
ПГ по МСС 
 „Никола Златарски“ 
гр. Златарица 



Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола 

Златарски" е училище с вековна история. Намира се сред красива природа, 

създава отлични условия за обучение, спорт и отдих на учениците. Училището 

разполага с учебно-опитно стопанство, машинен парк, добре уредено 

общежитие. 

Училището е основано през  1919г като зимно земеделско училище. 

През 1967г се преобразува в средно професионално – техническо училище със 

специалности Механизатор в селското стопанство и Електромонтьор на 

селскостопанска техника. 

През 1984 година се открива специалност Механизатор в горското 

стопанство. 

През 2003 година училището се преобразува в Професионална гимназия по 

механизация на селското стопанство. 

В момента се обучават ученици по специалност Монтьор на селскостопанска 

техника и Машинен монтьор металообработващи машини. 

 

 

 

 

 

 



Нашето училище предлага подходящи възможности за ученици от 

семейства  с ниски доходи да придобият умения и компетенции в 

професии, необходими на бизнеса на местно и национално ниво. 

Специалностите, които се изучават в момента, са актуални и 

съвременни. Вярваме, че можем да допринесем за повишаване на 

качеството на професионалното образование и обучение. Нашите 

възпитаници са добре подготвени за работата, която се изисква в 

селското стопанство и производствения сектор. 



УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 

• Едносменно обучение 

• Самостоятелна учебна сграда с добре обзаведени кабинети и 

лаборатории, физкултурен салон, фитнес зала, спортни площадки. 

• Съвременен компютърен кабинет, свързан с локална мрежа и Интернет. 

Два мултимедийни кабинета. 

• Безплатно обучение за водач на МПС категория ”В” , кат. „Ткт“ и кат. 

"Твк", 

• Безплатни курсове за работа със земеделска техника; 



УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: 

• Добре обзаведено с  климатици и Интернет  ученическо общежитие - 

безплатно  за всички ученици. 

• Чуждоезиково обучение: английски и руски език 

• Възможност за участие в спортни секции – футбол и тенис на маса 

• Безплатен транспорт с ученически автобус до близките населени места 

• Практическо обучение в производствени фирми 

• Участие в проекти. 



В момента се обучават ученици по специалност Монтьор на 

селскостопанска техника и Монтьор на металообработващи машини. 

Нуждата от квалифицирани кадри в тези направления гарантира  

реализацията им както в България, така и в страните от Европейския съюз. 

 



Специалност: Механизация на селското стопанство 

Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА 

Срок на обучение: 5 години 
Учениците изучават: 

• Трактори и автомобили; 

• Селскостопански машини; 

• Експлоатация на земеделска техника; 

• Диагностика и ремонт; 

• Работа с машинно-тракторни агрегати. 

Усвояват  умения за: 

• работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на 

земеделски култури и селскостопански животни; 

• диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника; 

• работа с компютър и владеене на чужди езици. 

Получават: 

• диплома за средно образование след завършен XII клас и успешно положени 

държавни зрелостни изпити; 

• свидетелство за II степен на професионална  

квалификация след завършен XII клас 

и успешно положени държавни изпити; 

• свидетелство за управление на МПС: 

• кат. „Ткт"  - обучението е безплатно; 

• кат. "Твк", "В" - обучението е безплатно . 

 

 



Специалност: Металообработващи машини 

Професия: МАШИНЕН МОНТЬОР  

Срок на обучение: 5 години 
Учениците изучават: 

• техническа механика; 

• техническо чертане; 

• технология на машиностроенето; 

• металорежещи машини и инструменти; 

• проектиране с приложни програмни продукти; 

• машинни елементи. 

Усвояват  умения за: 

• управлението на универсални и специализирани металообработващи машини; 

• шлосерски операции; 

• поддържането и ремонта на металообработващите машини; 

• организиране и управление на машиностроителното производство. 

Получават: 

• диплома за средно образование след завършен 

 XII клас и успешно положени държавни зрелостни 

 изпити; 

• свидетелство за II степен на професионална  

квалификация след завършен XII клас 

и успешно положени държавни изпити; 

• свидетелство за управление на МПС. 

. 

 

 



 

Машинният оператор на металорежещи машини работи с универсални 

автоматични и полуавтоматични стругови, фрезови, пробивни, 

шлифовъчни, стъргателни, резбообработващи и зъбонарязващи 

металорежещи машини с различни системи за управление. Изпълнява 

механични обработки чрез рязане на обработвания материал, като за 

целта прилага различни стругови, фрезови, шлифовъчни и други 

обработки на съответната машина със стругарски нож, фреза, 

шлифовъчен диск или друг подходящ за обработката режещ инструмент. 

Разкрихме паралелка по металообработване, тъй като има 

недостиг на кадри, няма достатъчно фрезисти, заварчици, 

стругари.  
 

 

 



Училището разполага с добра материално – техническа база добре 

обзаведени учебни кабинети. 
 

 



Учениците са влюбени в техниката 
 

 

http://ptg-sandanski.com/wp-content/uploads/2019/04/55542000_510280859501538_2662768810284548096_n.jpg


 

 

 

 

Участваме в проекти 
 

 



 

 

Организираме състезания 
 

 



 

 

 

 

Участваме в състезания 
 

 



 

 

Печелим грамоти в национални състезания 

 

Възпитаниците на училището имат успешни изяви в етапите на 

националните състезания по професии „Млад фермер.“ 

 
 

 



 

 

… и се забавляваме 

 

 
 

 



 

 

Едно от най-важните предимства на ПГ по МСС е неговият колектив -  

учители, добри специалисти, притежаващи знания и опит, които са се 

посветили на мисията да осигурят най-прекия път към познанието за 

своите възпитаници, да бъдат не само техни учители, но и приятели. 
 

 



 

Казват, че сме училище на традицията и това не е случайно. Възмъжалите 

някогашни възпитаници, доскоро наши ученици, сега водят при нас своите 

деца. Мило и вълнуващо е, когато споделят, че и те са учили в това 

училище, че класната стая на сина им е тяхната класна стая и той върви 

по техния път. 

 



 

Благодарим Ви за вниманието! 
 


