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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ  

 “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ВАРНА 

бул. “Сливница” № 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com 

                                

РЕГЛАМЕНТ 

 

С Ъ С Т Е З А Н И Е   

„Твоят  отпадък  е  моя  суровина” 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

РУО – ВАРНА 

ПГСАГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

                                                     Варна  3  МАЙ  2019 г. 

 

І. ЦЕЛИ  НА  СЪСТЕЗАНИЕТО 

1. Предоставяне на възможност на учениците от средното образование 

за демонстриране на придобитите знания и умения по време на 

образователния процес и изява на творчески потенциал. 

2. Стимулиране на учениците за надграждане на придобитите знания и 

умения в процеса на обучение. 

3. Мотивиране на учениците и техните учители за повишаване 

качеството на професионалната подготовка. 

       4.     Провокиране  на   креативността и екипната работа на учениците. 

       5.     Развиване  на  сътрудничество  и  създаване на условия за творчески 

контакт между учители и ученици от сродни гимназии. 
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ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО  

         В състезанието „Новите  професии  в  кръговата  икономика  

изискваща  креативност  и  иновации“  на  тема:   „Твоят  отпадък  е  моя  

суровина“   участват  ученици  от  8 – 12 клас.  Заедно със свои връстници от 

Професионалните  гимназии от  Област  Варна,  МГ „Д-р Петър  Берон“ и  

Трета  ПМГ “Акад. М. Попов“, участниците  ще  имат възможност да 

представят  презентации  и  макети /мостри/.  

 

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

  

1. Първи кръг - подборен: 

Всеки участник / екип може да участва с : 

- Макет/мостра и презентация (10 min); 

Няма ограничения за брой разработки за участник и училище.  

  Участниците ще представят разработките си според поредността на 

регистрация за участие. 

В подборния кръг участват всички, заявили участие до 29.03.2019г.  на 

адрес:   https://goo.gl/forms/EfsRK5GgwEnfTjja2  

Компетентно жури с представители от Община Варна, РУО – Варна, 

Технически университет  катедра „Екология и опазване на околната среда” -  

Варна, представители от Веолия Енерджи Варна ЕАД, Девня Цимент АД, 

„Солвей Соди” АД и фирми от бранша. 

 

2. Втори кръг 

Финалният кръг на състезанието ще се състои на 03.05.2019г. от 11:00 ч. в 

ПГСАГ „Васил Левски”  /Мултимедиен кабинет,  ет.3 - 312/.  

Всеки участник ще разполага с 10 минути за представяне на идеите си. 

Макетите / мострите  изботени от участниците, ще бъдат разположени  на  

определено за целта място в ПГСАГ „Васил Левски”.  

Присъстващите на мероприятието могат да задават въпроси към 

участниците.  

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Критерии за подбор на финалистите: 

- пълнота на изработката;  

- качество на разработката; 

- приложимост; 

- оригиналност на изпълнението.   

https://goo.gl/forms/EfsRK5GgwEnfTjja2
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V. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 

    1. Създава се жури  с председатели от Община Варна, РУО – Варна, 

Технически университет  катедра „Екология и опазване на околната среда” -  

Варна, представители от Веолия Енерджи Варна ЕАД, Девня Цимент АД, 

„Солвей Соди” АД и фирми от бранша за оценяване на разработките във 

финалния кръг. 

    2. ПГСАГ „Васил Левски” – Варна осигурява зала за провеждане на 

състезанието. 

3.  ПГСАГ „Васил Левски”  - Варна  осигурява: 

-  кафе пауза; 

- грамоти за класираните на първите три места; 

- сертификати за участие 

 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНТАКТИ: 

          Милена Лефтерова - ЗДУПД  /e-mail: milenalefterova@mail.bg/ 

          Мария  Митева  - Старши учител, теоретично обучение  /тел. 0882 917 990,   

                                      e-mail:   pgsagmiteva@abv.bg/ 

 

ПГСАГ «Васил Левски»  гр. Варна, бул. «Сливница» 189, 

тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com 

 

  

Информация за състезанието  „Твоят  отпадък  е  моя  суровина“, може да намерите на   

www.pgsag-varna.com 

 

 

 

 

 

 

 Мария Петрова 

 Директор на ПГСАГ „Васил Левски”  

mailto:tcc_varna@yahoo.com
http://www.pgsag-varna.com/

