
На 30.03.2018 год. в ТУ – Варна се проведе заключителния кръг на 
третото Национално средношколско състезание „Енергетиката и 
ние“.   Учениците, в екипи и индивидуално, представиха  рекорден брой 
проекти чрез макети, презентации и доклади пред различни комисии. 
Членовете  на комисиите тази година бяха представителят на МОН инж. Росица 
Илиева – главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение“ и 
специалисти от фирмите-спонсори на състезанието –  „Вестас България“, 
„Шнайдер Електрик България“, „Калиакра Уинд Пауър“, „Електромонтажи“ – 
Варна, „Агрополихим“. 

На тазгодишното издание на състезанието в ТУ -  Варна  взеха участие 
109 ученици от 9 до 12 клас, представители на 23 средни училища и 
професионални гимназии от 18 града в България. 

Средношколци – в екипи и индивидуално,  представиха в ТУ –гр. Варна 
своите макети, презентации и доклади пред комисии от общо 20 специалисти, в 
четири секции. Тази година броят на макетите достигна 31 – девет повече от 
2017г., по-голям бе и броят на докладите, а в състезанието участваха също така 
2 филма и 3 образователни модула, създадени от средношколци. 

Проектите и предизвикателствата, които си поставиха сами тази година, 
се простират от идеи за работещ трансформатор на Тесла, геотермални 
иновации, алтернативни начини за охлаждане на въздуха, умни къщи, 
енергонезависими плавателни съдове, електронен учебник по 
електроенергетика за 10 клас до генератор за напрежение на марсианска 
космическа станция. 

Нашето училище се представи от Антонио Ованезов и Добромир 
Карастоянов от XIIв клас, Живко Иванов от ХIв клас, Стефан Великов и 
Пресиян Григоров от ХIб клас и Денис Карайту и Иван Петров от Хб клас. С 
иновативните си идеи си  в областта на електроенергетиката  донесоха за 
Професионална гимназия по електротехника две първи и едно трето място в три 
от секциите.  

Безапелационно бе представянето на Живко Иванов с макет на 
„Трансформатора на Тесла“ и Денис Карайту, участвал с доклад на тема 
„Атомни електрически централи“, които заеха първи места в своите секции. 

 

                       
 

 



 
Трето място в трета секция зае Иван Петров с доклад на тема „Естакада 

към бъдещето“.  
Отличени бяха и Антонио Ованезов, Добромир Карастоянов, Стефан 

Великов и Пресиян Григоров. 
Всички участници получиха сертификати от Технически университет – 

Варна и награди от спонсорите на състезанието. 
 

   

 

 

Още снимки от събитието – в рубрика Галерия 


