
                                                                                                                                                    

Завършилите тази специалност получават професия 

„ТЕХНИК – МЕХАНИЗАТОР“ 

 

   За успешна реализация като специалист по  

механизация на горското стопанство  

е необходимо да притежавате набор от  

специфични знания и умения, да имате  

познания за основите на горското стопанство,   

растениевъдството, общата аграрна и  

финансова политика на Европейския съюз 

 

Ще можете да се реализирате като: 

➢  Управител на дървопреработвателна фирма 

➢ Ръководител на горско предприятие  

➢ Поддръжка на механизацията в                               

държавно лесничейство 

 

На завършилите тази специалност се дава  

възможност за работа в: 

 

➢ Държавни лесничейства  

➢ Държавна дивечовъдна станция  

➢ сферата на БЛРС 

➢ Получавате и свидетелство за работа с моторни 

триони и храсторези 

 

Завършилите тази специалност получават 

безплатна книжка за водач на МПС с категории 

„В“, „Ткт“ и „Твк“ 

/лек автомобил, трактор и прикачен инвентар/ 

График за прием на ученици след VІІ клас                     

за учебната 2022/ 2023 година 

1 Подаване документи за участие 

в І- ви етап на класиране 

04-08.07.2022г. 

2 Записване на приетите ученици 

от І –ви етап на класиране и 

подаване на документи за  

II-ри етап 

до 15.07.2022г. 

3 Записване на приетите ученици 

от ІІ –ри етап на класиране 

до 21.07.2022г. 

4 Подаване на документи за 

участие в ІІІ –ти етап на 

класиране 

25-29.07.2022г. 

5 Записване на приетите ученици 

от ІІІ –ти етап на класиране 

01.08.2022г. 

6 Попълване на незаетите места 

след ІІІ –ти етап на класиране и 

записване. 

Определя се от 

Директора до 

12.09.2022 г. 

 

 

 

Времето отмерва в устрем дните и не спира! 

За нас, за Вас това училище е настояще. 

Спомен, важна диря! 

С минали и бъдещи дела - да устоим, 

да се преборим! 

 

За справки и контакти:                                           

гр. Кърджали, ул. Аграрна № 1       

Телефон:0361/ 62850                                              

e-mail: pgposgs@abv.bg                                      

web: www.pgposgs.idwebbg.com 
 

„Горски многобой“ 



     

      

 

        

   

 

Училището е открито през 1958 г.   

На 04.11.2006 г. е преместено в нова модерна 

сграда, която разполага с просторни класни стаи 

и кабинети по отделните специалности.  

Богата материална база - учебни кабинети и 

лаборатории. Компютърни зали, физкултурен салон, 

фитнес зала, учебно опитно поле, волиери за 

отглеждане на дивечови птици. Лекарски кабинет. 

 Учебен полигон за подготовка на водачи на МПС 

/безплатно/. 

В района на гимназията се намира и общежитието, 

което е безплатно за всички ученици.  Стаите са със 

самостоятелен санитарен възел, занимални за 

самоподготовка с компютри, кафе и вендинг машина. 

 

 

   

 

 

 

 

  

„Млад Фермер“ 

Занимания по интереси: Стрелба с лък 

Клуб „Сървайвър“ 

Спортен клуб „Мечките“ 

Състезание – „МТХ“ 

Състезание: „Прецизно управление на МПС“ 

Кабинет БДП 

Техник-механизатор 


