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Ученици от Професионална гимназия по транспорт участваха в Празник на Химията
на тема

"Химия за нашето бъдеще" 2020, гр. София, с ръководител Денис Топов (преподав
ател по Химия и ООС и

Английски език), където спечелиха специална награда (общо 4 сертификата и 3
грамоти за специална награда):

{gallery}ph2020{/gallery}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ученици от Професионална гимназия по транспорт участваха в IV-тата Национална
Екологична Конференция -

"Да мислим еколично за бъдещето" 2020, гр. Бургас, с ръководител Денис Топов (п
реподавател по Химия и ООС и

Английски език), където спечелиха трето място (общо 7 сертификата и 2 грамоти за
трето място):

{gallery}HimiqEco2020{/gallery}
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Връчване на дипломите на випуск 2020

{gallery}diplomi2020{/gallery}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дядо Коледа и Снежанка посетиха послушните деца от Професионална гимназия по
транспорт и

ги зарадваха с вкусни торти и коледни сладки:

{gallery}8b{/gallery}

{gallery}koleda19{/gallery}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Снимки от пътуването до пещера Съева дупка на учениците от ПГТ:

{gallery}p19{/gallery}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учениците и учителите от Професионалната гимназия по транспорт организираха
неповторим празничен концерт по повод 70-годишния юбилей от създаването на
училището.
Професионалната транспортна гимназията е най-старото транспортно училище в
София, като от създаването си през 1949 г. досега през ученическите му скамейки са
преминали над 15 000 ученика.

Тържеството се проведе в ОКИ-Дом на културата „Искър“, а специални гости на
събитието бяха зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, представители на
РУО София-град и СБУ и кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков .

Снимки от юбилея 70 години ПГТ:

{gallery}70years{/gallery}
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Концерт по случай 70 години ПГТ, част първа:

{youtube}https://youtu.be/rKbK4jenCFM{/youtube}

Концерт по случай 70 години ПГТ, част втора:

{mp4}clip22{/mp4}

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Практическа дейност на групата по "Биоразнообразие на растенията в България" с
ръководител

инж. Нора Димитрова 05.11.2019г.:

{gallery}Биоразнообразие19НораДимитрова{/gallery}
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тържествено връчване на дипломите за средно образование на випуск 2018 / 2019 на
ПГ по транспорт - 20.06.2019 г.
Снимки от събитието:
{gallery}i24062{/gallery}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цветели
н Марков от 9 в клас спечели трето място в Национален конкурс за есе на тема "Детство
мое - реално и вълшебно". Награждаването се състоя на 31.05.2019 г. в гр. Ловеч.
Снимки от събитието:

{gallery}i2406{/gallery}
----------------------------------------------------------------------------Откриване на 2018/2019 учебна година
Снимки от събитието:

{gallery}otk1819{/gallery}

-----------------------------------------------------------------------------

На 9 и 10 март 2018 г. в град Горна Оряховица се проведе Национално състезание
„Най-добър техник в машиностроенето”. Кристиян Ненчев Георгиев и Дилян Хуан-Мигел
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Санчес от 11 а клас представиха за поредна година гимназията. Четвъртото отборно
място, което спечелиха им дава възможност за продължаване на образованието в МГУ
гр. София и Технически университет Габрово без полагане на приемни изпити.

Снимки от събитието:

{gallery}gorh{/gallery}

-----------------------------------------------------------------------------

РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ
НА МПС” – ВТОРО МЯСТО НА РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

В периода 16.03 - 17.03.2018 г. в град Петрич се проведе регионален етап на
национално състезание „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”. В
състезанието взеха участие ученически отбори от целия Югозападен регион. Отборът
на ПГТ в състав Дилян Хуан-Мигел Санчес, Никола Димитров, Кристиян Георгиев и
Дейвид Алексиев напълно заслужено спечели сребърните медали в крайното
класиране. Кристиян Георгиев зае първо място за индивидуално практическо задание,
а Дейвид Алексиев- трето място за управление на МПС.

Снимки от събитието:

{gallery}nck{/gallery}

-----------------------------------------------------------------------------

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ
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НА МПС”

В периода 30.03- 01.04.2017 г. в град Русе се проведе заключителният етап на
национално състезание „НАЙ-ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”. В
състезанието взеха участие седем ученически отбора от цялата страна, победители от
регионалните кръгове на състезанието. В условията на нелека конкуренция отборът на
ПГ по транспорт напълно заслужено спечели сребърните медали в окончателното
класиране. Освен предметните награди за учениците на ПГТ остана и удовлетворението
от второто място в национален мащаб.

Снимки от събитието:

{gallery}szd1{/gallery}

XXXIII ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

ПГ по транспорт ще участва с двама свои представители на Националния кръг на XXXIII
олимпиада по техническо чертане. След силното представяне на Георги Димитров от 8
А клас в първа възрастова група и Дилян Санчес от 10 А клас във втора възрастова
група на областния кръг на олимпиадата, двамата ще се

-----------------------------------------------------------------------------

Георги Димитров от 8а клас завоюва сребърен медал на престижния международен
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турнир по

таекуондо "Sofia open'', провел се на 4 и 5 март 2017 г. в зала Арена Армеец, София.

Снимки от събитието:

{gallery}Grg{/gallery}

На 17 и 18.03.2017 г., под егидата на МОН, ПГ по транспорт, грaд София, беше домакин
на Регионален кръг на състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. В
надпреварата взеха участие девет училищни отбора от по четири ученици от 11 и 12
клас на професионални гимназии от Югозападен регион.

Откриването се състоя на 17.03.2017 г. от 14:00 часа в Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски", гр. София, където бяха проведени теретичните тестове за водачи и
автомонтьори.

На 18.03.2017 г. в учебната база на ПГ по транспорт се проведе практическата част от
състезанието и награждаването на участниците.

В организирането и провеждането на състезанието взеха активно участие
представители на бизнес средите в областта на автомобилния транспорт. За оказаното
съдействие ПГТ благодари на ИНТЕРМАШИНЕКС ООД, ВЕСКОНЕТ ООД,
ТРАНСФОРМА ЕАД, ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД, МИЦУБИШИ 93 ООД, СИ ЕС
ДЖИ ЕООД, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР МЛАДОСТ ИНВЕСТ, УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ТОНИ ПЕТРОВ,
МОТО ПФОЕ.
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Съвсем заслужено домакините от ПГ по транспорт завоюваха първото място в
комплексното класиране. Това дава право на участие в националния кръг на
състезанието на 30 март 2017 г. в град Русе.

За всички участници бяха осигурени предметни награди и сертификати за участие.
Първите три отбора в комплексното класиране получиха и парична награда от фирма
ИНТЕРМАШИНЕКС ООД.

Снимки от събитието:

{gallery}MAV1{/gallery}

В ПГ по транспорт на 15 и 16 март 2017 г. се проведе Международно състезание за
млади автомонтьори по проект „Западни Балкани”, координиран от Балканското бюро за
подпомагане на средното съсловие (ББПСС) с отбори от Албания, Черна гора, Босна и
Херцеговина, България, Македония, Молдова и Сърбия. ББПСС обединява организации
на занаятчийските малки и средни предприятия от Югоизточна Европа.

Тема на двудневния семинар бе „Спирачни системи и антиблокиращи системи (ABS)”.
Той се проведе в ПГ по транспорт, където освен теоретични познания учениците имаха
възможността да проверят изправността на спирачната система на тестови автомобил с
помощта на система „Guttm”.

Изпитната част от състезанието се състоя на третия ден като участниците имаха за
задача да открият акумулирани грешки в автомобила и да обяснят начина за тяхното
отстраняване. Участниците можеха да избират между BOSCH и Gu mam тестер.

Лектор на международния семинар бе господин Мартин Паач, собственик на автосервиз
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в района на град Кобленец, Германия и външен консултант на занаятчийска камара
Кобленец.

Международното състезание за млади автомонтьори бе поредната инициатива на
Балканското бюро за популяризиране на модерните занаяти в Югоизточна Европа.

Снимки от събитието:

{gallery}MAV2{/gallery}

Now We Move

Снимки от събитието:

{gallery}wemove{/gallery}

В периода 6-8.11.2015 г. в град Девин се проведе националното състезание по речеви и
комуникативни

умения "Аз мога - тук и сега". Отборът на ПГТ в състав Виктор Доков, Дилян Санчес,
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Никола Димитров и

тримата от 9 А клас се представи достойно в условията на нелека конкуренция.

Снимки от събитието:

{gallery}math{/gallery}

Отборът по футбол на ПГТ завоюва престижното второ място на районното първенство
по футбол

в категория момчета 8-10 клас.

Снимки от събитието:

{gallery}football{/gallery}

Изпращане 2015!

Снимки от събитието:
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{gallery}izpr2015{/gallery}

Ежегодно в ПГ по транспорт през месец май се провежда ден на ученическото
самоуправление.

Ученици влизат в ролята на директор, помощник-директори и учители.

Достоен заместник на директора за един ден беше Теодор Григоров от 10 а клас, който
в работата

си бе подпомогнат от помощник-директорите Адем Халимов, Никола Димитров и Иван
Иванов.

Снимки от събитието:

{gallery}supravlenie{/gallery}

На 20 и 21.03.2015 г. в град Благоевград се проведе регионалния кръг на Националното
състезание

„Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. Отборът на ПГТ се класира на
престижното трето място.
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Състав на отбора:

1. Ивайло Божанов - 9 А клас

2. Йордан Петров - 12 А клас

3. Кирил Пеянин - 12 А клас

4. Юлиана Гинева - 12 А клас

Ръководители на отбора:

1. инж. Валя Симеонова

2. инж. Иванка Йонкова

3. Гергана Ангелова

Състезателите и ръководителите получиха купа, медали и грамоти.
Снимки от събитието:
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{gallery}sasb{/gallery}

На 13 и 14 март 2015 г. в град Горна Оряховица се проведе Национално състезание

„Най-добър техник в машиностроенето”. ПГ по транспорт беше достойно представена от
учениците

от 10 а клас Александър Йорданов и Тихомир Тенев, които получиха грамоти за участие
и

възможност за кандидатстване в Технически университет Габрово без полагане на
приемни изпити.
Снимки от събитието:
{gallery}sasg{/gallery}

Под ръководството на Директора на гимназията инж. Валя Симеонова отбрът на ПГТ в
състав:
Гергана Пътова- 9А клас
Мария Караиванова- 9А клас
Теодор Григоров- 9А клас
Мирослав Галов- 9А клас
спечели второ място на териториално състезание по първа помощ, проведено на
14.05.2014 г. в град София.
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Снимки от събитието:

{gallery}bchk{/gallery}

На 9.05.2014 г. в ПГТ по случай Деня на Европа се състоя "Ден на ученическото
самоуправление". Ученици влязоха в ролята на своите учители. За 1 ден директор на
училището беше Мария Караиванова от 9 А клас, а помощник-директор- Велислав
Николов също от 9 А клас.

Снимки от събитието:

{gallery}upr_gal{/gallery}

На 21 и 22.03.2014 г. в град Петрич се проведе регионалния кръг на Националното
състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. Отборът на ПГТ се класира
на престижното трто място.
Състав на отбора:
1. Борислав Иванов- 12 А клас
2. Йордан Петров- 11 А клас
3. Кирил Пеянин- 11 А клас
4. Юлиана Гинева- 11 А клас
Ръководители на отбора:
1. инж. Валя Симеонова
2. инж. Иванка Йонкова
3. Гергана Ангелова
4. Стефан Йотов
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Снимки от събитието:

{gallery}petrich{/gallery}

Тук можете да разгледате нашите снимки!

{gallery}gallery{/gallery}

Грамоти и сертификати спечелени от училището и
неговите възпитаници:

{gallery}gramoti{/gallery}
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