
 

 

 
 

Ние сме новото поколение на модерното 

земеделие.  

 

             
                                     УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

Учебна база: Модерно и дигитално училище с изградени STEM кабинети и 
лаборатории. 
 

STEM кабинет с автосимулатор, който подпомага кормилната практика. 
Всички кабинети и работилници са оборудвани според изискванията за STEM среда. 
ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА КАТ, 
“В“,“ТВК“,“С“ 

 

Учениците пътуват безплатно с два комфортни автобуса. 
ПГ по МСС – гр. Разлог предоставя на учениците напълно ремонтирано и безплатно 
общежитие, училищен стол, в който се хранят с намаление.  
 

Първа в областта, ПГ по МСС – гр. Разлог открива 3-D лаборатория, оборудвана с 3-D 

принтери и вградени скенери - една модерна технология за превръщане на 
компютърни модели в триизмерни предмети.  



 

 

 

 

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОЕКОЛОГИЯ“, професия 
„АГРОЕКОЛОГ“ 

lll степен на професионална квалификация 
 

Агроеколог- професия на бъдещето. 
 

Агроекологът е една от най- значимите професии в съвременното стопанство, защото 
играе ключова роля за опазването на околната среда. 

Завършилите могат да се реализират като: 
специалисти в държавни и частни фирми по използване на земните ресурси – 

почва, вода, животни и растения; 
специалисти в общински и областни служби по земеделието; 
производители и преработватели на биологична продукция. 

   
 



 

 

МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

/МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО/ 
 

МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА-  Традиции и новаторство в земеделието 

                            

Il степен на професионална квалификация 

 

Създаваме висококвалифицирани специалисти, които могат : 
да извършват всички механизирани операции при производството на селскостопанска 

продукция; 
-да се реализират като монтьори на ДВГ; 

да управляват и ремонтират автомобили , трактори , комбайни и друга земеделска 
техника ; 

да работят и развият собствен бизнес, свързан с планиране и организиране на 
техническата поддръжка на машинно-тракторния парк. 

Учениците получават втора степен на професионална квалификация.  

 

 

 
 

 

 



ФЕРМЕР 

/ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 
ПРОДУКЦИЯ/ 

 

ФЕРМЕР- Бъдещи лидери в селското стопанство 

 

lll степен на професионална квалификация 

 

Модерна професия с възможност за кариера в селското стопанство в България и 
чужбина.     

             Завършилите могат да развиват: 
 агротуризъм; 

 социални и зелени проекти; 
 производство и реализация на биопродукти. 

 

Завършилите ползват предимство при получаване на всички директни плащания и 
субсидии към ДФЗ. Всеки дипломирал се ученик печели точки при кандидатстване по 

Програми за развитие на селското стопанство. Дипломата за завършено средно 
образование е призната и в чужбина. 

 

 

 
 

 

 



МАШИНЕН ОПЕРАТОР 

/МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ/ 
 

STEM професия, изключително търсена на пазара на труда. 
lll степен на професионална квалификация 

 

 

 

Бъдещи програмисти, оператори, конструктори в съвременни машиностроителни 
фирми.  

 

Специалност, изключително търсена търсена на пазара на труда. Отлична подготовка а 
работа с машини с цифрово програмно управление.  

 

Обучението се осъществява с модерна техника , нови автомобили, трактори и 
земеделска техника, собственост на гимназията. Машинният оператор може да 

извършва машинна обработка на конструкционни метални и неметални материали 
чрез прилагане на различни методи и технологии за обработване, да настройва, 

управлява и поддържа металообработващи машини, да избира, подготвя за работа и 
използвa по предназначение работни и измервателни инструменти, да ползва 

техническа и технологична документация.  

 

 



КОНТАКТИ: 
 

За повече информация: 
 

гр.Разлог, ул.”Екзарх Йосиф” №139   
e-mail: pg_mss@abv.bg 

e-mail: pg_mss@mail.bg 

тел. /директор/: +359879400651 

тел. /администратор/: +359898708147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


