.  

 

Три учебни компании, под ръководството на Нели Тихомирова, взеха 

участие в Младежкия бизнес форум „Изгряващи звезди“, София, 30 – 31 май 

2018 г. Учебна компания VICEM (Виктория Пенчева, Виктор Дяков, Елена 

Михайлова и Михаела Дакова от 10. клас) грабна приза „Най-добра учебна 

компания на България“. Същата ще вземе участие в състезанието за „Най-

добра учебна компания на Европа“ 2018, което ще се проведе в Белград в 

средата на юли 2018 г. Компанията спечели и специалната награда 

„Предприемачи на бъдещето“ и получи покана от евродепутатът Владимир 

Уручев да бъде част от делегацията на Европейския конгрес на младите 

екопредприемачи в Брюксел през есента на тази година (2018). Учебна 

компания Retyres (Елиязар Ганчев, Георги Саджеклиев, Ивелин Ченков и 

Максим Къснеделчев от 10. клас) спечели специалната награда на Telelink 

„Най-голям технологичен потенциал“. Учебна компания Mister Minds 

(Божидар Абаджиев, Дарина Добрикова, Лилия Енчева, Илина Маринова от 

9. клас) спечели наградата на медиите за млади предприемачи „Малки 

стъпки към успеха“. В журито се включиха представители на БНТ, Дарик 

радио, Кариери, Forbes, Дневник, Economy, FM+, Телевизия „Европа“. 

 

На 21 и 23 май бяха проведени НВО в седми клас и ДЗИ. 

 

На 24 май учениците и учителите се включиха в шествието 

организирано от община Русе. Танцов състав „Фолклорна плетеница“ 

участва в тържествения концерт на площада и събра симпатиите на 

публиката. Традиционното тържество, провеждано ежегодно в двора на 

гимназията, не се проведи заради течащия ремонт. 

 

Абитуриентският бал беше на 27 май 2018 г. в ресторант „Дунав“. 

Поради ремонта на крайбрежната улица в района на паметника на Баба 
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Тонка събирането на абитуриентите стана в градинката пред Регионална 

библиотека. 

 

ЮНИ 

През учебната 2017-2018 г. Ася Кулева, старши учител по немски език,  

организира преписването на немски език на Дневника на Ане Франк. То 

започна на 12 октомври 2017 г. и продължи до 12 май 2018 г. В него взеха 

участие 221 русенци на възраст от 10 до 60 години. Финалът на проекта беше 

посещението на „Ане Франк център“ в Берлин по покана на уредниците на 

постоянната изложба. В началото на месец юни (08-13) група ученици от 

гимназията отпътува за Берлин, за да връчи преписания дневник и 

изготвения филм. Пътуването бе частично финансирано от УН към МГ 

„Баба Тонка“ – град Русе и фонд „Математика на бъдещето“. 

 

За втора поредна година на 09 юни 2018 г. беше организирано 

математическото състезание за ученици от четвърти клас „Млади таланти“. 

Интересът към него не беше голям, защото резултатът не се взема за 

кандидатстване от пети клас в математическите гимназии. 

 

Общо 121 ученици от X клас участваха в НВО по дигитални 

компетентности от 11 до 15 юни, което се провежда в два модула по график, 

определен от РУО − Русе. В първи модул учениците решаваха онлайн тест 

от 20 въпроса с различни варианти на отговор в рамките на 30 минути. Втори 

модул е с продължителност 60 минути и в него учениците получават 

условие на задача и ресурси, решават практическата задача (анализ на 

предоставени ресурси и представянето им в подходящ вид, според 

указанията в условието) и изпращат решението си в системата за оценяване. 

 

На 14 юни учебните компании от гимназията участваха в 

международното изложение Innovative yout EXPO–III в Канев център. То 

беше открито със специална програма от ученици от гимназията, сценарист 

беше Антония Киранова. Изложението беше организирано в рамките на 

Българското председателство на ЕС. 

 

Ученици от гимназията участваха в националния конкурс „Светът в 

една капка“, организиран от Националния ученически екопарламент. Най – 

добре се представиха Константин Георгиев, VII а клас – I място в категория 

„разказ“; Велина Коева, VII а клас – II място в категория „разказ“ и Гергана 

Стойчева, VIIа клас – II място в категория „есе“. Отличените ученици бяха 

наградени от зам.-министъра на околната среда и водите Красимир Живков 

в гр. София на 14 юни 2018 г. За участието си учениците бяха подготвени от 

Снежана Пенева и Цветелина Георгиева.  

Велина Коева, Гергана Стойчева и Константин Георгиев участваха с 

разказите си и в литературния конкурс „Жива вода“, който съпътства 

Фолклорния фестивал на Община Две Могили. И в този конкурс тримата 

ученици заеха призовите места. 
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На 15 юни 2018 г. Селин Шемсиева (XI д клас) и Моника Великова (X 

г клас) участваха и бяха класирани на първо място в конкурса „Млади 

изобретатели“ на фондация „Миню Балкански“. 

 

На 16 юни 2018 г., в сграда SAP Lab България се проведе националното 

състезание Фестивал на роботиката по програма „Роботика за България“ - 

2018.  В тазгодишното издание на програмата участваха над 700 ученици от 

10 до 16-годишна възраст от 32 населени места. В третия фестивал 

„Роботика за България“ се включиха 24 отбора, които се пребориха за 

участие на финалите сред 54 отбора на три регионални състезания. Най-

много отбори, класирани на национален кръг от едно училище, са на 

Русенската математическа гимназия – 6 отбора. След представянето в 

четирите направления в генералното класиране отборите на ПМГ „Баба 

Тонка“ заеха следните места: в дивизия А – отбор TheForce – ЧЕТВЪРТО 

място, отбор RoboDuty – ШЕСТО място, отбор RoboTeam – СЕДМО място; 

дивизия Б – отбор Phoenix Bots – ЧЕТВЪРТО място, отборите Fast Brains и 

Eagle Bot - ШЕСТО място. 

 

От 15 до 19 юни Емил Инджев (XII а клас), Петър Няголов (XI а клас) 

и Виктор Кожухаров (IX а клас), взеха участие в лагер-школа за подготовка 

на разширените национални отбори по информатика в София. 

 

На 18 юни 2018 г. за първи път бяха връчени свидетелства за основно 

образование на учениците, завършили седми клас в съответствие със ЗПУО. 

Същите свидетелства получиха и учениците, които завършиха девети клас 

по ЗНП. 

 

На 22 юни 2018 г. в пленарната зала на Община Русе тържествено бяха 

връчени дипломите на зрелостниците. 

 

На 25 юни 2018 г. Ния Неделчева, Миряна Иванова и Петьо Недев от 

VIII а клас участваха във финалното  състезание в рамките на проекта 

„Практични финанси“ на JA Bulgaria. 

 

 

ЮЛИ 

За финала на състезанието „Математика без граници“ в Несебър, 30 

юни – 02 юли 2018 г., се класираха следните ученици от V клас: Мария Ния 

Хавиер Морено, Стефко Тихомиров Николаев, Тея Пламенова Чобанова и 

Калоян Иванов Иванов; от VI клас: Марио Димитров Василев. Ръководител 

на учениците е Ирена Върбанова; от VII клас: Йордан Петков, Константин 

Георгиев, Станислав Григоров. Ръководител на учениците е доц.д-р Илияна 

Раева от РУ „Ангел Кънчев“. 
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В международното математическо състезание BIMC, 01−06.07.2018 г. 

в гр. Бургас участваха четири ученици от 8. и 9. клас с ръководител Росен 

Чапаров и 4 ученици от 7. клас с ръководител доц. д-р Илияна Раева. 

Участваха ученици и отбори от 28 държави. Най-добре се представи 

Максимилиан Георгиев от IX а клас, който спечели бронзов медал. 

 

Екипът на учебна компания EasyShopping – Ния Неделчева, Миряна 

Иванова и Петьо Недев от VIII а клас, като финалист на състезанието 

Growing Talent 2018, участва в Академия, организирана от Samsung 

България и фондация „Образование“ 5.0 от 12. до 14. юли в София. В 

състезанието, организирано в рамките на Академията, те станаха 

победители. 

 

Ученинците от учебна компания VICEM – Виктор Дяков, Виктория 

Пенчева, Елена Михайлова и Михаела Дакова с ръководител Нели 

Тихомирова взеха участие в европейското състезание за най-добра 

компания в Белград – 16 − 19 юли 2018 г. В състезанието участва по една 

компания от всяка страна. 

 

В международното математическо състезание „Австралийско 

Кенгуру“, което се проведе в аулата на гимназията на 27 юли 2017 г., 

участваха 29 ученици, 13 от тях от ПМГ „Баба Тонка“. Най-висок резултат 

има Виктор Кожухаров от IX а. Организатор на състезанието беше Евелина 

Минчева. 

 

АВГУСТ 

Международното математическо състезание „Австралийско Кенгуру“ 

беше проведено на 9 август 2018 г. в РУ „Ангел Кънчев“, тъй като в сградата 

на гимназията продължаваха ремонтните дейности. Участваха 21 ученици, 

10 − от ПМГ „Баба Тонка“. 

 

След блестящото представяне и спечелени медали в няколко 

престижни международни математически състезания трима ученици от 

седми клас на гимназията получиха покани и участваха в едно от най-

трудните математически състезания в света - Asia International Mathematical 

Olympiad (AIMO), известно като „шампионатът на шампионите“. То се 

проведе от 03 до 07 август 2018 г. в Банкок, Тайланд. Резултатите са: 

Константин Ивов Георгиев – златен медал; 

Йордан Василев Петков – сребърен медал; 

Станислав Цонев Григоров – сребърен медал. 

 

От 21 до 27 август 2018 г. в град Пазарджик се проведе лагер-школа за 

подготовка на ученици от челните места на националната ранглиста по 

информатика. От гимназията бяха поканени и участваха Амер Панджаров, 

VII клас, Виктор Кожухаров и Биляна Инджева от X клас. 
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V. УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

През учебната година Настоятелството беше ръководено от 

Управителен съвет в състав: 

1. адвокат Наталия Георгиева Кръстева - Председател; 

2. Пепа Желязкова Динева, счетоводител; 

3. Нина Маринаво, „АРТИСТИКА“; 

4. Кремена Викторова Николова, „АКВИЕМ“; 

5. Гаврил Станев Ганчев, „НЕТКОМ“; 

6. Иван Николаев Иванов, „ТИВА КОМ“; 

7. Митко Христов Кунчев, ПМГ „Баба Тонка“. 

Управителният съвет е заседавал на 18.10.2017 г., 03.04.2018 г. и 

20.07.2018 г. 

Общото събрание е заседавало на 25.10.2017 г. и за приемане на 

годишните отчети – на 26.04.2018 г. 

Годишният отчет на Настоятелството се публикува отделно. 
 

Родителски срещи 

за учебната 2017/2018 година 

 

В годишния план за образователно-възпитателната работа в 

Математическа гимназия „Баба Тонка“, приет от Педагогическия съвет на 

20.09.2017 г., бяха предвидени и проведени следните родитело - учителски 

срещи: 

13.09.2017 г. (V клас) Организация на ОВП в МГ „Баба Тонка“ – 

основни задачи; запознаване на родителите с Правилника за дейността на 

училището, учебния план, учебни програми и нови учебници, изисквания на 

преподавателите. 

18.09.2017 г. (VI-XII клас) Организация на ОВП в МГ „Баба Тонка“ - 

основни задачи; запознаване на родителите с Правилника за дейността на 

училището, учебния план, учебни програми и нови учебници, изисквания на 

преподавателите. 

18.10.2017 г. Родителска среща по класове за избор на родител делегат 

на събранието за избор на членове на Обществения съвет към ПМГ „Баба 

Тонка“. 

14.02.2018 г. Отчитане на резултатите от УВП през първия учебен срок 

и информация за предстоящите ДЗИ и НВО. 

18.04.2018 г. Обсъждане на текущите резултати и мерки за успешното 

приключване на учебната година. 

Служебни родителски срещи за връчване на задължителните 

характеристики на учениците: 31.05.2018 г. – ХІІ клас; 17.06.2018 г. – V – 

VІІ клас; 04.07.2018 г. – VІІІ – ХІ клас. 

Със Заповед №3/15.09.2017 г. на директора беше утвърден график за 

консултиране на родители и родителски срещи по класове за първия срок, 

както следва: 18.10.2017 г.; 15.11.2017 г.; 13.12.2017 г. и 17.01.2018 г. 
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Със Заповед №237/22.02.2018 г. на директора, беше утвърден график за 

консултиране на родители и родителски срещи по класове за втория срок, 

както следва: 28.02.2018 г.; 21.03.2018 г.; 18.04.2018 г.; 09.05.2018 г. и 

06.06.2018 г. 
 

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

В началото на учебната 2017/2018 година директорът изготви план за 

контролната дейност в гимназията, който включваше целите, формите и 

методите за контрол. Основните дейности в него бяха насочени към 

организацията и провеждането на учебно-възпитателната работа – 

успешното прилагане на новия учебен план и учебните програми в 5. и 6. 

клас, посещения и наблюдения на уроци, анализ на резултати от учебната 

дейност, проверка на документация, оказване на помощ на учители с малък 

педагогически стаж, спазване на трудовата дисциплина. 

Посещенията бяха насочени не само към младите и новоназначени 

учители с цел по-добра адаптация и оказване на методическа помощ при 

необходимост, но и към учителите с по-голям стаж. През годината 

директорът е посетил 9 урока, ЗДУД – 20, от които 12 открити. Посетени са 

34 учители, като с всеки от тях е проведено събеседване. За всеки 

наблюдаван урок е изготвен констативен протокол, в който по определени 

показатели е направена преценка за професионалните качества и умения на 

посетения учител. 

Във връзка с прилагането на новия учебен план и учебни програми в 5. 

и 6. клас беше извършен тематичен контрол - бяха посетени часове по 

всички учебни предмети. От проведеното събеседване с преподавателите са 

направени констатации за положителните страни и някои пропуски и 

недостатъци в работата им. 

Съществена част от работата беше насочена към установяване на 

резултатите от обучението чрез осъществен контрол върху резултатите от 

Националното външно оценяване на учениците от 7. клас, дигитални 

компетентности за учениците от 10. клас и ДЗИ. 

По плана за контролната дейност ритмично беше проверявана учебната 

документация: 

- дневници – на 29.09.2017 г. дневниците бяха проверени и заверени от 

директора. На 18.01.2018 г. и 02.02.2018 г. е направена обстойна проверка 

на дневниците. Изготвен е протокол, в който са отразени направените 

констатации. Окончателно дневниците са проверени в края на учебната 

година. 

- ученически книжки – в периода 28 септември – 10 октомври 2017 г., 

са заверени ученическите книжки и личните карти на учениците. Контрол 

за редовното водене на ученичиските книжки от класния ръководител е 

направен от 20 ноември – 29 ноември 2017 г. Съставен е протокол, в който 

по определени критерии са направени констатации за работата на класните 

ръководители. Във връзка с приключването на учебната година са 

проверени и заверени ученическите книжки, както следва:  
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16 май – 17 май 2018 г. – на ХІІ клас;  

15 юни – 16 юни 2018 г. – на V, VІ и VІІ клас;  

30 юни – 01 юли 2018 г. – на VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас. 

 

-  Периодично през годината беше извършена проверка за спазване на 

графика и вземане на часовете в групите по СИП и модулното обучение по 

ФВС, по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, 

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади, и Модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади“ по същата програма. 

- През учебната година се извършиха изненадващи проверки на 

ученическата униформа на входа на гимназията. 

- Главната книга е проверена от директора на 30.11.2017 г.. 

- Книгата за подлежащи е проверена от директора на 28.11.2017 г.; 

- Личните картони - проверени и заверени на 29.09.2017 г. – осми клас, 

06.10.2017 г. и в края на учебната година от 03 – 05.07.2018 г. 

- Документация от проведените през есента изпити – проверена на 

03.10.2017 г. 

За упражняване на контрол и координация в работата на учителите през 

учебната година бяха изготвени графици за: 

- класните работи през І-ия и ІІ-ия срок; 

- дежурство на учителите; 

- часовете в групите по СИП; 

- приемен ден и час за родителите; 

- за консултации на учениците по всички учебни предмети; 

- за часовете на групите по Националната програма „Ученически 

олимпиади и състезания“; 

- за часовете за клубовете по интереси. 

 

V. РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ през 2017/2018г.  

През учебната 2017/2018 г. бяха проведени 16 заседания на 

Педагогическия съвет (ПС) на ПМГ „Баба Тонка“. За секретар на 

Педагогическия съвет беше определена Доротея Александрова. 

20.09.2017 г. ПС прие годишния план на ПМГ „Баба Тонка“ за учебната 

2017/2018 година, както и някои правилници: План за действие при бедствия 

и аварии, План за работа на училищната комисия по БДП, Програма за 

провеждане на инструктаж на служителите и учениците от МГ „Баба 

Тонка“, План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

04.10.2017 г. ПС прие плана на училищната комисия за борба с 

противообществените прояви през учебната 2017/2018 година. Приет бе и  

„План за периодично проследяване и обсъждане на нивото на усвояване на 

компетентностите от учениците“, както и „Програма за обща подкрепа за 

личностно развитие на учениците и дейности по мотивация и преодоляване 

на проблемното поведение в ПМГ „Баба Тонка“. Приет бе „План за 

квалификацията на учителите в ПМГ „Баба Тонка“ за учебната 2017/2018 

година и критерии за длъжността „Главен учител“. 
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07.10.2017 г. ПС прие промени в Правилника за дейността на 

гимназията. Прие критерии за класиране на ученици в пети клас и 

актуализира плана за квалификационна дейност. 

18.10.2017 г. ПС прие две програми: за осъществяване на дейности по 

превенция на тормоза и насилието в училище и за обща подкрепа за 

личностно развитие на учениците и прилагане на цялостни политики за 

изграждане, утвърждаване и развитие на училищната общност. 

13.12.2017 г. ПС направи предложение за държавен план-прием след 

завършено основно образование и след 4. клас. Прие училищния учебен 

план за 7. и за 9. клас за учебната 2018/2019 година и/или учебни планове за 

10., 11. и 12. клас. Прие предложение да се увеличи броя длъжностите 

„главен учител“ от една на две. Беше проведен и инструктаж за 

организиране на обща подкрепа на учениците в съответствие с Наредбата за 

приобщаващо образование. 

24.01.2018 г. ПС прие механизъм против тормоза в училище. Бяха 

предложени мерки за намаляване тежките раници на учениците от 5. - 7. 

клас, обсъдени с Обществения съвет. Класните ръководители  изготвиха 

срочни доклади за приключване на първия учебен срок. Беше направена 

организацията за Патронния празник на гиназията. 

07.02.2018 г. чрез презентация на Г. Бобева бе проследено нивото на 

усвояване на компетентностите от учениците за първия учебен срок на 

2017/2018 учебна година. 

07.03.2018 г. ПС изслуша информация за реализацията на учениците от 

12. клас за учебната 2016/2017 година. Беше обсъдена информацията за 

участие на ученици от гимназията в общинските и областните кръгове на 

олимпиадите  с цел проследяване нивото на усвояване на компетентности 

от учениците (във връзка с чл. 263 (1) т. 16 от ЗПУО). Представен бе текстът 

за Летописната книга за 2015/2016 и 2016/2017 г. Бяха направени 

предложения за награждаване на ученици за патронния празник на 

основание чл. 263 (1) т. 11 от ЗПУО., предложение за обявяване на 

22.03.2018 г. – Патронен празник на гимназията, за неучебен, но присъствен  

ден в съответсвие с чл. 105 (4) от ЗПУО. Обсъдено бе предложението за 

план-график за провеждането на Патронния празник на гимназията. Беше 

обсъдено организиране на двусменно обучение от 10 април 2018 г. поради 

необходимостта да се освободят помещения, които да бъдат ремонтирани 

по график. Предложено бе 8. и 11. класове да учат следобед. 

04.05.2018 г. ПС направи предложение за награди на учители в чест на 

24.04.2018 г., както следва: за награда „Неофит Рилски“ да бъде предложена 

Вяра Гунева, старши учител по изобразително изкуство, а за награда „Русе“ 

да бъде предложена Галина Бобева, старши учител по информатика и 

информационни технологии и заместник-директор на гимназията. Беше 

направен избор на ученик за среща с кмета на Община Русе в чест на 24 май 

– Барбара Митева, XII б клас. 
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11.05.2018 г. Беше изнесена информация за завършването на 12. клас. 
 

30.05.2018 г. ПС прие УП за 5., 6. и 8. клас, както и разпределение на 

часовете за ФУЧ в 7. и 9. клас. Бяха избрани спортни дейности за 2018/2019 

учебна година по класове – волейбол и тенис на маса. 
 

25.06.2018 г. ПС гласуване предложение петък 29.06.2018 г. да бъде 

присъствен неучебен ден. 
 

29.06.2018 г. ПС обсъди нивото на усвояване на компетентности на 

учениците от 8., 9., 10. и 11. клас. 
 

03.07.2018 г. ПС се запозна с разработката на група ученици, 

преминали обучение във Фондация „Еконт“ по програма „ТаланTHINK“, на 

тема „Какво можем да подобрим в часа на класа, за да бъде полезен за 

всички?“. Бяха представени презентации на годишните отчети за работата 

на ПК по всички предмети. 
 

Доротея Александрова, секретар на Педагогическия съвет 
 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Усилията на ръководството на гимназията бяха насочени основно към: 

 качествен образователно-възпитателен процес; 

 организиране на разнообразни извънкласни дейности; 

 богата квалификационна дейност; 

 подобряване на материално-техническата база; 

 развитие на международни контакти. 

През тази учебна година ПМГ „Баба Тонка“ затвърди позицията си на 

предпочитано училище от най-добрите ученици в града. След сливането на 

приемните изпити с външното оценяване не се публикува информация за 

оценките, с които се приемат ученици в осми клас в различните училища. 

Безспорно обаче всички ученици са приети в гимназията по първо желание 

и почти всички се записват след първо класиране.  
 

Учебна година Брой ученици 

записани след 

първо класиране 

Брой ученици 

записани след 

второ класиране 

Процент 

записани след 

първо класиране 

2012/2013 127 3 98% 

2013/2014 127 3 98% 

2014/2015 125 7 95% 

2015/2016 129 1 99% 

2016/2017 124 6 95% 

2017/2018 124 6 95% 
 

Учебната 2017/2018 година беше поредната успешна година за 

учениците и учителите в ПМГ „Баба Тонка“: 

- МГ е единственото общообразователно училище в Русе, което 

през последните 20 години изпълнява план – приема си 100 %, въпреки 

постоянно намаляващия брой ученици в Русе; 
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- повече от половината ученици от Русе, участници в национален 

кръг на олимпиадите, са от МГ. 

Всеотдайната работа на целия колектив затвърди водещата позиция на 

гимназията в Русе, както в извънкласната дейност, така и в резултатите от 

националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. 

За десети път на Коледния концерт учители бяха наградени от 

директора с грамота и парична награда (500 лв.) за приноса им в 

осъществяването на качествен учебен процес и постигнати високи 

резултати в извънкласната дейност и на държавните зрелостни изпити: 

1. Атанаска Йорданова, старши учител по английски език; 

2. Снежана Пенева, старши учител по биология и здравно 

образование. 

По решение на Фонд „Математика на бъдещето“ за първи път бяха 

отпуснати парични премии на следните ученици и учители за финансиране 

на извънкласната им дейност: 

1. Петър Няголов, XI а клас – 2 000.00 лева; 

2. Георги Кръстев, XIIа клас – 700.00 лева; 

3. Петър Борисов, XIа клас – 300.00 лева; 

4. Ася Кулева, старши учител по немски език – 1 000.00 лева; 

5. Диана Йорданова, старши учител по физика и астрономия – 1 000.00 

лева. 

Със заповед на министъра на образованието и науката № РД-09-

1644/14.08.2018 г. е определен списък от 87 училища от страната, които ще 

получат допълнителни средства за стипендии за образователни резултати. 

ПМГ „Баба Тонка“ е в трета група – 55.00 лв за всеки ученик след завършено 

основно образование. Другите русенски училища в заповедта са АГ „Гео 

Милев“, втора група – 35.00 лв на ученик, СУ „Фридрих Шилер“ и СУЕЕ 

„Св. Константин-Кирил Философ“  са в първа група – 25.00 лв на ученик. За 

поредна година гимназията получи признание за най-високи образователни 

резултати в областта. 

 

Нашата мисия е да привличаме талантливи ученици и да даваме 

всичко от себе си за тяхното развитие! 

 
 

МИТКО КУНЧЕВ, 

Директор на ПМГ „Баба Тонка“ 


