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От 1989/1990 г  се въвежда интензивно изучаване на английски език – първото училище в 

Русе, което не е езикова гимназия. Днес гимназията има най-високи резултати в Русе на 

олимпиадата по английски език, международното състезание HIPPO и др. 

От 1991/1992 г. започва прием на 26 ученици в пети клас с цел ранно откриване и подкрепа 

за математически таланти. Днес те постигат изключителни резултати на международни 

състезания в Хонг Конг, Сингапур и Бангкок.  

През 1996 г. беше възстановено Училищното настоятелство. Днес то е най-активно 

работещото настоятелство в Русе. Всеки може да прочете годишните отчети на сайта на МГ. 

До сега са събрани и инвестирани близо 1 000 000 лева. 

На 23.01.1996 г., след съдебни процедури продължили четири години, принудих община 

Русе да върне на гимназията почивната станция в курорта „Св. Св. Константин и Елена“. 

По-късно накарах община Русе да възстанови границата на двора на гимназията в 

първоначалния му вид и така увеличих площта му с около 40 квадратни метра, вместо да 

бъдат подарени 145 квадратни метра са наследниците на Мантовата къща /съседния имот/. 

През 1998 г. министърът на образованието Веселин Методиев утвърждава първите в 

страната учебни програми по “Компютърна техника” за V, VI и VII клас разработени 

в МГ “Баба Тонка”. МОН въведе това обучение за всички училища през 2008 г. 

 

През 1998/1999 започва обучение първата паралелка с профил Информатика. Днес Русе се 

гордее с успехите на учениците от МГ в областта на информатиката и ИТ. През 2018 г. МОН 

обяви обучението по софтуерни и хардуерни науки за приоритет. 

От 15.09.2000 г. сградата е предоставена изцяло на МГ, а вечерната гимназия е преместена. 

На 08.11.2004 г. в гимназията е пусната в действие автоматизирана система за 

информиране на родителите при отсъствие на ученика чрез SMS през интернет. 

Системата е разработена съвместно от МГ „Баба Тонка” и фирма „Инфосърф”. Това е 

първата подобна система в страната. МОН въвежда електронен дневник официално 

през 2018 г. 

 

На 15.06.2005 г., след седем години продължили препирни, накарах областния управител на 

област Русе да издаде жилищни компенсаторни записи за 46 900 лв., с които се обезщетява 

МГ „Баба Тонка” за отнетия от държавата имот – дарение от Александър Елисицин по 

закона „Лучников”./единственото училище, на което са издадени компенсаторни записи/ 

На 15.09.2006 г. до входа на гимназията беше поставена стойка за велосипеди. По-късно и 

други училища последваха примера ни. Може би МОН скоро ще направи Национална 

програма и ще осигури подобни стойки за всички училища. 

 



През 2009 г. ученици от МГ участваха в среща посветена на борбата с климатичните 

промени. Срещата беше организирана от фондация на ООН и се състоя в Ню Йорк. За 

участие бяха поканени 10 отбора от училища от целия свят след оспорвано състезание. 

Проектът на учениците включваше замяна на всички монитори в гимназията с 

електроннолъчеви тръби с LCD монитори. МГ е първото училище в страната без нито един 

монитор с електроннолъчева тръба. 

 

На 15.09.2010 г. в коридорите на гимназията са поставени 320 шкафчета купени от 

Настоятелството за лични вещи на учениците. Днес има шкафчета за почти всички ученици 

от пети до дванадесети клас. МОН купи шкафчета за учениците до седми клас за 15.09.2018 

г. 

От 2013 година започва упорита извънкласна работа по предприемачество. Днес учениците 

от клуба по предприемачество заемат призови места в национални състезания, а тази година 

– 2018, учебната компания VICEM от МГ се класира на първо място в страната и представи 

България на европейското изложение в Белград. 

През 2015 е открит първият училищен клуб по роботика и през 2016 г. за първи път 

училищен отбор от България участва в международно състезание по роботика RoboCup-

Juniop в Австрия, като единият отбор се класира на второ място. МГ е първото училище в 

страната, което въведе обучение по роботика в 5. клас от 2017 г. Вероятно след 10 години 

МОН ще въведе това обучение за всички ученици в страната. 
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