
 
Менторството на членове на WiN 

България в ПГЯЕ „ИГОР КУРЧАТОВ” 
гр. Козлодуй 

 

 
Конкурс - изложение Младежко-техническо 

творчество 
На 9 - 10 октомври 2019г. в гр. Горна Оряховица 

се събраха млади изобретатели от цялата страна на 
четвъртото по ред Конкурс-изложение „Младежко 

техническо творчество”. Отборите представиха свои 
разработки в областта на роботиката, електрониката, 

енергетиката и други сфери на техническите науки.  
 

Със свои разработки на макети и роботизирани 
приложения участваха и ученици от 11 и 12 клас на ПГЯЕ „Игор Курчатов” Козлодуй, 

ръководени от инж. Валентина Станева и инж. Татяна Богоева. Отборът на ПГЯЕ беше 
представен от Йонатан Димитров, Ростислав Тодоров, Стефан Иванов и Мирослав 

Митев. Те представиха роботизирана кола, пишещ часовник и система за измерване 

на електрически величини. 
 

На събитието присъстваха и представители на фирми от промишлеността както 
и гости от Министерство на образованието и Община Горна Оряховица. 

Целта на изложението е да се извършва ползотворен обмен на идеи и да се създават 
и затвърждават конструктивни контакти  между ученици, учители от средните 

училища с представители на висшето образование  и работодатели от промишления 
сектор. 

 
Всички участници в изложението получиха грамоти за участие и поощрителни 

награди. Нашите ученици получиха ваучер на стойност 100лв. от фирма „Елимекс“ за 
закупуване на продукти за своите бъдещи проекти. 

 
 

 



ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА ВЪВ ФРАНЦИЯ 

 

За поредна година ПГЯЕ „Игор 

Курчатов“ изпрати свои ученици на 

практика във Франция по проект „Еразъм+“. 

Група от осем ученици и  преподаватели - Недка 

Вътева и инж. Валентина Станева, гостуваха на 

Поливалентна гимназия „Шарл Телие” в град 

Конде сюр Ноаро – Нормандия. 

Осъществяването на тази практика стана 

възможна благодарение най-голямата 

европейска програма за образование, обучение, 

младеж и спорт – Еразъм+ по  проект 

„Мониторинг на алтернативна енергия и трансфер на професионален европейски 

опит”, чиято продължителност е две години (2018 – 2019) и в началото на месец 

ноември стартира втората мобилност от неговата реализация. След много сериозен 

подбор, базиран върху задълбочени знания и широк спектър от професионални 

умения, бяха излъчени най-заслужилите 8 ученици за участние в проекта. По време 

на своя двуседмичен престой българските младежи усъвършенстваха  уменията си, 

свързани с правилната експлоатация и мониторинг на различни 

електропроизводствени системи посредством съвременни средства за лабораторно 

обучение. Във френската гимназия нашите възпитаници работеха с роботизирани 

системи и  мониторингово устройство за събиране, наблюдение, анализ и контрол на 

експлоатационни данни на  система. В процеса на работа младежите преминаха през 

професионално обучение, практически занимания и работа с 3D принтер. Бяха 

изработени, програмирани и тествани четири робота, които ще се използват в 

Професионалната гимназия в часовете по лабораторна и учебна практика. 

Посещението във Франция се допълни и от информационна визита на атомна 

централа Фламанвил и нейните реактори от ново поколение, където е в процес на 

изграждане първият френски EPR реактор с мощност 1600 МВт. Това практическо 

обучение доближи учениците от ПГЯЕ до европейския опит, повиши устойчиво 

тяхната мотивация за бъдеща професионална реализация. 



   



 

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД ИНСТАЛАТОР 

 

Ученици от ПГЯЕ „Игор Курчатов" участват в конкурс за най-добър млад 
инсталатор 

За петнадесети път Овергаз и Министерство на образованието и науката обявяват 

Националния учебно-професионален конкурс за най-добър млад инсталатор - част от 

Календара на министерствотo. 

За първа година 16 ученици от 11-ти и 12-ти клас от професия „Техник на енергийни 

съоръжения и инсталации”, специалност „Топлотехника- топлинна, климатична, 

вентилационна и хладилна" под ръководството на г-жа Валентина Станева участваха 

в първи кръг на конкурса, който се проведе на 17 февруари 2020г от 10 – 12 ч. 

Учениците решаваха онлайн тест състоящ се от въпроси, свързани с професията, 

която изучават. 

За втори кръг(регионален), който трябваше да се проведе на 13 март 2020г. в гр. 

София се класираха 7 ученика с резултат от теста равен или по-голям от 84%. 

Учениците трябваше да участват като два отбора в регионалния кръг на конкурса 

„Най-добър млад инсталатор". Класираните ученици са: 

1) Християн Бисеров Симеонов - 96%  

2) Йонатан Бисеров Димитров - 84%  

3) Мирослав Десиславов Митев -84%  

4) Росен Красимиров Евтимов - 96%  

5) Ростислав Росенов Тодоров - 92%  

6) Стефан Иванов Иванов - 92%  

7) Венцислав Пламенов Анков -96% 

Поради въведеното в страната извънредно положение предизвикано от разпространението на 

Коронавируса COVID – 19, следващите кръгове на конкурса са отложени.  

 


