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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 

“ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ—

МАЙСТОРА”  

  Учебно заведение с дългого-

дишни традиции в подготовката на 

кадри за сферата на услугите. 

Обучението се осъществява в един 

учебен корпус, специализирани 

учебни работилници, снабдени със 

съвременни шевни машини, както и  

компютърни кабинети с изградена 

локална компютърна мрежа, осигу-

ряваща връзка с интернет. 

Училището разполага с физкулту-

рен салон, оборудван с  фитнес уре-

ди. Има футболно, волейболно, 

хандбално и баскетболно игрища. 

ТАЛАНТЛИВИ КОНСТРУКТОРИ, 

МОДЕЛИЕРИ И ТЕХНОЛОЗИ 

ПРЕВРЪЩАТ ПРОФЕСИЯТА СИ 

В ИЗКУСТВО.  

ТЕ ПРАВЯТ СВЕТА ПО-КРАСИВ,  

А ХОРАТА ПО-ЩАСТЛИВИ.  

СТАНЕТЕ ЕДНИ ОТ ТЯХ И ЩЕ 

ПОЛУЧИТЕ СВЕТА. 

 



 

 

П Р О Ф Е С И И 

 

През учебната 2020/ 2021 година ви 
предлагаме обучение по специалности с го-
ляма възможност за професионална реа-
лизация след успешно завършване на пъл-
ния курс. 
 

Специалност: 
“ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО 

ОТ ТЕКСТИЛ” 
 

Професия: 
“ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО  

НА ОБЛЕКЛО” 
 

Дневна форма на обучение 

Срок на обучение— 5 години 
Завършилите  успешно  тази професия ще 
могат да: 

▪ Построяват основни конструкции на 
дамско, мъжко и детско облекло; 

▪ Знаят и прилагат технологиите за про-
изводство на облекло; 

▪ Работят с основни видове шевни машини 
и съоръжения. 

 

Завършилите пълния курс на обучение  по-
лучават средно образование, втора степен 
на професионална квалификация и въз-
можност да продължат образованието си 
във висши учебни заведения. 

Специалност: 
“КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО  
ОТ ТЕКСТИЛ” 

 
Професия: 

“МОДЕЛИЕР—ТЕХНОЛОГ  
НА ОБЛЕКЛО” 

 
Обучение чрез работа  

/дуална форма на обучение/ 

Срок на обучение— 5 години 
За учениците избрали тази специалност, прак-
тическото обучение ще се осъществява в  р е а л 
н а  р а б о т н а  с р е д а/шевно предприятие/, 
под ръководството на наставник и учител по  
професионална подготовка в следните фирми: 

 ВИТАЛ ЕООД 

 ВАЛЕНА ЕООД 

 ТЕКСИКОМ ООД 

 ТПК “ОСОГОВО” 

 МГ ШУС ЕООД 

 ЕСПАСИОНЕ 

Те ще бъдат назначени на трудов договор и ще 
получават заплащане за труда си. 

Завършилите  успешно  тази професия ще мо-
гат да: 

▪ Проектират и оформят различни видове об-
лекла; 

▪ Правят моделни разработки, изработват 
кройки на различни видове облекла и модели, 
включително и по собствени разработки; 

▪ Знаят и прилагат технологиите за производ-
ство на облекло; 

▪ Работят с основни видове шевни машини и 
съоръжения. 

Завършилите пълния курс на обучение  по-
лучават средно образование, трета степен 
на професионална квалификация и въз-
можност да продължат образованието си 
във висши учебни заведения. 

През учебната година имате възможност 
да се включите  в групи по интереси от 
областта на изкуствата и технологиите 
- “Изобразително изкуство и фотогра-
фия” ,  “Нар одни  танци”  или 
“Фризьорство”, както и да запишете курс 
за придобиване на правоспособност за водач 
на МПС - категория “В” на ниски цени. 

 

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 МАТЕМАТИКА 

 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ ПРИ 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 


