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Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Й. Вапцаров” – Стара Загора 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И  

 ТРАНСПОРТ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ПРАЗНУВА СВОЯ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 

 

На първия учебен ден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знамето - един от символите на ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, 

тържествено се посреща с вдигане на знамето и химна на 

 Република България и присъства на всички празници 

Нашето училище носи 

името на Никола Йонков 

Вапцаров (1909-1942) - бъл-

гарски поет и писател.  

Поезията на Вапцаров, 

излъчва и изразява топлота, 

хуманност, справедливост, 

близост, честност, вярата на 

поета в бъдещето, копнеж за 

живот, скромност и непосред-

ственост в словото. 

 

„За него - Живота – напра-

вил бих всичко.” 

 
Никола Й. Вапцаров  

 (1909-1942) 

Ето – аз дишам, работя, живея и 

стихове пиша (тъй както умея). 

С живота под вежди се гледаме 

строго и боря се с него, докол-

кото мога. 

 

С живота сме в разпра, но ти не 

разбирай, че мразя живота. 

Напротив, напротив! – Дори да 

умирам, живота със грубите 

лапи челични аз пак ще обичам! 

Аз пак ще обичам! 
от „Вяра” 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1909
https://bg.wikipedia.org/wiki/1942
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82


 

Инфотех, 2022                                                                                                                                     2 

  
Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Й. Вапцаров” – Стара Загора 

 
Поздрав за празника от директора на гимназията 

Инж. Стоян Колев - директор на гимназията  
 

 

Всички ние вярваме, че за в бъдеще 

гимназията ще продължава да се развива като 

търсена обучаваща институция по професии, 

свързани с автотранспортната техника, 

електрически превозни средства, машини и 

системи с цифрово - програмно управление, 

технология на машиностроенето и др., 

отговарящи на съвременните изисквания на 

бизнеса. 

С амбиция и новаторски дух 

педагогическият екип, ще продължава да 

доказва своето място в европейското бъдеще в 

системата на професионалното образование и 

обучение. 

Пожелавам на новопостъпилите 

осмокласници упоритост и постоянство да 

усвояват новите професии. На 

дванадесетокласниците /12а, 12б и 12в клас/ – 

успешно представяне на държавните 

зрелостни изпити, продължаване на 

образованието си във висши учебни заведения 

или добра реализация на трудовия пазар, да 

почитат всеотдайността на своите 

преподаватели. 

 

 

 

Всички заедно да работим упорито за 

запазване на традициите на нашето училище, 

издигане на престижа му, ползотворни, 

творчески и дръзновени мигове в търсене на 

знание и доброта, упоритост за преодоляване 

на трудностите и да приемаме с достойнство 

предизвикателствата и да получим 

заслуженото удовлетворение от добре 

свършената работа! 

Учебната година да бъде наситена с 

ентусиазъм и творчески труд, с много 

усърдие, желание, воля и дух, за да се върви 

напред и нагоре по стръмния път на науката. 

Нека любовта на нашите ученици бъде най-

ценния дар за труда ни! 

 

 

 

 
Наградени ученици, постигнали отлични 

резултати в учебната дейност 2021/2022 

година и представили достойно училището ни 

на олимпиади и състезание 
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Нашите осмокласници – жадни за усвояване на 

нови знания и умения 

 

 
VIIIa клас, специалност „Автотранспортна техника“,  

с класен ръководител – Янка Асенова, учител по математика 

 

 
VIIIб клас, специалност „Електрически превозни средства“, 

с класен ръководител – инж. Боян Илиев, учител -  практическо обучение по 

Автотранспортна техника 
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Модерни макети и симулатори, свързани със съвременното 

теоретично и практическо обучение на учениците 
 

Теоретичната подготовка 

на учениците се провежда в 

модернизиран кабинет, 

оборудван с действащи ма-

кети на механизми и систе-

ми от конструкцията на 

автомобила. 

По този начин се подгот-

вят за задължителния дър-

жавен изпит за придобива-

не степен на професионална 

квалификация „Техник по 

транспортна техника“ - тре-

та степен. 

Учениците от специал-

ности „Автотранспортна 

техника“ и „Електрически 

превозни средства“, се под-

готвят за теоретичен изпит 

за придобиване на свиде-

телство за управление на 

моторно превозно средство, 

категория „B“. 

Макет на хидравлична спирачна 

система. Учениците придобиват 

реална представа за принципа на 

работа на спирачната система на 

автомобила. 

 
Действащ макет на двигател с 

вътрешно горене. Учениците се 

запознават с всички механизми и 

системи на двигателя. 

 

 
Действащ макет на трансмисия (двигател с вътрешно горене, съединител и скоростна 

кутия). Учениците се запознават с принципа на работа на ДВГ и предаването на въртя-

щия момент към колелата на автомобила. 
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Интерактивен кабинет по Безопасност на движение по пътищата 

 

 
 

 
Диагностика и техническо обслужване  на заден мост 

 

 
Баланс на автомобилни гуми 

 
Монтаж на гуми 

 

Демонтаж на гуми 
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Производствена практика 
 

Учениците от 12а клас специалност: Автот-

ранспортна техника проведоха производствена 

си практика в „Тролейбусни и автобусни пре-

вози“ ЕООД, гр. Стара Загора, май 2022 г. 

 

 
Момент от посещение във фирмата 

 

 

 
 

Запознаване с контролно-измервателните 

 уреди 

 

Практиката имаше за цел да изгради ста-

билни партньорства между образованието и 

бизнеса за насърчаване на иновациите и кон-

курентноспособността, като същевременно 

насърчава заетостта, със специален акцент 

върху борбата с младежката безработица. 

 

Проверка на накладки от спирачната система 

 

Учениците получиха знания и опит от спе-

циалисти с дълъг професионален стаж в об-

ластта на автобусните превози. Някои от те-

мите бяха свързани с безопасно техническо 

обслужване, ремонт и експлоатация на транс-

портната техника. 

Желаем им успешна кариерна реализация.  

 
 

Проверка и настройка на електрическа система  
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Национално състезание по безопасност на движението по пътищата 
 

На 14 май 2022 г. в  гр. Казанлък се проведе Националното състезание по безопасност на 

движението по пътищата. Учениците от ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Стара Загора се класи-

раха на Второ място. 

Всеки отбор включ-

ваше четирима участ-

ници, които се състе-

заваха в два кръга. В 

първия модул от надп-

реварата всеки отбор 

получи тест, свързан с 

безопасността на дви-

жение по пътищата. 

Във втория участници-

те демонстрираха 

майсторски умения по 

колоездене. 

Благодарим на на-

шия отбор за достой-

ното представяне! 

 

 
Пламен Генчев 

 
Румен Асенов 

    Отборът на гимназията: 

1. Полина Панкова – 8б кл.  

2. Румен Асенов – 8б кл. 

3. Пламен Генчев – 9а кл. 

4. Марио Великов - 10б кл. 

 

      Ръководители: 
      инж. Боян Илиев и инж. Евгения Малешкова 
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Теоретично и практическо обучение 

 

 
Действащ макет на автомобил 

Учениците се запознават с работата на всички механизми и системи на автомобила. 

 

Електрическият автомобил е конвенционален автомобил, в който вместо двигател с 

вътрешно горене и резервоар за гориво има електромотор и батерия. Тези автомобили 

притежават характерни особености и изискват адекватно подготвени кадри. 

 

 
Действащ макет на хибриден двигател 

(с вътрешно горене и електрически) 

Учениците се запознават с всички 

механизми и системи на двигателя. 

 
Електрическа триколка 

 

Специалността „Електрически превозни средства“, осигу-

рява професионални компетенции по контрол и извършване 

демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно-

диагностични операции, техническо обслужване и ремонт 

на електрически автомобили и автомобили с хибридна тех-

нология (термичен и електрически двигател). 
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Моменти от работния процес 

по учебна практика 

 
Електромобил - Рено, Туизи 

 
С едно зареждане на батерията, максималният 

пробег е 100 км. Максимална скорост - 80 км/ч. 

 

 
Обслужване на спирачна система 

 
 

Смяна на задвижващите батерии на  

електромобила 

 

 

Алтернативно и икономично превозно 

средство  за градски условия. С едно зарежда-

не на батерията, максималният пробег е  25-30 

км. Максимална скорост - 30 км/ч. 

Електрическа триколка 
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Машини и системи с Цифрово програмно управление 

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“  

Моменти от работния процес по учебна практика 
 

В изпълнение на дейностите по Проект “Подкрепа за ду-

алната система на обучение” са закупени: инструменти за ме-

талорежещи машини, измервателни уреди и инструменти за 

часовете по измервателна лаборатория, заваръчни апарати, 

лични предпазни средства и работно облекло за учениците, 

провеждащи практическо обучение в реална работна среда. 

Провежда се пробно стажуване с учениците от 8, 9 и 10 

клас във фирмите партньори по проекта, а учениците от 11 и 

12 клас извършват практическо обучение в реална работна 

среда. 

Предстои трето пробно стажуване на учениците от 10б 

клас, а в момента се провежда обучение по професионално 

обучение и чужд език. 

Проведе се обучение по чужд език и професионална под-

готовка на учениците от 11 и 12 клас, специалност „Машини и 

системи с ЦПУ”, за което получиха сертификати по Проект 

“Подкрепа за дуалната система на обучение”. 
                                                                                                     Работа със заваръчни апарати 

 

Обработване на цилиндрични 

повърхнини 
Машинно пробиване на 

 отвори 

Машинно заточване на 

свредло 
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Моменти от работния процес на обучението в реална работна среда на учениците 

във фирмите партньори на ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“ от гр. Ст. Загора, водещи в 

областта на металообработването и машиностроенето - Хранинвест – ХМК АД, 

Пресков АД, Кодкий Текнолоджис ООД, Прогрес АД, Металик АД 

 

   
Програмиране на машината за 

начален режим на работа 
Практическа работа по задаване координатите на детайли чрез 

програма на цифрово програмен струг 

   
Почистване на патронника и 

смяна на детайлите 

Измерване на вътрешния диаметър на готовите детайли 
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Машини и системи с Цифрово програмно управление 

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“  
 

Кабинет по теоретична подготовка 
 

За дуална система на обучение по специ-

алност „Машини и системи с ЦПУ“ е оборуд-

ван кабинет с нови симулатори по проект 
BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната 

система на обучение“. 

 

 
Учебен симулатор за машини с Цифрово  

 програмно управление - HAAS 

С помощта на симулаторите учениците въ-

веждат и извеждат данни, създават и редакти-

рат програми за обработка на детайли с ма-

шини с Цифрово програмно управление. 
 

 
 

Работа с Приложни програмни продукти 

 

В часовете по Приложни програмни про-

дукти учениците от 12 клас специалност 

„Машини и системи с ЦПУ“ изграждат уме-

ния за изчертаване на конструктивна доку-

ментация с помощта на AutoCAD. 

Програмният продукт осигурява възмож-

ности за изграждане и усвояване на техничес-

ка и технологична култура, за избор на мето-

ди за изготвяне на конструкторска докумен-

тация, отговарящи на изискванията на ISO 

чрез решаване на типови и специфични учеб-

но-технически задачи. 

 След завършване на обучението ученици-

те придобиват компетенции в следните нап-

равления: 

- познават особеностите на потребителския 

интерфейс и начините на взаимодействие с 

програмната система за програми, работещи 

под управление на Windows 

- притежават практически умения за създа-

ване, редактиране и отпечатване на перифер-

ни устройства на несложни машиностроител-

ни чертежи с помощта на чертожна графична 

система. 
 

Изчертаване на чертеж на детайл на AutoCAD 

Авторски екип: учители и ученици от ПГМТТ                                                       

„Н. Й. Вапцаров“, гр. Стара Загора 


