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ДНЕС 13.03.2017 

ТУК: ГРАД СОФИЯ 

 

 

ДО 

 

Г-ЖА ДАНИЕЛА ШОШОВА 

ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ, ГР.СОФИЯ  

 

Д-Р ГАЛЯ РАНГЕЛОВА 

ЗАМ.ДИРЕКТОР НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРИРОДО-

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ, 

ГР.СОФИЯ 

 

Г-ЖА ЖАНА КЮРКЧИЕВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ФИЗИКА В 

НАЦИОНАЛНАТА ПРИРОДО-

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ, 

ГР.СОФИЯ 

 

ДОЦ. Д-Р ЕЛЕНА ХАЛОВА 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА 

„ПРИЛОЖНА ФИЗИКА“ КЪМ 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 

ГР.СОФИЯ  

 

ГЛ.АСИСТЕНТ, Д-Р САВА ДОНКОВ 

ПРЕПОДАВАТЕЛ В КАТЕДРА 

„ПРИЛОЖНА ФИЗИКА“ КЪМ 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 

ГР.СОФИЯ  

 

 

ПИСМО-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

Съгласно ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на 

обществените съвети към детските градини и училищата, обн. в ДВ, бр.75 от 27.09.2016г., 

и във връзка с Глава трета – Дейност на обществения съвет и организация на работа от 

Правилника и конкретно чл.16, ал.1, т.3 и ал.2, ние, от ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към НПМГ, 

с това Писмо-предложение, предлагаме стартирането на съвместна:  

ИНИЦИАТИВА ЗА УЧЕБНО-ПРОФЕСИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
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МЕЖДУ  

НАЦИОНАЛНАТА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 

„АКАД.ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ“ – КАТЕДРА „ФИЗИКА“  

И  

КАТЕДРА „ПРИЛОЖНА ФИЗИКА“  

КЪМ ТЕХНИЧЕСКИ УННИВЕРСИТЕТ, ГР.СОФИЯ 

 

Във връзка със Стратегията за развитие на Националната природо-математическа 

гимназия „Академик Любомир Чакалов“ за периода 2016-2020 г., утвърдена със заповед 

№1049/14.09.2016г. от Директора на НПМГ и по-конкретно с Мисията на Стратегията – 

„Да се осигурят оптимални условия за формирането на добре подготвени за личностна, 

социална и професионална реализация млади хора, което изисква познания в областта на 

модерните технологии, съвременните приложни науки и готовност за учене през целия 

живот“, и във връзка с Ценностите за развитие – „Добро взаимодействие със социалната 

среда, държавните и обществени организации, свързани с проблемите на образованието 

и възпитанието на младите хора, както и практическа приложимост на изучаваното 

учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности и 

поставянето му в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищаната и 

извънучилищната общност“,  

 

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ към НПМГ предлага ЦЕЛИТЕ на инициативата да са: 

 

1. Запознаване на учиниците от НПМГ с интерес към предмет „Физика“ с 

обучителния процес в специалност „Инженерна физика“ към катедра „Приложна 

физика“ към ТУ, гр.София (вкл. учебен план, дисциплини, лабораторна база);  

2. Професионално ориентиране с цел кандидатстване в специалност „Инженерна 

физика“ чрез подробно практическо запознаване на ученици от горните класове 

профилирани в специалности „Физика“ и „Математика“ в НПМГ; 

3. Запознаване с възможностите за реализация на специалистите, завършващи 

„Инженерна физика“ в ТУ; 

4. Обмен на лабораторен практикум за учениците от НПМГ, както и 

преподавателски практикум по предварително установени теми от 

преподавателите от двете институции; 

5. Организиране на събития със състезателен характер по физика.  

 

Предлагаме старт на Инициативата да се даде чрез: 

- Първата стъпка на Инициативата и изпълнение на цели 1, 2 и 3, да се 

осъществи посредством гостуване на ученици от 11-ти и 12-ти клас от НПМГ, 

паралелки „Физика“ на катедра „Приложна физика“ от ТУ, гр.София на 

22.03.2017 г., в рамките на половин ден – програмата ще бъде уточнена 

допълнително. Срок за планиране на мероприятието: до 15.04.2017 г. 

- Втора стъпка, последващо посещение на ученици от другите класове (8-10 

клас), в рамките на половин ден и изпълнение на цели 1, 2 и 3. Срок за 

планиране на мероприятието: до 25 април 2017 г. 
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Предлагаме за изпълнение на цели 4 и 5 от тази Инициатива да се превърне в 

дългосрочно сътрудничество между двете институции, което изисква диалог и 

съвместни усилия в името на разширяване познанията на учениците в областта на 

физиката и повишаване авторитета и имиджа на двете учебни заведения. Срок: 

Дългосрочно 

 

Уверени сме, че Инициативата ще бъде както полезна в посока разширяване 

познанията на учениците, така и ще даде повече и по-детайлна информация за 

практическите приложения на физиката по отношение на реализация на младите 

таланти от НПМГ. 

 

 

     С уважение, 

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ  

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 

„АКАД.ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ“,  

ГР. СОФИЯ  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

ЦВЕТОМИР БОРИСОВ /п/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

АНТОАНЕТА КАДИЕВА /п/ 

МАРИАНА ЧЕРКЕЗОВА /п/ 

АНА АВДЖИЕВА /п/ 

ЛЮБОМИРА МИТОВА /п/ 

ВАЛЕРИ ЗАХАРИЕВ /п/ 

БОРИЛ ГУРИНОВ /п/ 

 
 


