ОТ НАЧАЛОТО ДО ДНЕС
ПОГЛЕД КЪМ 50- ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА НАШАТА ГИМНАЗИЯ
През учебната 1964/1965 година по инициатива на Математическия
факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ към 8. Средно
политехническо училище – София се открива първата математическа
паралелка в страната. Подготовката на учебните планове и обучението по
математика се възлага на преподавателите от Математическия факултет на
Софийския университет. През 1966 г. е подписан първият статут на тези
паралелки. С този статут завършилите със среден успех над 5,00 се приемат
в Математическия факултет на Софийския университет без конкурсен изпит.
От 1 септември 1968 г. математическите паралелки – шест на брой –
се обособяват в самостоятелна гимназия със засилено изучаване на
математика. Като основни задачи на Гимназията са посочени откриването
на надарени деца в областта на математиката и целенасочена работа за
развитието на младите таланти. Дейността на Гимназията е следена
отблизо от Математическия факултет и от Министерството на
образованието, като за целта е създадена специална комисия. Ето едно от
предписанията на тази комисия е: Ръководството на гимназията да следи
строго, щото по нематематическите предмети учениците да не бъдат
натоварвани повече от обикновено. Учебният процес се провежда в
таванските класни стаи на 8. училище.
Първите математически паралелки са под ръководството на
директорката на 8. СПТУ г-жа Вачкова. Пръв директор на гимназията е доц.
Йордан Кучинов от Математическия факултет. Назначени са шест щатни
учители: Александрина Цветкова – математика, Недялка Чалъкова –
български език и литература, Татяна Бурцова – руски език, Иванка Игова –
физика, Снежина Спасова – химия Любомир Ламбрев – физкултура. Първите
преподаватели от Математическия факултет са проф. Запрян Запрянов, доц.
Димитричка Шопова, доц. Анани Лангов, доц. Татяна Аргирова, проф.
Ярослав Тагамлицки. Първенецът на първия випуск е Светлозар Рачев,
който по-късно става професор в САЩ, а след това в Германия. Носител на
диплома №1 е Атанас Терзиев, който става професор в СУ „Св.Климент
Охридски“.

През 1970 г. по решение на Софийския градски народен съвет на
Гимназията е дадено името Математическа гимназия „Акад. Любомир
Чакалов“, от 1971 г. във връзка със създаването на други математически
гимназии получава името Национална математическа гимназия, а от 1982 –
Национална природо-математическа гимназия. От 1978 г. училището е
настанено в новата, специално построена за нуждите му, сграда.
През 1974 се открива паралелка със засилено изучаване на физика
към Физическия факултет на СУ, през 1976 – със засилено изучаване на
химия към Химическия факултет, през 1977 – със засилено изучаване на
биология към Биологическия факултет, а през 1983 г. се откриват две нови
паралелки с профили Биотехнологии и Науки за земята.
През 1983 г. по инициатива на Ректора на СУ „Св.“Климент Охридски“
акад. Георги Близнаков се изготвят Основни положения за съвместната
работа на Софийския университет и НПМГ, а през 1994 г. по решение на
Академичния съвет Ректорът на Университета – проф. д-р Иван Лалов
подписва статута на Гимназията като Природо-математически лицей на СУ
„Св.Климент Охридски“. В този статут се документират тесните връзки,
които съществуват между НПМГ „Акад.Любомир Чакалов“ и СУ „Св.
Климент Охридски“ и се дава възможност на учениците да полагат
зрелостен изпит пред комисии от съответните факултети, като оценката
„отличен“, получена на тези изпити, се признава за оценка от конкурсните
изпити в Софийския университет.
През 2013 г. е открита паралелка Информатика и информационни
технологии.
През юбилейната 2017/2018 учебна година в Националната природоматематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” се обучават над 1000
ученици в 45 паралелки в следните профили: Математически, Софтуерни и
хардуерни науки, Икономическо развитие и Природни науки. Обучението
по профилиращите предмети се осъществява чрез съвместна учебна работа
със съответните факултети на Софийския университет „Св. Климент
Охридски”. Обучението по хуманитарните предмети също е на много
високо ниво. Учениците на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” се представят
отлично на национални и международни олимпиади, състезания и научни

конференции не само в областта на природо-математическите дисциплини,
но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.
Завършващите НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” имат възможност да се явят
на вътрешни изпити по математика, физика, химия, биология и география,
оценките от които се признават за кандидатстване в СУ „Св. Климент
Охридски”. Вече половин век учениците, завършили НПМГ „Акад. Любомир
Чакалов”, се доказват не само като неизменна част от интелектуалния елит
на нацията, но и от най-изявения творчески потенциал на престижни
международни университети и институции.

ДИРЕКТОРИТЕ :
Йордан Колев Кучинов –

от 1968 до 1973 г.

Иван Георгиев Михайлов –

от 1973 до 1981 г.

Петър Спиридонов Недевски – от 1982 до 2007 г.
Уляна

Баталска -

от 2007 до 2008 г.

Иванка Илиева Генова -

от 2009 до 2016 г.

Даниела

от 2017 г. до 2018 г.

Шошова-
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