
ПРАВИЛНИК 

за организацията и дейността на ”Алумни клуб Дрита” 

     

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Чл.1. Този Правилник урежда реда и условията на дейността на  „Алумни 

клуб Дита”. 

 Чл.2. „Алумни клуб Дрита” е Програма на Частно средно 

общообразователно училище и частна детска градина „Дрита”, действаща под 

непосредственото ръководство на основателя им.  

 Чл.3. „Алумни клуб Дрита” има следните функции: 

3.1. Обединява възпитаниците, бивши ученици на Частното средно 

общообразователно училище и частна детска градина „Дрита”; 

3.2. Осигурява взаимодействието и координира участието на бившите 

възпитаници във фунционирането на “Алумни клуб Дрита”;  

3.3. Урежда взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието 

в Програмата, между Частно средно общообразователно училище и частна 

детска градина “Дрита” и възпитаниците им, бивши ученици. 

  Чл.4.  

4.1. Програмата “Алумни клуб Дрита” е система за дългосрочно, 

предварително отдаване на финансови облекчения за децата на бившите 

възпитаници, вкючили се в нея.  

4.2. Основна цел на “Алумни клуб Дрита” е създаване на механизъм за  

стимулиране на клиенти с лоялно поведение и полагането на основите на една 

дългогодишна традиция. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНУВАНЕ 

   Чл.5. Членове в “Алумни клуб Дрита” могат да бъдат:  

5.1. бивши възпитаници на “Дрита” с придобита диплома за средно 

образование в ЧСОУ „Дрита”, завършили поне една учебна година в училището; 

5.2. други възпитаници, които със сътрудничество, лоялност и 

реализация са допринесли за издигане авторитета на училището, по преценка 

на основателя на ЧСОУ и ЧДГ „Дрита”. 

    Чл.6. 

6.1. Възпитаници, които отговарят на условията по чл. 5.1., стават 

членове на „ Алумни клуб Дрита” считано от месеца, следващ месеца, през 

който е изпълнил условията за членуване.  

 6.2. Лицата по чл.5.2. стават членове на “Алумни клуб Дрита” след 

поканването им от основателя на ЧСОУ и ЧДГ „Дрита”. 

  

КНИГА 

    Чл.7. ЧСОУ и ЧДГ „Дрита” създават специална книга – Годишник на 

„Алумни клуб Дрита”, в която поименно се вписват всички членове на клуба 



със съответния вид карта. Годишникът се съхранява в администрацията на 

училището и се допълва всяка година. 

  

ТОЧКИ 

 Чл.8. 

8.1. Считано от месеца, следващ месеца, в който са изпълнени 

условията по чл. 5, възпитаникът получава точки, които са равни на броя на 

успешно завършените учебни години. 

8.2. Точките не се променят. 

      8.3. Натрупаните точки определят вида на клубната карта.  

      8.4. Точките, натрупани от един възпитаник, не могат да се прехвърлят 

на друг, с изключение на случаите на постъпване на нов ученик, чиито двама 

родители са притежатели на карта „Алумни клуб Дрита”. 

 

КЛУБНА КАРТА 

 Чл.9.  

9.1. Всеки възпитаник, придобил диплома за средно образование в ЧСОУ 

„Дрита”, има право да получи карта „ Алумни клуб Дрита”. 

 9.2. Картата се получава поименно и срещу подпис в Годишника на 

„Алумни клуб Дрита”. 

 9.3. Клубната карта съдържа номер, съответстващ на номера на 

притежателя в Годишника, който служи за идентификация на възпитаника. Тя 

не може да бъде ползвана от друго лице. 

 9.4. Клубната карта не е разплащателно средство. 

 

ВИДОВЕ КЛУБНИ КАРТИ 

     Чл.10. Картите „ Алумни клуб Дрита” са 3 вида: ЗЛАТНА, СРЕБЪРНА и 

БРОНЗОВА. 

     Чл.11. Златна карта се предоставя на ученик, учил и завършил всички 

образователи степени в ЧСОУ „Дрита” - ЧДГ - XII клас  или I- XII клас. 

 Притежателят на Златна карта получава 10% отстъпка от годишната такса 

за обучение на своето дете за всички образователни степени на ЧСОУ и ЧДГ 

„Дрита”. 

     Чл.12. Сребърна карта се предоставя на ученик, завършил две степени 

на образование в ЧСОУ „Дрита”, едната от които гимназиална. 

 Притежателят на Сребърна карта получава 5% отстъпка от годишната 

такса за обучение на своето дете за всички образователни степени на ЧСОУ и 

ЧДГ „Дрита”. 

 Чл.13. Бронзова карта се предоставя на ученик, учил минимум една 

учебна година в ЧСОУ „Дрита”, и завършил гимназиална степен на образование 

в училището. 

 Притежателят на Бронзова карта получава 3% отстъпка от годишната 

такса за обучение на своето дете за всички степени на ЧСОУ и ЧДГ „Дрита. 



 

ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНАТА КАРТА 

 Чл.14.  

14.1. Членовете получават своите клубни карти при завършване на 

образованието си в ЧСОУ „Дрита”. 

 14.2. При представяне на своята клубна карта всеки картодържател има 

право да получи отстъпка от учебната такса на детето си в размера, посочен 

в картата, при записването му в „Дрита”. 

 Чл.15.  

15.1. При повреждане, изгубване или открадване на клубната карта, 

притежателят й е длъжен незабавно да уведоми писмено и лично 

администрацията на училището. Съобщените обстоятелства се отбелязват в 

Годишника и повредената или изчезнала клубна карта се обявява за 

невалидна. 

 15.2. На притежателя се издава нова клубна карта по реда и при 

условията на този Правилник. 

 Чл.16.Клубните карти са безсрочни. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 Чл.17. Прекратяването на членството в „Алумни клуб Дрита” настъпва: 

 17.1. при отказ на члена, заявен писмено в администрацията на ЧСОУ и 

ЧДГ „Дрита”. 

 17.2. при прекратяване на дейността „Алумни клуб Дрита” с известие в 

интернет страницата на ЧСОУ и ЧДГ „Дрита“. 

 

ФОРСМАЖОР 

 Чл.18. ЧСОУ и ЧДГ „Дрита” не носят отговорност за вреди, произтичащи 

от неизпълнение или забавено изпълнение, дължащи се на непреодолими 

обстоятелства по смисъла на Търговския закон. 

 

     ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 § 1.  Информация за условията на членуването и за получаваните 

отстъпки се съдържа в Годишника на „ Алумни клуб Дрита” и на интернет 

страницата на ЧСОУ и ЧДГ „Дрита”: www.dritaschool.com, както и на телефон 

02 961 32 42. 

 

     ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 § 2. Изменения и допълнения в Правилника могат да се правят от ЧСОУ и 

ЧДГ „Дрита” с уведомление в интернет страницата на ЧСОУ и ЧДГ „Дрита“.  

§ 3.Настоящият Правилник е приет с Решение на Основателя на ЧСОУ и 

ЧДГ „Дрита” и влиза в сила от 25 юни 2015 г. 

   

    

http://www.dritaschool.com/

