
Наименование 
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "ХРИСТО БОТЕВ" 

 

Правна форма 
Сдружение /за обществена полза/ 

 

Седалище и адрес на управление 
Държава: БЪЛГАРИЯ 
Област: Кърджали, Община: Кърджали 
Населено място: гр. Кърджали, п.к. 6600 
бул./ул. ул. "Генерал Чернозубов" № 19 

 

Цели 
Да подпомага учебно-възпитателния процес и материалното осигуряване на Езикова 
гимназия "Христо Ботев", гр.Кърджали, да съдейства за материалното и организационно 
подпомагане за общоучилищните, общинските, националните и международните изяви на 
учениците, както и за установяване и поддържане на връзки и контакти със сродни учебни 
заведения в чужбина. Да разглежда, обсъжда и прави предложения пред съответните 
органи за развитие на училището, както и за решаване на текущи проблеми, свързани с 
дейността на Езикова гимназия "Христо Ботев", гр.Кърджали. Да съдейства за осигуряване 
на допълнителни финансови и материални средства за Езикова гимназия "Христо Ботев", 
гр.Кърджали и контролира целесъобразното им изразходване; Да подпомага Езикова 
гимназия "Христо Ботев", гр.Кърджали при изграждането, поддържането, ремонтирането 
на предоставената на училището материално-техническа база и придобиването на 
допълнителна такава, както също да контролира нейното ефективно стопанисване и 
целесъобразно ползване; Да съдейства при организиране и осигуряване на транспорта на 
учениците и решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от 
училището; Да съдейства за реализирането на програми по проблемите на учениците, за 
заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт; Да организират и 
подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на 
техните деца; Предлага мерки за подобряване на дейността на училището и сигнализира 
надлежно компетентните органи при извършени нарушения в системата на средното 
образование; Да организира обществеността за подпомагане на училището, както и 
осъществява организирането и на други дейности, които ще спомогнат за постигането на 
поставените цели. Да подпомага социално слаби ученици в училището. 

 

Средства за постигане на целите 
Приобщаване на родители, учители, специалисти, общественици, дарители, спонсори, 
юридически лица, неправителствени организации, съпричастни към образователно-
възпитателния процес на учениците от Езикова гимназия "Христо Ботев" гр.Кърджали, с 
оглед задоволяването на образователните им потребности и осъществяване на съдействие 
за пълноценното им социално интегриране, развитие и реализиране в обществото. 
Осъществяване на контакти с компетентни държавни органи, юридически и физически 
лица, неправителствени организации и др. лица; Участие, разработване и реализиране на 
програми, проекти и дейности, свързани с осъществяване на целите си, като допринася за 
развитието на образованието, придобиването на средства и ефективно използване на 
съществуващите ресурси, обезпечаващи обучението, отдиха и здравословното развитие на 
децата от училището; Организиране на срещи, семинари, конференции, дискусии, 
конкурси и други организационно-образователни мероприятия, свързани с осъществяване 
на дейността си; Осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество с регионални, 
държавни, обществени, културни, образователни, финансови и други институции и 
организации, юридически и физически лица, за подпомагане на дейността на Езикова 
гимназия "Христо Ботев", гр.Кърджали, при осъществяване целите на настоятелството; 
Осигуряване и привличане участието на външни лица-експерти, специалисти и 
консултанти, които със своя опит и знания биха подпомогнали изпълнението на 
поставените цели; Осигуряване на съдействие на органите на управление в училището за 
осъществяване на пълноценно и ефективно организиране на образователно-възпитателния 

 



процес; Организиране и на всички разрешени от закона дейности, които ще спомогнат за 
постигане на поставените цели; Да установява договорни и партньорски отношения с 
международни, национални, регионални и местни институции, организации, експерти и 
специалисти и да сключва договори с тях. 

Предмет на допълнителна стопанска дейност 
Издателство и разпространение на училищен вестник, брошури, справочници, бюлетини, 
листовки, дипляни, резултати от изследвания, годишници и други печатни издания и 
материали; Разпореждане и управление на движими и недвижими вещи; Организиране и 
участие на регионални, национални и международни форуми, конкурси, симпозиуми, 
изложби, кръгли маси, обучение, лекционни, курсови дейности и други обществено приети 
форми на общуване и контакти, както и установяване на договорни и партньорски 
отношения с международни, национални, регионални и местни институции, организации и 
експерти; Друга допълнителна стопанска дейност, непротиворечаща на законодателството 
в Република България, свързана с осъществяването на целите на сдружението. 

 

Представляващи 
Събина Иванова Сюлюкчиева 

 

Органи 
Общо събрание/ОС/ 

 
Контролен съвет /КС/ 

 
Съвет на настоятелите 

 

Органи на управление 
Начин, по който се определя мандатът: Членовете на УС се избират за срок до 4 години 
Наименование на органа на управление: Съвет на настоятелите 
Събина Иванова Сюлюкчиева-Председател 

 
Венелина Петкова Милушева- секретар 

 
Николай Димитров Дечевски 

 

  

 


