
До Факултетен студентски съвет 

Факултет по математика и информатика  

към СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

Писмо-покана 
 

Уважаеми дами и господа, 

Обръщам се към Вас от името на Клуба на завършилите Националната природо-
математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ (НПМГ Алумни Клуб). Представляваме 
организация, която има за цел да подкрепя образованието, интелектуалните 
предизвикателства и културното развитие на млади хора, свързани с нашата гимназия. Тази 
кауза няма как да не бъде тясно свързана и с Факултета по математика и информатика на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с който гимназията ни винаги е имала 
взаимоотношения, които през годините са водели до изключително високите успехи на 
нашите ученици.  

В името на тази традиция ние бихме искали да поканим цялата общност на Факултета 
по математика и информатика на събитие, което въплъщава усилията ни от последните 
месеци – нашия концерт-спектакъл „НПМГ - Историята помни победителите“, който ще се 
проведе на 9 юни от 19:00 ч. в зала „Универсиада“.  Това е инициатива, целяща да обедини 
много поколения бивши и настоящи ученици, учители и родители, свързани пряко или 
косвено с гимназията.  

Ще съберем най-големите сценични таланти на НПМГ за последните десет години, 
както и известни музикални гости – Б.Т.Р., Славин Славчев (победител в X Factor Bulgaria 3) 
и други.  

Това събитие определено ще излезе от рамките на етикета „училищен концерт“  – 
защото не е. То е символ на свобода, на обединител на поколения талантливи хора и най-вече 
– стимул за бъдещето. 

Билети можете да закупите от нашия представител в сградата на НПМГ, мрежата на 
Тикетпро или на място в деня на концерта. 

Ще се радваме да бъдете наши гости на едно толкова важно за общността ни събитие. 
Защото и за вас, и за нас образованието е ценност, около която трябва да стоим обединени. 
Концертът „НПМГ - Историята помни победителите“ предлага тъкмо такава възможност – 
да се почувстваме част от едно осмислящо цяло. 

 

С уважение, 

Пламен Иванов 

 
Член на УС на НПМГ Алумни Клуб 


