
Кампания 

“ПОДКРЕПЕТЕ ЗЛАТНИТЕ ДЕЦА НА 
БЪЛГАРИЯ!” 

 



Мисията на СМГ 

• Да открие математическия талант възможно най-рано; 

 

• Да мотивира децата за високи постижения в областта на 
математиката и информатиката; 

 

• Да се представи достойно България на международни 
математически състезания и форуми.  

 



Успехите на СМГ  

Балканска олимпиада по математика   

• 2001 – 2013 г. - 19 златни, 28 сребърни, 4 бронзови медали 

 

Международна олимпиада по математика - Южна Корея, 
САЩ, Великобритания, Япония, Гърция, Мексико, 
Холандия, Аржентина, Бургас и др. 

• 2000 – 2013 г. – 12 златни, 26 сребърни, 7 бронзови 
медали 

 

Международно състезание по математика – Казахстан 

• 2007 – 2012 – 7 златни, 8 сребърни, 4 бронзови медали 

 



Успехите...  

Международни състезания по математика - Хонг Конг, 
Аржентина, Непал, Индонезия, Амстердам 

2011 г. - 2 сребърни, 1 бронзов. 

2012 г. – 14 златни, 7 сребърни, 1 бронзов. 

 

Международни състезания по информатика 

2012 г. – 3 сребърен, 1 бронзов. 

 

 



Тайван, 2012 г. 



Якутия, 2008 г. 



Пътят на възпитаниците 
• Имаме стотици възпитаници, завършили престижни 

университети, както и преподаватели в Европа и САЩ 

“Отвъд магията на математиката,  

СМГ ми подари незабравими мигове и 

приятели за цял живот.” 

Людмила Кунчева, випуск 1977, 

Professor of Computer Science, 

Bangor University, UK 

с д-р Ваня Райчева, випуск 1977, 

кардиолог   



Пътят на възпитаниците 

“За годините в Софийска математическа гимназия и за 

учителите там си спомням винаги с огромна 

благодарност. Не само подготовката по математика 

беше на най-високо възможно ниво, което на мен лично 

много ми помогна в избора на бъдеща професия, но и 

подготовката за това, което ни очаква в живота се оказа 

незаменима впоследствие” 

Пламен Илиев, випуск 1989,  

Associate Professor, School of Mathematics,  

Georgia Institute of Technology, USA 

“Гимназията ме научи да възприемам света и през 

призмата на абстрактната математика, където 

личните предпочитания и желания нямат стойност. 

Нещо, което по-късно се оказа безценен помощник в много 

житейски ситуации.” 

Страхил Развигоров, випуск 1989, 

управител, Бизлинк ООД 



Шанс за най-добрите от СМГ! 

 

• Всяка година около 40 от най-добрите ученици участват в 
международните състезания по математика и 
информатика 

 

• Отборите включват по 4 ученици от 6 до 12 клас, като във 
всяко състезание участват между 2 и 4 отбора. 30% от 
учениците са момичета 

 

• Средната сума, необходима за участието на едно дете в 
международно състезание е 2 000 лв.  



През 2013 година кампанията е  
за участия в: 

• Международно състезание по  

 математика в Хонг Конг, юли – 10 000 лв. 
 

• Международно състезание по  

 математика в Бургас, юни – 600 лв.  
 

ПРЕДСТОЯЩО: 

• Международно състезание по математика в Принстън, 
ноември – 18 000 лв., от които набраните до тук са около 
4000 лв. 
 

 



Как можете да ни подкрепите? 

• Дарение за участието на едно дете в международно 
състезание.  

 

• Дарение за участието на отборите в едно международно 
състезание. 

 

• Дългосрочно партньорство с подкрепа на програмата на 
СМГ  и училищното настоятелство за организация на 
участията в международни състезания.  

 

 



Можете да станете част от успехите на 
нашите ученици: 

• Чрез директно дарение на пари  

• Като препратите тази презентация на съученици и  
приятели  

• Като ни препоръчате  

• Чрез дарителство по ведомост – лесен начин да дарявате 
малка сума всеки месец директно от заплатата си: 

 

+ = 



За повече подробности и банкова сметка – сайт на 
кампанията: http://www.smgstars.org/ 

 

За дарителство онлайн или по ведомост – Дарителска 
платформа на ФПББ: 
http://bcaf.bg/bg/obrazovanie/402-smg-da-
podkrepim-zlatnite-deca 

 

Контакти:  

Маргарита Станкова, член на УС на настоятелството; 

0888-996114; mstankova@nbu.bg 

Петя Тодорова, преподавател по математика;  

0887-410 789; todorova_34@abv.bg 

 

 

Благодарим ви! 
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