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 Уважаеми колеги и гости, 

 

  Учредено през месец октомври 2015 г., Сдружение „Европейско 

кенгуру“ вече за втора поредна година отчита своята богата 

общественополезна дейност. Нека си припомним основните цели на 

Сдружението, съгласно неговия Устав: да съдейства и участва в развитието и 

прилагането на политика на устойчиво развитие на българското начално, 

средно и висше образование в съответствие със съвременните нужди и 

потребности от съчетание на креативното мислене и изискванията на 

глобалния и динамичен пазар на труда; да работи за утвърждаването на 

Сдружението като важна структура на гражданското общество, да повишава 

общественото влияние и престиж на българските учители и преподаватели в 

училища, колежи и университети, както и на научни работници; да съдейства 

и участва в разпространението на лингвистичното и научно познание.  

Средствата за постигане на целите на Сдружението са да организира  и 

участва в семинари, конференции, работни срещи, конкурси и състезания в 

различни области на науката и образованието у нас и в чужбина. 

 През изминалата 2017 година дейностите на Сдружение „Европейско 

кенгуру“бяха фокусирани в областта на математиката. В партньорство с 

други организации и институции Сдружението активно участва в издигане на 

равнището на образованието и науката в страната и в откриването и 

развитието на младите таланти. 

 Основна дейност на Сдружението през 2017 година 

бешеорганизацията, провеждането и отчитане на резултатите на участниците 

в най-масовото математическо състезание в България и по света „Европейско 

кенгуру“, както и организацията на всички съпътстващи го мероприятия - 

изключително отговорна и трудна задача, особено в условията на 

продължаващите действия на председателя на УС на СМБ в посока 

възпрепятстване работата по организацията на състезанието.  

 Проведени бяха няколко заседания на членовете на Сдружението и  

Националната комисия към МОН, на които подробно бяха обсъдени 

детайлите по предстоящата организация и научното обезпечаване на 

Областния и Националния кръг на състезанието, като първото от тях се 

състоя още на 17 декември 2016 г. в Националния център на МОН за 

подготовка на ученици за олимпиади. 



 Поради неспиращите действия от страна на председателя на УС на 

СМБ, възпрепятствящи нормалната организация и отклоняващи средства от 

законния организатор на състезанието в България, се наложи да се промени 

действащият до този момент начин на организиране на състезанието, което 

доведе до огромни трудности. Реши се проверката на резултатите от 

Областния кръг на състезанието да се извърши централизирано в София чрез 

машинно преброяване на специално отпечатани номерирани бланки за 

попълване отговорите на задачите. Изпратени бяха подробни указания до 

всички локални организатори. По заявки от цялата страна бяха отброени и 

изпратени предварително бланките преди датата на състезанието. След 

приключване на състезанието бланките, придружени с опис, бяха върнати 

обратно в София. Наета бе фирма и бе разработена специална програма за 

обработка на попълнените бланки. Всяка писмена работа беше сканирана, 

записана и обработена, в резултат на което бе извършена абсолютно точна 

проверка. Извършена бе огромна по обем работа, сканирани и машинно 

преброени бяха бланките с отговорите на участниците, направена бе 

прецизна повторна проверка от членовете на Националната комисия. На 

всеки участник, загубил по една или друга причина своя отрязък с уникален 

номер, бе оказано съдействие, за да научи номера и съответно резултата си. 

На всеки въпрос бе отговорено, всеки казус беше разрешен. Награда за труда 

на екипа бяха искрените благодарности на родители и учители. Крайните 

резултати бяха обявени по-късно от обичайното време, но в срок, съгласно 

Регламента.Учениците от 4 клас участваха безплатно в състезанието, тъй 

като техните резултати се вземаха предвид при кандидатстване за прием в 

математически гимназии след 4 клас. Броят на четвъртокласниците в 

страната беше 6503. 

 Общият брой участници, явили се на Областния кръг на състезанието 

беше 26849 души, от които 5207 бяха проагитирани от СМБ да не се 

включват в общата организация, да не внасят такси правоучастие в 

Сдружение „Европейско кенгуру“ и да не представят резултатите си на 

бланки за машинно преброяване, което доведе впоследствие до големи 

затруднения при определяне на учениците, допуснати до участие в 

Националния кръг на състезанието.Оказан бе неправомерен натиск на 

различни нива от СМБ, в резултат на което, но най-вече, за да не бъдат 

разочаровани и ощетени децата, се допуснаха до участие в Националния кръг 

и около 200 ученици, внесли такси в СМБ, без СМБ да преведе и стотинка за 



награди, дипломи и др. Това ощети като бройка допуснати тези участници, 

които изпълниха всички предварителни указания от страна на Сдружението 

при участието си в Областния кръг. 

 Анализът показа, че липсата на опит при попълване на бланките от 

участниците и ненавременната помощ на места от страна на квесторите 

основно доведе до сериозни затруднения при обработка на резултатите. 

Оказа се, че цялостната работа е огромна по обем и с цената на неимоверни 

усилия на основната група организатори и на хората от фирмата за 

преброяване бе доведена до успешен финал.  

 Ето накратко хронологията на кампания ЕК 2017 и останалите 

дейности на Сдружение „Европейско кенгуру“ през 2017 година: 

 януари– отпечатване на плакат за състезанието; 

 януари – март – изготвяне на състезателните теми за Областния кръг на 

ЕК 2017 

 февруари – среща в град Дупница (04.02.), подготвяне и изпращане на 

официално писмо с указания за организаторите; 

 февруари – март – подготвяне на модел на бланка за отговор, 

отпечатване на бланките, приемане на заявки за участие и изпращане 

на бланки за отговори за всеки участник; 

 18 март– провеждане на Областния кръг на състезанието „Европейско 

кенгуру“; 

 март – май – получаване и обработка на попълнените бланки от цялата 

страна, обработка и проверки на писмените работи, изготвяне на 

списъци с допуснати 455 ученици до Националния кръг на 

състезанието, изготвяне на състезателните теми за Националния кръг, 

подготовка на събитието (дипломи, награди и др.); 

 3 юни – провеждане на Националния кръг ЕК 2017 в сградата на СМГ, 

проверка на писмените работи, изготвяне на списъци с резултати и 

излъчване на лауреатите; 

 23 юни- награждаванеи връчване на грамоти нанай-

добрепредставилитесеучастници в МОН в присъствието на г-

жаТаняМхайлова - зам. министърнаобразованието и науката и г-

жаВалериДрейк - 

аташепообразователносътрудничествовъвФренскияинститут в София; 



 31 юли – 6 август – международен летен лагер „Европейско кенгуру“ в 

гр. Трявна с над 80 участници и богата научна и културна програма, 

реализирана от екип отизявениучителиотМГ „Баба Тонка“,гр. 

Русе,  под ръководството на нашите колеги Мирослава Костадинова и 

Галина Бобева; 

 7 – 14 август – научен семинар „Европейско кенгуру“ в гр. Хисар за 

изготвяне на българските предложения за издание ЕК 2018; 

 8 – 15 август – участие на български отбор от 5 ученици и един 

ръководител в международния лагер ЕК в гр. Тулча, Румъния; 

 11 – 15 октомври – участие в Генералната асамблея на Европейската 

Асоциация „Кенгуру без граници“ в гр. Цюрих, Швейцария 

 ноември – декември – старт на процеса по превод и подготовка на 

състезателните теми за издание ЕК 2018 г. 

 Членове на Сдружение „Европейско кенгуру“ традиционно оказаха 

съдействие при провеждане на Националната студентска олимпиада по 

математика през м. май 2017 г. 

 Друга важна дейност на Сдружението беше съдействие при 

организацията и научното и финансово обслужване на Областния 

математически турнир „Перперикон“ в град Кърджали, както и при 

финансовото обслужване на част от Софийския математически турнир през 

м. ноември – две любими състезания на ученици и учители, добили 

известност и авторитет в годините. С активното съдействие на управителя на 

счетоводната къща Казус-ВК и членове на Сдружението тези дейности бяха 

извършени качествено и в срок. 

 На проведеното на 7 май 2017 г. Общо събрание на Сдружение 

„Европейско кенгуру“ бе гласувана промяна в състава на УС. С помощта на 

юриста на Сдружението беше направена съответната пререгистрация в СГС. 

Отчетените членове на Сдружение „Европейско кенгуру“ за 2017 г. са 35 

души. Съгласно нормативните изисквания, финансовата дейност на 

Сдружението се отчита ежегодно пред Общото събрание. Финансовият отчет 

за 2017 г. показва стабилизиране на финансовото състояние на Сдружението, 

но развитието на събитията впоследствие през 2018 г. сигнализира за 

сериозна тревога и необходимост от вземане на наложителни мерки за 

съществуването на Сдружението и реализирането на идеалните му цели. 



 За финал нека дълбоко подчертаем окончателно оповестеното решение 

на Генералната асамблея в края на 2017 г. относно правата за състезанието в 

съответните държави: „Интерпретацията на официалните документи на 

Асоциация „Кенгуру без граници” е, че членове на асоциацията са 

физическите лица от приложения списък.” Тази интерпретация е 

формулирана от известната адвокатска кантора в Париж „Clearly Gottlieb 

Steen & Hamilton LLP”. Под № 11 в този списък е Сава Гроздев. Съгласно 

Устава на асоциацията всяка държава се представлява от едно единствено 

физическо лице.    

 

Уважаеми колеги, 

Всеки от вас положи много усилия през изтеклата година за реализиране на 

целите на Сдружението, за което Управителният съвет ви изказва специална 

благодарност! 

Нека си пожелаем успешна година и на добър час! 

София, май 2018 г. 

 

 


