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Професия: 
„Оператор в производството на облекло“ 

 

 Срок на обучение: 5 години; 

Форма на обучение: дневна- обучение чрез работа 
(дуална система на обучение) 

 Прием в VIII клас; 

 Специалност: Производство на облекло от текстил; 

 Степен на професионална квалификация:втора  
 

              БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ 

 
       ♦ Български език и литература 
       ♦ Математика 
       ♦ Биология и здр. образование 
     ♦ Изобразително изкуство 



Професия: „Моделиер – технолог на 
облекло“ 

 Срок на обучение: 5 години; 

 Форма на обучение: дневна  

 Прием в VIII клас; 

 Специалност: Конструиране, моделиране и 
технология на облекло от текстил; 

 Степен на професионална квалификация:трета 

   

           БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ 

 
      ♦ Български език и литература 
      ♦ Математика 
      ♦ Биология и здр. образование 
      ♦ Изобразително изкуство 

 



  Завършилите тези професии ще могат да:          

 - познават текстилните материали за производството на 
облекло;          

 - построяват основни конструкции и моделни разработки 
на дамско, мъжко и детско облекло;          

 - знаят и прилагат  технологиите за производство на 
облекло;   

            - разработват и разчитат техническа и технологична 
документация;        

 - работят с основни видове шевни машини, кроячна и 
гладачна техника и извършват елементарни регулировки;         

 - прилагат усвоените знания и умения за здравословни и 
безопасни условия на труд.  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ:  

 Завършилите професията могат да работят във:        

   - фирми за производство на шевни изделия; 

        - лични фирми; 

        - фирми за производство на бутикови облекла; 

        - облекла по поръчка, 

        - възможност да продължат образованието си  

            във висши учебни заведения.  



През тези 5 години учениците се 
научават: 

 - да познават различните по състав и 
структура платове; 

- да познават различните по състав и 

структура платове; 

 



 - да подбират подходящите 

материали  за изработване на  
дадено облекло и изделия с битово 

предназначение 

 



 В часовете по Въведение в Технология 
на облеклото и Технология на облеклото 

учениците сами избират моделите, на 
които да разработват техническа и 

технологична документация. 



 Там те сами правят 
кройки по лични мерки на 
избрания от тях модел. 

С особен интерес учениците 
посещават часовете по Въведение в 
Конструиране на облеклото и  
Конструиране на облеклото 



В ПГЛП - гр. Кюстендил имате 
възможност да развиете всички Ваши 

таланти 



Училището разполага с 
отлична материално – 

техническа база 



В гимназията има осем обновени 

класни стаи 

 

 

 



Обзаведени са три учебни работилници 
оборудвани с класически, нови 

съвременни и специални шевни машини 
за изработване на облекло и гладачни 

маси 
 

 

 



Гимназията разполага с 

компютърен кабинет оборудван 

със съвременни компютърни 

системи 

 
 

 

 

  



Училището разполага с добре 

оборудван Физкултурен салон с 

фитнес уреди и игрище 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА 
ПРОМИШЛЕНОСТ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-

МАЙСТОРА“, ГРАД КЮСТЕНДИЛ 

ПГ по лека промишленост ви предлага да се 

включите в групи за извънкласни дейности – 

„Изобразително изкуство и Фотография“ и   

 „Моето фризьорско студио“  
 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА 
ПРОМИШЛЕНОСТ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-

МАЙСТОРА“, ГРАД КЮСТЕНДИЛ 

  

 ПГ по лека промишленост предлага на своите 

ученици да запишат курс за придобиване на 

правоспособност за водач на МПС с отстъпка в цена: 

 

 



  

 

Професионална гимназия по лека промишленост 
партнира с фирми от града, които всяка година 

предоставят възможността учениците да 
провеждат производствената си практика в 

реални условия. 



Учениците, които изберат дуалната 
система на обучение: 

• Практическото им обучение ще се провежда в 
реална работна среда в XI и XII клас и ще се 

осъществява през цялата учебна година, не по-
малко от 2 (два) дни в седмицата за ХІ клас и 3 

(три) учебни дни в седмицата за XII клас.  
 

 



• Учениците ще бъдат назначени на трудов 
договор и ще получават заплащане за 

труда си 



Фирмите партньори, в които се провежда 
обучението са: 

  

 Витал ЕООД 

 Валена ЕООД 

 Тексиком ООД 

 ТПК “Осогово“ 

  



Гимназията работи по проект  

„Подкрепа за дуалната система на обучение“ 
BG05M2OP001-2.014-0001 

• По проекта е оборудвана учебна работилница с 
чисто нови шевни машини 



„Подкрепа за дуалната система на обучение“ 
BG05M2OP001-2.014-0001 

• Закупени са нови учебници по професионална 
подготовка и английски език по професията 



„Подкрепа за дуалната система на обучение“ 
BG05M2OP001-2.014-0001 

• За учебната практика в реална работна среда, на 
учениците обучаващи се в дуалната система на 
обучение са закупени работни облекла 



Учениците от ПГЛП всяка година правят мартеници 
за хората от Дом за възрастни хора с физически 

увреждания „Ильо Войвода“, град Кюстендил 

През годинте ПГЛП организира за 
своите ученици различни мероприятия 



ГИМНАЗИЯТА УЧАСТВА В  
УЧИЛИЩНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ - КЮСТЕНДИЛ 



Училището участва с различни отбори 
в двустранни срещи в Кюстендилска и 

Невестинска общини 



Учениците завършили нашите 
специалности могат да продължат  

образованието си в: 
 
 
 Технически университет – Габрово; 
 Технически университет – София –    
    специалност Инженерен дизайн; 
 Югозападен Университет „Неофит   
    Рилски - Благоевград“ 



Благодарим Ви, за вниманието! 


