
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45  ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА 

 П Г Л П ! 

 
          Учебната 2013/2014 година в ПГЛП преминава под знака на един голям 
юбилей - 45 години от създаването на училището. В началото -  през 1968 
година е било  Професионално техническо училище по текстил / ПТУ /, а 
през 1972 година прераства в СПТУ по текстил. 
          През 1974 година е открита нова сграда, в която гимназията се 
помещава и днес. 
          През 1977 година училището е републикански първенец сред средните 
професионални училища в страната, а учителският колектив е удостоен със 
званието образцов и е награден от Министерството на народната просвета. 
          През 1981 година ПТУ се слива със СПТУ по комунално-битови услуги 
под името СПТУ по текстил и облекло, което през 1995 година прераства в 
Техникум по лека промишленост / ТЛП /. 
          За патрон на училището е избран неповторимият магьосник на четката 
-  българският художник, нашият земляк Владимир Димитров, получил най-
голямото народно признание да бъде наречен - МАЙСТОРА ! 
         През годините  ПГЛП  „ Владимир Димитров – Майстора ” се 
утвърждава като средище за подготовка на различни кадри за леката 
промишленост и сферата на услугите, като предачно, плетачно, обувно и 
шевно производство и фризьорство. Производствената практика на 
учениците се провежда във водещи фирми в града  -  в реална работна 
среда за подобряване качеството на професионалното образование и по-
успешна реализация на пазара на труда. 
          На 1-ви февруари 2014 година се навършват 132 години от рождението 
на нашия патрон Владимир Димитров – Майстора, който е по-жив от 
всякога. Картините му преливат от багри и цветове, от чувства и 
настроения, от емоции и фантазии! 
          Нека си припомним думите на този велик, но скромен творец, сам 
определил себе си като РИСУВАЧ: „ А, чудно хубава е нашата земя откъм 
материал за художествено пресъздаване. Особено душата на нашия народ, 
в която са изразени човечност, свенливост и целомъдрие.” 

         С магията на Майстора възпитаниците на ПГЛП и днес създават 
модерни облекла и творят красота. 



         В момента учениците се обучават по следните специалности: 
Конструиране и моделиране на облекло от текстил и Шивачество.    
Възпитаниците на училището се подготвят за моделиер-конструктори и 
технолози в шевното производство  и шивачи. Те могат да работят като 
дизайнери, оператори на машини. 
          Не на последно място трябва да се подчертаят усилията на 
висококвалифицирания  колектив от преподаватели и възпитатели, които 
помагат на възпитаниците си да бъдат конкурентноспособни и ги 
окуражават да устояват на трудностите и преломите на днешното време. 
         


