
 
  
 
 

Писмо  - призив 

Училищно настоятелство „Хосе де Сан Мартин”, регистрирано в Софийски градски съд 

с решение по фирмено дело 1195/2004, вписано с Решение № 1/17.03.2004 на Софийски 

градски съд., като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Код по БУЛСТАТ: 

131222466. Същото е регистрирано и в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ под № 

20180322131129, адресът на неговото управление е: 1336 София, ж.к. Люлин 2,  ул. 204, №3.  

 

В изпълнение на поставените цели в Устава на УН и взето решение на редовно 

заседание на Общото събрание на Училищно настоятелство "Хосе де Сан Мартин", се 

обръщаме към Вас с предложение за дарение на така необходимите в настоящия 

момент: оборудване на част от кабинетите и класните стаи с технологични решения - 

интерактивен дисплей, мултимедия, лаптопи, таблети, кутия с интерактивен пясък за 

кабинета по география и др. Инвестирани са средства от бюджета на училището и от 

проекти, за  съвременна технологична среда - високоскоростен безжичен интернет във 

всяка точка от училището, три компютърни зали, два интерактивни кабинета ( тип 

„Креативна класна стая“ ), дигитализирани административните процеси, работи се 

изцяло с електронен дневник. Училището разполага с лаптопи и мултимедия в част, 

която за съжаление не е достатъчна за класните стаи. 

Ние споделяме философията, че съвременното образование е високо 

технологично. Технологиите днес вече не са дори инструмент, те са необходимост за 

работа във всяка паралелка, кабинет и класна стая. 

Благодарни сме и на най-малката възможност за подкрепа от Вас, за да успеем, 

стъпка по стъпка, да направим училището още по-привлекателно за нашите деца.   

Училищното настоятелство споделя визията и ценностите на 90 СУ „Генерал Хосе 

де Сан Мартин”, район Люлин и подпомага усилията на училищния екип да обучава и 

възпитава можещи, знаещи и уверени ученици. 

Как можете да ни подкрепите?  - като се обърнете към член от управителният 

орган на УН  Съвет на настоятелите: 

1. Елеонора Димитрова Киричева-Тодорова - Председател на УН, тел.:0888 

910 277 , е-mail: e.kirichevatodorova@gmail.com. 

2. Дима Стефанова Константинова-Николова, тел.:0886813894, е-mail: 

dimi_k@gbg.bg 

3. Лилия Милчева Борисова, тел.: 0885040036 е-mail: l.borisova90sou@gmail.com 
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Банкова сметка на „ Училищно настоятелство Хосе де Сан Мартин” - София  : 
IBAN: BG06FINV91502016875428   
Банка ПИБ 
 
 
Вижте 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ гр.София на :  http://sou90.org 
 
 

Приканваме Ви, в духа на Коледните празници, да бъдете съпричастни! 

Дарете желана от вас сума и ние ще я вложим в бъдещето - Децата! 

 
 
 

      

Елеонора  Киричева -Тодорова 

Председател на Училищно настоятелство „Хосе де Сан Мартин” 

 


