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 Уважаеми колеги и гости, 

 

  Учредено през месец октомври 2015 г., Сдружение „Европейско 

кенгуру“ вече за пета 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. 

 През изминалата 2019 година Сдружение „Европейско кенгуру“ в 

партньорство с други организации и институции продължи своето участие в 

издигане на равнището на образованието и науката в страната и в откриването 

и развитието на млади таланти. 

 През 2019 година Областният кръг на състезанието „Европейско 

кенгуру“ за втора поредна година се проведе под егидата на Министерството 

на образованието и науката (МОН). Обяснимо, тази тенденция се отразява 

неблагоприятно върху финансовото състояние на Сдружението, но от друга 

страна МОН със своите регионални управления се ангажира с нелеката 

организация на състезанието. 

През тази учебна година Министерството завиши в план-сметката си 

средствата за проверки, но така и не намери начин да осигури финансово 

съпъстващите мероприятия – работни срещи, лагер-школа, научен семинар и 

най-вече участието на българските представители в Генералната асамблея. 

Четири души отново сами поеха разходите си, заминавайки в чужбина, за да 

работят и представят България. Наложи се колегите сами да финансират и 

престоя си по време на традиционния семинар за изработване на българските 

предложения за ЕК 2020. Членският внос на България в Европейската 
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асоциация „Кенгуру без граници“ също беше поет от Сдружение „Европеско 

кенгуру“. 

Въпреки трудностите и тази година 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 и Националния кръг, както и с 

подготовката на българските предложения за следващото издание на 

състезанието. 

По традиция много родители и учители от цялата страна се обръщаха с 

молби за разяснения, въпроси и мнения към нас на електронния адрес на 

Сдружението или по телефона. На всяко запитване беше даден навременен и 

точен отговор, на всекиго беше оказана помощ и съдействие, за което 

изказваме специална благодарност най-вече на акад. Гроздев. 

 Общият брой участници, явили се на Областния кръг на състезанието, 

беше 44 088 души. За сравнение през 2018 г. се явиха 44 657 ученици, което 

показва запазване на бройката. До участие в Националния кръг на 

състезанието бяха допуснати малко под 400 ученици. Домакин на състезанието 

отново беше НПМГ, София. Изказваме благодарност на Мариана Кьосева и 

екипа от гимназията, както и на всички членове на Националната комисия, за 

отличната организация при провеждане на Националния кръг на ЕК 2019. В 

голям брой училища в страната резултатите от състезанието се признаваха при 

приема след 4 клас. 

Специално внимание следва да се отдели на успешно проведения 

международен летен лагер ЕК 2019. С помощта на нашите дългогодишни 

партньори от туроператорската фирма „Лоял Травел“ и благодарение на 

високия професионализъм и упорит труд на екипа на лагера над 70 ученици от 

България, Румъния и Северна Македония прекараха незабравима седмица в 

Пампорово с богата културна и научна програма. Изказваме благодарност на 

членовете на Сдружението, взели участие в екипа на лагера – акад. Росен 

Николаев – началник лагер, Мария Митрева, д-р Диана Стефанова, Елена 

Маринова, Снежана Станева, доц. Татяна Маджарова, Росица Петрова, както 

и на акад. Сава Гроздев – гост на събитието, който взе участие в научната 

програма на лагера. 
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 Друга важна дейност на Сдружението беше съдействие при 

организацията и научното и финансово обслужване на част от Софийския 

математически турнир през м. ноември и на Областния математически турнир 

„Перперикон“ в град Кърджали – две любими състезания на ученици и 

учители, добили вече известност и голям авторитет. През тази година бе 

обслужено финансово и Коледното математическо състезание в град 

Кърджали. Изказваме благодарност на Мария Лилкова, Пенка Иванова, Таня 

Стоева и Мария Митрева, които насочиха тези дейности към Сдружението. С 

активното съдействие на управителя на счетоводната къща Казус-ВК и на 

членове на Сдружението работата беше извършена качествено и в срок. 

Заделените средства за обслужване на състезанията бяха от изключителна 

важност като приход за Сдружението. 

Продажбите на издадената в края на 2018 г. книга „Европейско кенгуру 

2018. Задачи и методически решения“ бяха сериозно приходно перо в бюджета 

на Сдружението през 2019 г. Специална благодарност изказваме на д-р Диана 

Стефанова и Емил Стефанов, които на доброволни начала поеха трудния 

ангажимент да съхраняват отпечатания тираж на книгата, да събират заявки и 

да изпращат чрез куриерска фирма съответните бройки. Благодарение на 

проведените с помощта на акад. Сава Гроздев разговори, МОН заплати 51 

книги за награди на лауреатите на Националния кръг. Книги бяха предвидени 

и за участниците в летния лагер, което донесе още един приход за 

Сдружението. Благодарност изказваме на всички колеги, които се включиха в 

разпространението на книгата сред своите ученици, като молбата ни е за по-

активно съдействие и от останалите членове на Сдружението. 

Членове на Сдружение „Европейско кенгуру“ традиционно оказаха 

съдействие при провеждане на Националната студентска олимпиада по 

математика през м. май 2019 г. 

Членове на Сдружението участваха в поредното издание на 

международния конкурс MITE (Методология и информационни технологии в 

образованието), за чийто съорганизатор бе поканено Сдружение „Европейско 

кенгуру“. 

 Ето накратко хронологията на дейностите на Сдружение „Европейско 

кенгуру“ през 2019 година: 

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

ЕК 2019; 
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 16 – 17 февруари – работна среща в град Банкя; 

 23 март – провеждане на Областния кръг на състезанието „Европейско 

кенгуру“; 

 март – май – обработка на резулатите от Областния кръг и изготвяне на 

списъци с допуснати ученици до Националния кръг на състезанието, 

изготвяне на състезателните теми за Националния кръг, съдействие при 

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

 1 юни – провеждане на Националния кръг ЕК 2019 в сградата на НПМГ, 

проверка на писмените работи, изготвяне на списъци с резултати и 

излъчване на лауреатите; 

 7 юни – награждаване и връчване на грамоти на лауреатите от 

Националния кръг в МОН в присъствието на г-жаТаня Михайлова – зам. 

министър на образованието и науката и г-н Оливие Кашлер – аташе за 

университетско и научно сътрудничество между България и Франция 

към Френския културен институт в София; 

 29 юли – 4 август – провеждане на Международния летен лагер 

„Европейско кенгуру“ в к-с Пампорово с богата научна и културна 

програма; 

 18 – 23 август – провеждане на научен семинар „Европейско кенгуру“ в 

гр. Несебър за изготвяне на българските предложения за издание ЕК 

2020; 

 19 – 26 август – участие на български отбор от 5 ученици и един 

ръководител в международния лагер ЕК на Румъния, проведен в Сланик-

Молдова, Румъния; 

 16 – 20 октомври – участие на българските представители в Генералната 

асамблея на Европейската Асоциация „Кенгуру без граници“ в Чикаго, 

САЩ; 

 октомври – декември – подготовка за издаване на следваща книга 

„Европейско кенгуру 2019. Задачи и методически решения“; 

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

състезателните теми за издание ЕК 2020 г. 

 На 18 май 2019 г. бе проведено Общо събрание на Сдружение 

„Европейско кенгуру“, като всички гласувани документи по промяна в състава 

на УС и някои допълнения и промени в Устава на Сдружението, както и 

годишните финансови отчети, бяха подадени в срок и приети в Агенцията по 

вписванията. Тук е мястото да благодарим на нашия счетоводител Елена 
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Борунова и на юриста ни Ивайло Димитров, които с високия си 

професионализъм и всеотдайност допринасят за успешната работа на 

Сдружението.  

Отчетените членове на Сдружение „Европейско кенгуру“ за 2019 г. са 43 

души. Съгласно нормативните изисквания, финансовата дейност на 

Сдружението се отчита ежегодно пред Общото събрание. Финансовият отчет 

за 2019 г. показва стабилизиране на финансовото състояние на Сдружението, 

в резултат на което годишният финансов резултат е положителен. 

Предприетите мерки са в правилната посока, но пред всички нас продължава 

да стои необходимостта от развиване на дейности с цел приходи за 

Сдружението, още повече че случващото се в резултат на световната пандемия 

от КОВИД-19 през настоящата 2020 г. поставя пред сериозно изпитание 

всички нас, нашата работа и нашето физическо оцеляване. 

 

Уважаеми колеги, 

В заключение искам да подчертая, че 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 здраве и кураж! 

 

София, септември 2020 г. 

 

 


