
      БЛАГОТВОРИТЕЛНА   ДЕЙНОСТ  НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 90 СОУ 

ЗА   ПЕРИОДА 15.09.10 – 31.12.10 ГОДИНА 

 

  За поредна втора година учениците на 90 СОУ „Генерал Хосе 

де Сан Мартин”, с нескрит ентусиазъм участваха в благотворителната 

кампания на училището под надслов „Да помогнем на сираците от 

село Гурково”. В малкото ботевградското селце се намира домът за 

деца, лишени от родителски грижи на възраст от две до шест 

години, който дали по ирония на съдбата, дали не, носи 

прекрасното българско име „Надежда”. В дарителската кампания се 

включи мало и голямо – ученици, родители, учители, както много 

баби и дядовци, които с активната си гражданска позиция доказаха, 

че са достойни граждани на Република България. Ръководството на 

90 СОУ изказва своите големи благодарности за благородството и 

съпричастността на своите ученици, както и на техните родители за 

проявеното разбиране и даденият личен пример. 

        Общо събрани – 280 лв. 

        Дарени средства под формата на хранителни (олио, ориз, зрял 

фасул, леща, царевични пръчици, захарни изделия, плодове и др.) и 

нехранителни продукти (белина, други подови и перилни 

препарати, памперси) – 240 лв. 

        Пътни разходи – винетка на стойност10 лв., гориво (бензин) – 

30 лв. 

        Други нефинансови средства – много добре запазени дрехи, 

играчки, учебни помагала и книги, чиято себестойност е в хиляди 

левове.   

        Училищният психолог Станислав Пандин изказва своите 

почитания на учениците, носили тази кампания на плещите си и без 

чиято безкрайна всеотдайност, тя не би била толкова успешна, а 

именно – Валя, „двете Викита”, Наско и Марто, всичките от 11 „б” 

клас.   



        В 90 СОУ „Генерал Хосе де Сан Мартин” съществува отколешна 

традиция за благотворителност в дните около Рождество Христово. 

Тя се изразява в положените усилия от страна на децата на 

училището за направата на коледни картички, различни украшения за 

елха, разнообразно аранжирани колажи в коледен стил и много 

други оригинални идеи, осъществявани под ръководството на г-жа 

Силвия Антонова. Таз годишният Коледен базар събра за 

благотворителната кауза 97 лева. Ръководството на училището 

благодари на малките творци, както и на техния ръководител за 

положените усилия и оригиналност при направата на тези красиви 

произведения на изкуствато, при все липсата на достатъчно 

материали за целта. 

        Поредната кампания на 90 СОУ, чиято основна цел е 

благотворителността (съпричастността към благородна кауза!), бе 

проведеното на 22.12.2010 година училищно коледно тържество. 

Събраните финансови средства възлизат на 401,67 лева. Разбира се 

ние сме хора с ясна гражданска позиция и отговорности и чрез този 

сайт ще Ви държим в яснота за всяка дарена стотинка, уважаеми 

приятели – ученици и родители!  

 

 

Благодарим Ви дарители! 

 


