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Отборът на ПГГС "Христо Ботев" - Велинград винаги е сред най-добрите
Юндола посрещна на 3 май 2017 г. участниците в Десетото юбилейно издание на
Националното състезание „Горски многобой“. За първи път в историята на проявата тя
се провежда на територията на УОГС „Г. Ст. Аврамов“. Общо 27 ученици от 9
професионални гимназии се включиха в атрактивната надпревара, организирана от
МОН и ЛТУ в партньорство с ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград.

Техническата конференция преди началото на състезанието
Точно в 14:00 ч. на 3 май в Студенстки комплекс „Юндола“ стартира насрочената
техническа конференция. Сред официалните лица бяха доц. д-р Мариус Димитров –
декан на Факултет „Горско стопанство“ при ЛТУ , Маргарита Гатева от дирекция
„Професионално образование“ на МОН и инж. Стефан Шулев – директор на ПГГС
„Христо Ботев“ – Велинград.

инж. Величко Драганов запозна присъстващите с историята на УОГС "Г. Ст. Аврамов" - Юндола
Събитието бе открито със слово на директора на УОГС „Г. Ст. Аврамов“ – инж. Величко
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Драганов. Той запозна присъстващите с историята на стопанството и пожела успех на
всички участници. След него думата получи заместник-деканът на ФГС - доц. д-р Наско
Илиев. Университетският преподавател бе главен координатор по организацията на
„Горски многобой 2017“ от страна на висшето учебно заведение. В своето изложение
доц. д-р Наско Илиев подчерта важността на състезанието. Заместник-деканът на ФГС
не пропусна да отбележи и отличната съвместна работа по организацията на
мащабното събитие, с инж. Надежда Ганчева – зам.-директор на ПГГС „Христо Ботев“ –
Велинград.

Неуморният организационен тандем - доц. д-р Наско Илиев от ЛТУ и инж. Надежда Ганчева от П
Градусът на емоциите се повиши по време на тегленето на стартовите номера на
участниците. Жребият разпредели номерата от 1 до 27. Всеки отбор включваше по
трима ученика, които бяха представители на ПЛТГ „Никола Вапцаров” - Банско, ПГГСД
„Стефан Божков“ – Батак, ЛПГ – Берковица, ПГГСД „Николай Хайтов” – Варна, ПГГС
”Христо Ботев” – Велинград, ПГСГС – Кърджали, ПГСС „Гео Милев” – Мъглиж, ПГСГСТ
„Никола Вапцаров“ – Чепеларе и ПГЗС „Александър Стамболийски“ – Чомаковци.

Жребият отреди №12 за Сашо Цанков от тима на ПГГС "Христо Ботев" - Велинград
Организаторите бяха предвидили и обход на състезателното трасе. Денят приключи с
атрактивни демонстрации на нова специализирана техника, предназначена за горския
сектор.
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Учениците на ПГГС "Христо Ботев" - Велинград бяха незаменими помощници при провеждане на

В ранното утро на 4 май 2017 г. програмата включваше тържественото откриване на
събитието пред сградата на Студентски комплекс „Юндола“. Десетото юбилейно
издание на националното състезание „Горски многобой“ бе открито от ректора на
Лесотехнически университет – проф. д-р Иван Илиев. Приветствие към участници
отправиха още проф. д-р Иван Палигоров – заместник-министър на МЗХ, който е
възпитаник на велинградската професионална гимназия, и г-жа Маргарита Гатева от
Дирекция „Професионално образование“ на МОН.

Проф. д-р Иван Палигоров (вляво) по време на откриването заедно с г-жа Маргарита Гатева и п
Точно в 9:00 ч. бе даден старт на първия етап от състезанието, в който участниците се
представят индивидуално. В него те трябваше да преминат по пресечен горски терен с
обща дължина 2,2 км.

По трасето бяха разположени пунктове за:
- разпознаване на гъби, насекомни вредители и повреди от тях, следи от птици и
бозайници, на дървесни видове по клонки, семена и проби;
- спортен риболов;
- стрелба с пневматично оръжие;
- садене на фиданки.
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Пунктът за стрелба с пневматично оръжие бе най-атрактивен за участниците

Участниците в състезанието демонстрираха своите знания и умения в областта на
горското и ловното стопанство.

Абсолютен шампион в първия индивидуален етап от състезанието стана Стефан
Спасов от ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград.

Капитанът на ПГГС "Христо Ботев" - Велинград Стефан Спасов стана първенец в първия етап
Втората част от състезанието бе свързана с подготовка на бензиномоторен верижен
трион за работа (разглобяване и сглобяване), поваляне, окастряне, разкройване и
кубиране на иглолистно дърво и прецизно рязане на шайби върху трупи.

Йоан Уюров от ПГГС "Христо Ботев" - Велинград демонстрира уменията си в разглобяване и сгл
С това състезателният ден изпълнен с много емоции, зрелищност и динамика приключи
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и започна работата на централната комисия, която трябваше да обработи оценителните
протоколи от всичките седем комисии.

Сашо Цанков от ПГГС "Христо Ботев" - Велинград на пункта за прецизно рязане на шайби
Първото място в комплексното класиране на състезанието „Горски многобой 2017“
завоюва отборът на ПГСГСТ „Никола Вапцаров“ – Чепеларе. Втори се наредиха
възпитаниците на ПЛТГ „Никола Вапцаров” – Банско. Трети завърши отборът на ПГГС
„Христо Ботев“ – Велинград, който бе в състав Стефан Спасов (капитан), Сашо Цанков,
Йоан Уюров и Димитър Белев, със старши треньор инж. Ася Линчева.

Победителите от ПГСГСТ „Никола Вапцаров“ – Чепеларе
На церемонията по награждаването присъства кметът на община Велинград д-р
Костадин Коев и председателят на Общински съвет – Велинград – инж. Бельо
Мандраджиев. Изпълнителната агенция по горите бе представена от инж. Йордан
Палигоров.

Възпитаниците на ПГГС "Христо Ботев" - Велинград заслужиха призово класиране
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Всички участници в състезанието получиха щедри награди от спонсорите представителите за България на Stihl и Husqvarna. „Многобойците“ бяха поощрени още
от БУЛПРОФОР – професионалната браншова организация на частнопрактикуващите
лесовъди и от „Пролес инженеринг“ ООД. Градоначалникът на Велинград д-р Костадин
Коев също връчи награди на участниците.

Високо академично присъствие (отляво-надясно): проф. д-р М. Милев, доц. д-р М. Димитров и д
Заместник-ректорът на ЛТУ – проф. д-р Милко Милев, поднесе поредната страхотна
изненада за тях. Всички те научиха, че са удостоени с правото да бъдат приети за
студенти във факултет „Горско стопанство”, без да полагат приемен изпит. Още едно
истинско признание и оценка за положения труд и усилия от всеки участник.

Проф. д-р Милко Милев съобщава на участниците радостната вест, че вече са приети в ЛТУ
Кметът на Велинград д-р Костадин Коев отличи с почетни грамоти във връзка с
провеждане на състезанието, инж. Стефан Шулев – директор на ПГГС „Христо Ботев“ –
Велинград, инж. Анна Чечева - бивш преподавател в гимназията с огромен принос за
утвърждаването на състезанието „Горски многобой“, Маргарита Гатева от МОН и
заместник-ректорът на ЛТУ – проф д-р Милко Милев.
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Кметът на Велинград д-р Костадин Коев връчва почетна грамота на инж. Стефан Шулев (вдясн

МОН награди с плакети директорите на 9-те професионални гимназии за приноса им за
развитите на състезанието „Горски многобой“ – едно от най-мащабните мероприятия от
националната панорама на професионалното образование. Отличията бяха връчени от
г-жа Маргарита Гатева. По традиция в края на церемонията тя обяви и името на
следващия домакин на състезанието. През 2018 г. надпреварата „Горски многобой“ ще
се пренесе в Берковица. Г-жа Гатева декларира готовност рангът на състезанието да
бъде променен от национален в международен. Сред гостите на Десетото юбилейно
издание на „Горски многобой“ бяха представители на училища от Сърбия, Босна и
Херцеговина и Румъния. Те изразиха желание за участие на техни отбори в следващото
издание на състезанието.

Директорите на професионалните гимназии бяха сред отличените от МОН за принос за състеза
За 5 май 2017 г. организаторите бяха предвидили посещение на Високопланинския
спортен комплекс „Белмекен“ и до местността „Старина“. След разходката всички
отбори отпътуваха към родните си места, силно впечатлени от обстановката и
организацията на Десетото юбилейно състезание „Горски многобой“ на Юндола.
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