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ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  

„БАБА ТОНКА“, РУСЕ 

Клуб РОБОТИКА 

 

 

О Т Ч Е Т 

На Донка Симеонова и Снежана Тодорова– 

 ръководители на клуб Роботика към МГ“Баба Тонка“ –  Русе 

за дейността на клуба за учебната 2016/2017 година 

 

I. Ученици участващи в дейности на клуб Роботика  – официалните 

членове на клуба през учебната 2016/17 година са 40, но в отделни дейности 

и инициативи на клуба се включват и други ученици от МГ“Баба Тонка“. 

II. Съхраняване и опазване на техниката – всички роботи, материали и 

инструменти се съхраняват в металени шкафове в стая 25 и 24; на 

30.06.2017г се извърши инвентаризация на роботите, материалите и 

инструментите и се подредиха комплектите с LEGO роботите. През м. 

декември 2016г. бяха закупени още 7 комплекта роботи, като с тях общия 

брой роботи, с които разполага клуба за провеждане на обучение стана 13бр. 

III. Провеждане на обучения, работилнички и лекции: 

1. Конструиране и програмиране на Arduino роботи, 3pi mbed и Raspberry PI 

базирани платформи с научна консултация от страна на инж. Симеон 

Симеонов от фирма BitElectron. Занятията се провеждаха, като СИП в ден 

сряда от 14,30 до 16,30ч. с преподавател Донка Симеонова 

2. Конструиране и програмиране на роботи LEGO Mindstorms по методика на 

училището по роботика на Robopartans по проект „Твоят час“, извънкласна 

дейност „Роботика с LEGO“ – 12 ученика, преподавател Донка Симеонова. 

3. Подготовка за състезание по роботика „Роботика за България“ по проект 

„Твоят час“, извънкласна дейност „Състезателна роботика с LEGO“ – 10 

ученика, преподавател Донка Симеонова. В резултат на проведеното 

обучение от двете дейности се сформираха 5 отбора по роботика, които 

участваха в програмата „Роботика за България“ за учебната 2016/17 година. 

За периода м. Ноември 2016 г. м. Май 2017г. отборите подготвяха и 



2 
 

предаваха онлайн в определен срок определение от състезателната комисия 

задания по направления: Работа по научен проект, Робо дизайн, Робо игра и 

Работа в екип. Темата на тазгодишното състезание по програмата бе 

„Животни - приятели“. На тази тема всеки отбор разработи научен проект, 

включващ проучване на проблем значим за гр. Русе, как е решен в нашия 

град, в национален и световен мащаб и представяне на предложение за 

решаването му. Робо играта и робо дизайна преставляват конструирането и 

програмирането на робот, който да изпълни определени мисии за ограничен 

период от време. При изграждането на екипите се следват принципите на 

FLL за сътрудничество, взаимопомощ, отговорност и уважение в отбора и 

между отборите.  

4. Клуб Роботика от ПМГ "Баба Тонка" взе участие в Ruse Code Week 2016 - 

"Дигитализирай в бъдеще време", което се проведе на 15 и 16 октомври в 

Русенски университет. Димитър Томов, Велиан Великов, Станислав Тошев, 

Петьо Недев, Ивайло Петков и Мартин Александров от клуба, заедно с 

преподавателите си Донка Симеонова и Снежана Тодорова, организираха 

обучение по роботика в рамките на инициативата, като показаха как се 

конструират и програмират LEGO роботи на предварително заявили 

желанието си да участват граждани от гр. Русе. Запалени по роботите бяха 

от деца в предучилищна възраст, през учениците от различни класове до 

техните родители. 

5. От 10 октомври до 10 ноември 2016 година на 20 ученици от клуба по 

роботика участваха в онлайн обучение "Роботика с LEGO Mindstorms", 

който е част от EU Code Week 2016 в България. Всички участващи, покриха 

финалния тест и получиха сертификат за постижение. 

6. От 5 до 11 декември 2016 г. бе организирно обучение по инициативата 

"Часът на кода" в ПМГ "Баба Тонка" с първи стъпки в конструирането и 

програмирането на роботи. Учениците от VIIIв, Xв, XIв, XIг, XIIв и XIIг 

класове се запознаха с Lego роботите, конструираха своя първи робот и го 

програмираха за движение по определени траектории - движение йо-йо и 

движение по квадрат. Учениците от IXв клас направиха първите си стъпки в 

програмирането на Arduino, под вещото ръководство на Никол Павлова от 

9в клас. Обучението се проведе съвместно от Донка Симеонова и Сюзан 

Феимова. 

7. На 21 януари 2017 г. участници от клуб по Роботика гостуваха в културен 

център BH с обучение конструиране и програмиране на LEGO роботи, 
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организирано за ученици от гр. Русе от V до X клас. Петьо Недев от VII клас 

и Ивайло Петков и Цветомир Веселинов от XI г клас, заедно с ръководителя 

на клуба Донка Симеонова  проведоха работилничка за сглобяване и 

програмиране на роботи, което популяризираха дейността на клуба. 

8. Работилница по състезателна Роботика проведохме от 5 до 7 февруари 

2017г. под научното ръководство на инж. Симеон Симеонов. С неговата 

помощ учениците сглобиха и съживиха новите си състезателни роботи за 

следене на линия. Роботите са закупени с награда от Дигитална национална 

коалиция, във връзка с участието на клуб Роботика в Hour of Code 2016 в 

България. Ръководителите на клуб Робитика Донка Симеонова и Снежана 

Тодорова участваха в конкурс, който спечелиха и финансираха закупуването 

на роботите. 

9. Организиране и провеждане на ЛЯТНА ШКОЛА по РОБОТИКА за ученици 

от МГ „Баба Тонка“ с Лего в периода 03.07.2017г.- 12.07.2017г.  по методика 

на Училището по роботика Robopartans. В лятната школа взимат участие 16 

ученика на МГ“Баба Тонка“, основно новоприети в V и VIII клас и ученици 

IX клас. Целта на ШКОЛАТА е да се разнообрази свободното време на 

учениците, да се популяризира роботиката, като извънкласна форма в 

ПМГ“Баба Тонка“ и да се подготвят нови участници в отборите по роботика 

на гимназията. Ръководител на школата е Донка Симеонова. 

 

IV. Организиране на всички дейности, свързани с организиране на 

състезания, популяризиране дейността на клуба и работа по проекти.   

 

Популяризиране на дейността на клуба: 

1. Поддържане с новини на фейсбук страница на клуба Роботика. 

2. На 30.09.2016 г. клуб Роботика - ПМГ "Баба Тонка" взе участие в 

Европейската нощ на учените, която се проведе в Регионална библиотека 

„Любен Каравелов“ – Русе. Участниците в клуба, заедно със своите 

ръководители представиха дейността на клуба и участията си в различни 

състезания пред русенската общественост.  

3. Клуб Роботика от ПМГ "Баба Тонка" взе участие в Ruse Code Week 2016 - 

"Дигитализирай в бъдеще време", което се проведе на 15 и 16 октомври 

2016г. в Русенски университет. Клубът участва с обучение на граждани от 

Русе в конструиране и програмиране на роботи и представи дейността си. 
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4. На 28.12.2016г. в ПМГ „Баба Тонка“ се проведе лекция на тема 

„Съвременни тенденции в Роботиката“. Лектори бяха бившите възпитаници 

на Математическата гимназия - Георги Тинчев и Йордан Христов, 

докторанти в Единбургския университет, които са насочили 

професионалното си развитие в областта на роботиката. Лекцията бе 

открита за всички заинтересовани от града и бяха представени общ преглед 

на отделните аспекти на роботиката на научно ниво, както и проектите, 

които докторантите и научните им групи разработват. 

5. Клуб Роботика към ПМГ „ Баба Тонка“, съвместно с Русенски университет 

организираха Русенски фестивал на роботиката  на 7 май 2017г., в Корпус 2 

на Русенския университет. Регионалната инициатива е част от програмата 

„Роботика за България“ и постави началото на ежегодна организация на 

такова регионално събитие в гр. Русе. Организаторите на събитието са 

преподавателите Донка Симеонова и Снежана Тодорова от ПМГ“ Баба 

Тонка“, съвместно с ученици-доброволци от гимназията и преподаватели от 

факултета по Природни науки на РУ. Събитието се реализира с подкрепата 

на фондация „Еконт” и Училищното настоятелство на ПМГ „Баба Тонка”.  

6. Представяне на дейностите на клуб Роботика към ПМГ"Баба Тонка" на 

Второ Иновативно младежко изложение ЕКСПО в Канев център на 

Русенски университет на 12 май 2017 г.  

 

Участия в проекти: 

1. Екипът Донка Симеонова и Снежана Тодорова - ръководители на клуб 

роботика, продължиха работата си за втора година по Програма „Роботика 

за България“, който се реализира в партньорство между Фондация 

„Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България. По 

програмата работиха 5 отбора от ученици на ПМГ“Баба Тонка“, като към 

сформираните през миналия програмен период два отбора RoboTeam и The 

Force се включиха още три новосформирани – RoboDuty, Ruse Botmakers  и 

Golden Warriors. Така общият брой участващи ученици по програмата стана 

28 ученика от 5 до 10 клас на ПМГ.  

2. Три проекта на ПМГ"Баба Тонка" са финалисти за финансиране от проекта 

на Дигитална национална коалиция. Трима преподаватели - Донка 

Симеонова, Снежана Тодорова и Силвия Йорданова обединиха усилията и 

закупиха "части за състезателен робот, Finch robot и други елементи за 

роботика и дронове" на общата сума от 800 лв.  
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Участия в състезания: 

1. Русенският фестивал на роботиката се проведе на 7 май 2017 г., в Корпус 2 

на Русенския университет. Регионалната инициатива е част от програмата 

„Роботика за България“. Тя се осъществи в резултат на съвместната работа 

между ПМГ „Баба Тонка“ и РУ „Ангел Кънчев”. Във фестивала участваха 5 

отбора на ПМГ „Баба Тонка“, които представиха пред жури работата си в в 

няколко направления - „Робо дизайн“, „Робо игра“, „Отборната игра“ и 

„Изследователски проект“. Крайното класиране бе определено от 

представянето на всеки отбор в четирите направления. Отборите на ПМГ-

Русе се класираха в група А /участващи за втора година в програмата/– 

отбор RoboTeam – ТРЕТО място, група Б /участващи за първа година в 

програмата/, отбор Ruse Botmakers – ПЪРВО място, отбор RoboDuty – 

ВТОРО място.  

2. На 17 юни 2017 г., в сграда „Експериментариум“ на София Тех Парк се 

проведе националното състезание Фестивал на роботиката по програма 

„Роботика за България“ - 2017. Отборите на ПМГ „Баба Тонка“ – Русе се 

класираха на ПЪРВО, ВТОРО и ТРЕТО място. Отборът „RoboDuty” се 

клъсира първи и спечели призът ШАМПИОН, „Ruse Botmakers” се 

класираха ВТОРИ, а „TheForce” заеха ТРЕТО място. Всички победители 

получиха и парични награди, за да подпомогнат заниманията си с роботи. 

Във втория фестивал „Роботика за България“ се включиха над 120 ученици и 

над 35 учители-ментори, като за националния кръг в София за участие се 

класираха 24 тима от ученици от 5 до 10 клас от цялата страна. Най-много 

отбори класирани на национален кръг от едно училище са на Русенската 

математическа гимназия. След блестящо представяне на предварителните 

кръгове четири отбора се класираха за участие в националния 

кръг:„TheForce” - Никола Зангов, Петьо Недев, Пресиян Петев – VII клас, 

Борис Пахомов и Йордан Йорданов от VIIIa клас;„RoboTeam” - Вяра 

Симеонова – Vклас, Константин Георгиев, Ян Червинский, Мария Кирилова 

– VI клас, Александра Василева – VII клас; „RoboDuty” - Хакан Хасан, 

Мария Джумалийски и Цвета Иванова – Хв клас, Иван Петров – VIIIв клас, 

Божидар Абаджиев - VIIIб клас, Армат Чакърян – IХб клас и Доньо и 

Невена Доневи от СУЕЕ; „Ruse Botmakers” - Валентин Тамахкяров, Виктор 

Великов, Георги Казлачев, Амер Панджаров – Vклас. Ментори на отборите 
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са преподавателите по информатика и ИТ – Донка Симеонова и Снежана 

Тодорова.  

3.  На 6 юни 2017г. в Русенски университет се проведоха Празници на 

роботиката и мехатрониката, където отборът на ПМГ „Баба Тонка“ зае 

отборно ТРЕТО място. В отделните направления учениците се класираха: в 

категория мини сумо 10х10 – второ място Петър Петров IXв,  трето място 

Иван Петров IXв, в категория LEGO сумо – второ място Иван Петров IXв , в 

категория LEGO Следене на линия – второ място Валентин Тамахкяров V 

клас, трето място Хакан Хасан - Xв. Ръководител на отбора Донка 

Симеонова. 

 

 

 

Изготвил: 

Донка Симеонова 


