
Основни обстоятелства 

 

Фирмено дело: 11/2009 360 

2. Фирма/Наименование 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТНА ДЪГА 

3. Правна форма 

Сдружение 

5. Седалище и адрес на управление 

Държава: БЪЛГАРИЯ 

Област: Шумен, Община: Шумен 

Населено място: гр. Шумен, п.к. 9700 

бул./ул. ул.СОФИЙСКО ШОСЕ № 2 Телефон: 054/878093 

6а. Основна дейност по НКИД 

Група по НКИД: 8560 

Клас по НКИД: Образование - ПУО 

6б. Цели 

Участие в определяне приоритетите на детската градина, разрешаване на текущи проблеми свързани с учебно-

възпитателния процес; по-пълноценно включване на родителите при организирането на дейностите в детската 

градина на свободното време на децата; разработване на проекти и дейности с цел алтернативното финансиране; 

осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за обогатяване на материалната и дидактична 

база; подпомагане на детската градина за ефективно стопанисване и целесъобразно ползване на принадлежащите 

имоти; организиране и подпомагане обучението на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на 

техните деца; организиране и включване на обществеността за подпомагане на детската градина. 

6в. Средства за постигане на целите 

Сдружението осъществява следните основни дейности: организиране на допълваща възпитателна и учебно- 

възпитателна дейност за децата в ЦДГ "Пролетна дъга"- самостоятелно и съвместно с детската градина; 

организиране на съвместни мероприятия с децата в детската градина и техните родители, както и образователни 

мероприятия за родители по проблемите на отглеждането, възпитанието и обучението на децата; участие в 

проекти и програми с местно и национално значение за усъвършенстване на възпитателния и учебно-

възпитателния процес, подобряване на материално-техническата база и условията за работа и престой в детската 

градина; организиране и участие в мероприятия за повишаване професионалната квалификация на възпитателите 

и преподавателите; осигуряване на източници за материално и финансово подпомагане на детската градина, 

както и на отделни социално слаби деца, чрез финансиране, спонсорство, дарения и доброволен труд на 

граждани 

10а. Представляващи 

НИНА СТОЯНОВА ЧОБАНОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ 

12г. Органи 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 



 
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

12д. Органи на управление 

Дата на изтичане на мандата: 19.02.2024 г. 

Начин, по който се определя мандатът: СЪГЛАСНО УСТАВА 

Наименование на органа на управление: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

НИНА СТОЯНОВА ЧОБАНОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ 

 
ЦВЕТОМИРА ЦВЕТАЛИНОВА ФИЛИПОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ 

 
ИВЕЛИНА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА, Държава: БЪЛГАРИЯ 

17а. Определено за извършване на дейност в обществена полза 

Да 

 


