Старозагорски ученици победиха в състезание за млад
монтьор и водач
сряда, 27 март 2019

Отборът на Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров“ в Стара Загора
спечели първо място на Регионалния кръг от Националното състезание "Най-добър млад автомонтьор и
водач на МПС", на което училището бе домакин.
Състезанието се проведе на три етапа: решаване на теоретичен тест по Безопасност на движението по
пътищата и Двигатели с вътрешно горене; отработване на практически задания за автомонтьор и
майсторско управление на МПС.
В надпреварата участваха 8 отбора на професионални гимназии от градовете Бургас, Стара Загора,
Ямбол, Сливен, Габрово, Казанлък и с. Градница.
На състезанието присъства представител на Интер Карс България ЕООД, съорганизатор на
състезанието. Гости на надпреварата бяха Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора и
участниците в Шестата национална среща на общинските експерти по образование, която се проведе в
Стара Загора.
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Отборът на ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“ се представи отлично и се класира за Националния кръг на
състезанието, което ще се проведе на 11 -13 април в София.
„Богатата материална база на гимназията даде възможност да се обособят четири работни места, в
които бяха включени съвременни стендове и уреди за определяне на техническото състояние на
автомобила. Състезателите бяха поставени при еднакви условия на работа и оценявани от двама
оценители за всяко работно място“, коментира директорът Стоян Колев.
Отборът на ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, Стара Загора, с ръководител инж. Коста Борисов Стамов,
безапелационно спечели първото място в комплексното класиране " Най-добър млад автомонтьор и
водач на МПС".
„Постигнатите високи резултати от състезателите са показател за силната им мотивация за победа.
Придобитите знания, умения и компетенции от обучението в ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров“, Стара Загора,
добрата материална база, модерната техника, създадените условия за обучение в реална работна
среда, ги изведоха на първите места“, коментира директорът Стоян Колев.
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