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Уважаеми колеги и гости,

Учредено през месец октомври 2015 г., Сдружение „Европейско
кенгуру“ вече за шеста поредна година отчита своята 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
креативно мислене и изисквания на глобалния и динамичен пазар на труда; да
работи за утвърждаване 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, лагер-школи и състезания в различни области на науката и
образованието у нас и в чужбина.
Традиционно Сдружение „Европейско кенгуру“ в партньорство с други
организации и институции участва в издигане на равнището на образованието
и науката в страната и в откриването и развитието на млади таланти.
Изминалата 2020 година обаче беше по-различна, поради сполетялата ни в
световен мащаб беда – епидемията от КОВИД-19.
През 2020 година за първи път в историята на състезанието „Европейско
кенгуру“ то не се проведе в България. Планирано бе Областният кръг на
състезанието за трета поредна година да се проведе под егидата на
Министерството на образованието и науката (МОН), но поради затваряне на
училищата в България това не се случи. Въпреки трудностите Националната
комисия „Европейско кенгуру“ под председателството на акад. Сава Гроздев
и състояща се почти изцяло от хора от Сдружението, както и останалите
колеги – негови членове, активно съдействащи за научното осигуряване на
състезанието, се справиха блестящо с изготвяне на темите за Областния кръг.
По идея на МОН през 2020 г. Националният кръг на състезанието беше
изваден от Календарния план на министерството. По решение на Сдружение
„Европейско кенгуру“ на 30 май 2020 г. трябваше да се проведе новото
състезание „Европейско кенгуру плюс“ с идеята то да замести националния
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кръг ЕК. На работната среща на 8 февруари 2020 г. в гр. Банкя подробно бе
обсъден форматът на състезанието и начинът на организация. Определени
бяха екипите за изготвяне на състезателните теми. Съгласувани и уточнени
бяха финансовите условия за участие в състезанието. За съжаление поради
епидемията от COVID-19 не успяхме да реализираме и тази идея.
Блокирани бяха също редица дейности на Сдружението, като:
- активното съдействие при провеждане на Националната студентска
олимпиада по математика;
- традиционното участие на членове на Сдружението в международния
конкурс MITE (Методология и информационни технологии в
образованието), чийто съорганизатор е Сдружение „Европейско
кенгуру“;
- финансово-счетоводно обслужване и съдействие при организацията
на Софийския математически турнир;
- финансово-счетоводно обслужване и съдействие при организацията
на Областния математически турнир „Перперикон“ и др.
Преди да пламне пандемията у нас през м. февруари успяхме да
организираме и проведем за пръв път състезанието по Финансова математика
за 1 – 4 клас. Състезанието се проведе задочно (чрез подаване на заявки за
участие, изпращане на задачите и получаване на сканирани бланки с отговори
по електронната поща) и присъствено в София в Първа частна математическа
гимназия, която беше училище домакин за провеждане на състзанието за 5 –
12 клас по линия на МОН. За съжаление от 1 – 4 клас се явиха общо само 52
деца, а организацията беше доста трудоемка. На всеки ученик бяха попълнени
и изпратени сертификат за участие и грамота. Изказваме благодарност на
акад. Сава Гроздев, д-р Диана Стефанова и Росица Петрова, които изготвиха
състезателните теми и направиха цялостната организация на състезанието.
Друга дейност на Сдружението, която успяхме да реализираме в тези
трудни времена, бе летният лагер „Европейско кенгуру“. Той се проведе в
периода 3 – 9 август 2020 г. в Рибарица, хотел Парк хотел Рибарица, 3* при с
богата културна и научна програма. Поради усложнената обстановка
вследствие eпидемията от COVID-19 тази година участваха ограничен брой
ученици. Изказваме благодарност на членовете на Сдружението, взели участие
в екипа на лагера – акад. Росен Николаев – началник лагер, Мария Митрева,
Катя Чалъкова, Росица Петрова и Станислава Колева, както и на акад. Сава
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Гроздев – почетен гост на събитието, който взе участие в научната програма
на лагера. По традиция мероприятието беше организирано със съдействието и
подкрепата на туристическа агенция „Лоял Травел ЕООД”.
Успяхме да проведем и научния семинар за подготовка на българските
предложения на задачи за следващото издание на Международното
математическото състезание "Европейско кенгуру". Той се състоя в периода
17 – 22 август 2020 г. в Кранево, хотел Аква Лайф Тауър. Участие в работата
на семинара взеха членове на Сдружение "Европейско кенгуру" от цяла
България - учители, директори на училища и университетски преподаватели,
както и колеги, активно включващи се в подготовката на научната част на
състезанието и съдействащи за масовото участие в него. Изказваме
благодарност на колегите от Варна акад. Росен Николаев и дописен член Танка
Милкова, които съдействаха за провеждане на семинара на това място,
изключително подходящо за работа и отдих. Специална благодарност
изказваме на акад. Сава Гроздев, който ежегодно след всеки семинар в много
кратки срокове превежда и изпраща българските предложения за следващото
издание на състезанието.
Относно участието на българските представители в Генералната
асамблея през м. октомври 2020 г. в гр. Червия, Италия, имахме уверението,
че МОН ще поеме разходите по пътуването и престоя. За съжаление
пандемията стана причина събитието да се проведе само онлайн. Членският
внос на България в Европейската асоциация „Кенгуру без граници“ отново
беше платен от Сдружение „Европеско кенгуру“.
В периода 16 – 18 октомври в Пампорово се проведе юбилейната
международна конференция „Синергетика и рефлекция в образованието по
математика“ – SREM’2020. Конференцията под патронажа на МОН и с
основен организатор Факултет по математика и информатика при Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“ беше посветена на юбилея на нашия
уважаван колега акад. Сава Гроздев. Голяма група от членовете на
Сдружението активно съдействаха в организацията и участваха с научни
доклади в програмата на конференцията.
И нека за финал отделим внимание на основното приходно перо в
бюджета на Сдружението през 2020 г. – издаването и продажбите на книги. В
началото на 2020 г. излезе от печат книгата „Европейско кенгуру 2019. Задачи
и методически решения“, а през м. ноември – книгата „Европейско кенгуру
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2020. Задачи и методически решения“. Идеята да се пуснат в продажба освен
единични книги и комплекти от две или три книги, се оказа много подходяща
и това засили интереса на учениците и родителите им. Книги бяха предвидени
и за участниците в летния лагер. Специална благодарност изказваме на акад.
Сава Гроздев за подготвяне на материалите за книгите и на д-р Диана
Стефанова и Емил Стефанов, които съдействаха за отпечатването на двете
книги, продължиха да съхраняват отпечатаните тиражи, както и да събират
заявки и да изпращат чрез куриерска фирма съответните бройки. Благодарност
изказваме на всички колеги, които се включиха в разпространението на
книгите сред своите ученици, като молбата ни е за по-активно съдействие и от
останалите членове на Сдружението.
Ето накратко хронологията на дейностите на Сдружение „Европейско
кенгуру“ през 2020 година:
• януари – март – изготвяне на състезателните теми за Областния кръг на
ЕК 2020;
• 8 февруари – работна среща на членовете на Сдружението в град Банкя;
• 22 февруари – състезание по Финансова грамотност за 5 – 12 клас
(организатор МОН) и 1 – 4 клас (организатор Сдружение „Европейско
кенгуру“);
• 3 – 9 август – провеждане на летния математически лагер „Европейско
кенгуру“ в с. Рибарица с богата научна и културна програма;
• 17 – 22 август – провеждане на научния семинар „Европейско кенгуру“
в Кранево за изготвяне на българските предложения за издание ЕК 2020;
• 14 – 18 октомври – онлайн участие на българските представители в
Генералната асамблея на Европейската Асоциация „Кенгуру без
граници“;
• 16 – 18 октомври – участие на членове на Сдружението в юбилейната
международна конференция SREM’2020;
• октомври – ноември – подготовка за издаване на следваща книга
„Европейско кенгуру 2020. Задачи и методически решения“;
• ноември – декември – старт на процеса по превод и подготовка на
състезателните теми за издание ЕК 2021 г.
На 4 септември 2020 г. бе проведено Общо събрание на Сдружение
„Европейско кенгуру“, на което бяха приети годишните финансови отчети за
2019 г. Документите бяха подадени в срок и приети в Агенцията по
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вписванията, за което благодарим на нашия счетоводител г-жа Елена Борунова
и на юриста ни г-н Ивайло Димитров, които с високия си професионализъм и
всеотдайност допринасят за успешната работа на Сдружението.
Отчетените членове на Сдружение „Европейско кенгуру“ за 2020 г. са
39 души. Съгласно нормативните изисквания, финансовата дейност на
Сдружението се отчита ежегодно пред Общото събрание. Финансовият отчет
за 2020 г. показва влошаване на финансовото състояние на Сдружението, в
резултат на което годишният финансов резултат е отрицателен. Основна
причина за това е пандемията от КОВИД-19, която постави пред сериозно
изпитание всички нас, нашата работа и нашето физическо оцеляване.
Пред нас продължава да стои необходимостта от развиване на дейности
с цел приходи за Сдружението, още повече че случващото се в резултат на
пандемията и през настоящата 2021 г. ни дава знак, че трудните времена не са
отминали.

Уважаеми колеги,
В заключение искам да подчертая, че всеки. от Вас положи много усилия през
изтеклата нелека година за реализиране на целите на Сдружението, за което
Управителният съвет Ви изказва специална благодарност!
Нека си пожелаем здраве и кураж!

София, септември 2021 г.
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