Въз основа на ползотворното сътрудничество между ФММ/ХТМУ и Българската
Асоциация на Металургичната Индустрия (БАМИ), на 5 април 2017 г. стартира за
втора поредна година Конкурсът за ученици от 1 до 12 клас “Индустрията в моя
регион”. Тази година Конкурсът се проведе сред учениците на град Шумен и областта.
Конкурсът се организира от ХТМУ/ФММ и БАМИ и се проведе под патронажа на
кмета на гр. Шумен и спонсорството на Алкомет АД– Шумен, водещ производител на
алуминиеви валцувани и пресувани продукти в България и Европа.
Целта на конкурса е да се популяризира професионалното средно и висше
техническо образование, инженерната професия и възможностите за обучение в ХТМУ.
 конкурсът е част от инициативите, които ФММ провежда във връзка с
кандидатстудентската кампания на ХТМУ и ФММ;
 конкурсът ще популяризира и ново разкритата паралелка по цветна
металургия в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – Шумен,по идея и с финансовата
подкрепа на АЛКОМЕТ и подкрепата на ХТМУ и ФММ, под формата на учебни
помагала, лектори и представяне на професията пред учениците; обучение на
учители по специалността.
Конкурсът се реализира в три възрастови групи – 1- 4 клас под формата на
рисунка, а за останалите две групи – 5-7 клас и 8-12 клас под формата на есе или
презентация върху предварително зададени няколко теми.В конкурса участваха 76
ученици от 11 училища и 3 школи.
Жури от ФММ в състав
Председател: доц. д-р инж. Розина Йорданова – Декан на ФММ;
Членове:
доц. д-р инж. Георги Чернев – експерт по качеството на обучение към
ФММ
доц. д-р инж. Светла Янкова – отговорник кандидат студентски дейности
към ФММ.
За оценяването на рисунките към комисията бе привлечен като член и Панталей Янков,
художник, завършил Художествената академия, дългогодишен учител по изобразително
изкуство.
разгледа и класира работите. Присъдени бяха общо 9 първи и 9 поощрителни
награди.
Ученици 1-4 клас
1 място
1. Георги Владимиров Пощаров – 7г - НУ„ИЛИЯ Р.БЛЪСКОВ“
2. Станимира Бисерова Тодорова-4 клас, 11 години - "Арт " школа към ЦПЛР-ОДК
Шумен с ръководител г-жаТеменуга Христова
3. Белослава Боянова Богданова – 10г. - НУ„ИЛИЯ Р.БЛЪСКОВ
Поощтрителна награда
1. Алейна Айлин Ирфан – 8г. - НУ„ИЛИЯ Р.БЛЪСКОВ
2. Борислав Николаев Райчев- 4 клас, 10 години - "Арт " школа към ЦПЛР-ОДК
Шумен
3. Симона Живкова Жечева-4 клас, 10 г. - "Арт " школа към ЦПЛР-ОДК Шумен

Ученици 5-8 клас

1 място

1. Есил Нади, VIII клас - ОУ „Д-р Петър Берон“
2. Румяна Младенова Младенова, VII клас - ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен
3. Кремена Севдалинова Игнатова – VIб клас, ОУ “Д-р Петър Берон”
Поощтрителна награда
1. Стефан Стоянов, V клас- ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен
2. Джейда Гюрсел Ахмед, VI клас - Клуб ,,Журналист“ ЦПЛР-ОДК
3. Денис Диянов Стефанов, VIII клас, VI ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен
Ученици 9-12 клас
1 място

1. Александра Руменова Петкова, IX клас - ПГОХХТ„Проф. д-р Асен Златаров''
2. Рафет Седатов Исмаилов, X клас- ПГИ, гр. Шумен
3. Наталия Йосифова, IX клас - ППМГ ”Нанчо Попович”, гр. Шумен
Поощтрителна награда
1. Калоян Стоянов, Хд клас- ППМГ „Нанчо Попович”, гр.Шумен
2. Андриана Василева Василева, IX клас- ППМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен
3. Симона Иванова, ученичка в XI клас - СУ „Васил Левски“, гр. Шумен

На 01.06.2017 г., на официална тържествена церемония в Танцувалната зала на
Младежки дом гр. Шумен, бяха връчени наградите на отличилите се ученици в
трите възрастови групи и техните преподаватели.
Церемонията по раздаването на наградите от Конкурса, който проведохме, беше
едно от най-значимите събития в културната програма за Деня на детето. Събитието
бе съпроводено от музикални и танцувални поздрави от дечица, обучавани в арт
школите в града и бе блестящо организирано от община Шумен.
Събитието бе отразено от телевизия Шумен, БНР и радио Шумен и други
електронни и печатни медии в града, което бе една много силна реклама за ХТМУ
и ФММ в региона. В залата на мултимедия се представяха презентациите на
ХТМУ и ФММ.
Като официални гости на тържеството присъстваха:
- Кметът на община Шумен – г-н Любомир Христов,
- Зам. Кметът по образование –г-н Косев,
- Собственикът на АЛКОМЕТ АД – г-н Фикрет Индже,
- Изпълнителният директор и Председател на Управителния съвет на АЛКОМЕТ
АД-Шумен г-н Хюсеин Йорюджю,
- Изпълнителният директор на БАМИ – г-жа Политими Паунова,
- Деканът на ФММ – доц. д-р инж. Розина Йорданова,
- Директорите на 14 училища и школи в града, чиито ученици участваха в
конкурса,
- представители на АЛКОМЕТ, община Шумен, БАМИ и ХТМУ и родители.
Във всяка една от трите възрастови групи бяха присъдени по 3 първи
награди – таблет, осигурен от Алкомет АД и по 3 поощрителни награди – книга,
осигурени от БАМИ. ХТМУ зарадва всички участници и техните преподаватели с
Грамоти и им подари цветна книжка - Сборник, в който бяха публикувани всички
есета, презентации и рисунки постъпили за участие в конкурса.
Организирана бе изложба на 42-те рисунки от най-малките участници в конкура,
която ще остане във фойето на Младежкия дом в гр. Шумен.
Ръководството на община Шумен и на АЛКОМЕТ АД изказаха своето желание,
конкурсът, организиран от ХТМУ/ФММ и БАМИ, да стане ежегоден, като по този

начин ще се изгради нов, по-добър и привлекателен имидж на инженерната професия и
образование в България и по специално на обучението в професиите, практикувани в
областта на металургията и инженерните материали.
Официално от кметът на община Шумен бе обявено, че в град Шумен до края на
годината ще заработят 6 нови завода, 4 от които са в областта на преработващата
металургия, автомобилостроенето, машиностроенето и материалознанието.
В тази връзка, г-н Индже, който е и председател на Българско-турска търговскоиндустриална камара заяви, че тези 6 предприятия са с турски инвестиции и че за тях
ще е необходима квалифицирана работна ръка, за което ще разчитат изцяло на ХТМУ и
ФММ да обучат кадри от региона.
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