
ПРИЕМ 2022/ 2023 Г. 

 

Учебно заведение с дългогодишни традиции в подго-

товката 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, 

осигуряваща връзка с интернет. 

Училището разполага с физкултурен салон, оборуд-

ван с  фитнес уреди. Има футболно, волейболно, 

хандбално и баскетболно игрища. 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА 
ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА 

ПРОМИШЛЕНОСТ  

 

“ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ —
МАЙСТОРА”  

ГРАД КЮСТЕНДИЛ  

град Кюстендил 

улица „Искър“ № 5 

 

Тел: 078/52-40-56  

Имейл: e-mail: pglp_kustendil@abv.bg  

Уеб сайт: pglp-kn.com 

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/

ПГЛП-Владимир-Димитров-Майстора-гр-

Кюстендил 

 

„Владимир Димитров 

— Майстора“                           

град Кюстендил 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМ НАЗИЯ  

ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ  

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  

ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ 

„ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ—МАЙСТОРА“ 

 - ГРАД КЮСТЕНДИЛ 



Специалност: 

“ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ” 

Професия: 

“ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО” 

Обучение чрез работа  

/дуална форма на обучение/ 

Срок на обучение— 5 години 

За учениците избрали тази специалност, практическото 

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 нас-

тавник и учител по  професионална подготовка в следни-

те фирми: 

ВИТАЛ ЕООД 

ВАЛЕНА ЕООД 

ТЕКСИКОМ ООД 

ТПК “ОСОГОВО” 

 

Те ще бъдат назначени на трудов договор и ще получа-

ват заплащане за труда си. 

Завършилите  успешно  тази професия ще могат да: 

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

▪ Знаят и прилагат технологиите за производство на об-
лекло; 

▪ Работят с основни видове шевни машини и съоръжения. 

Завършилите пълния курс на обучение  получават средно 

образование, втора степен на професионална квалифи-

кация и възможност да продължат образованието си във 

висши учебни заведения. 

През учебната 2022/ 2023 година ви предлагаме 

обучение по специалности с голяма възможност 

за професионална реализация след успешно за-

вършване на пълния курс. 

 

Специалност: 

“КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛО-

ГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ” 

Професия: 

“МОДЕЛИЕР—ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО” 

Дневна форма на обучение 

Срок на обучение— 5 години 

Завършилите  успешно  тази професия ще могат 

да: 

▪ Проектират и оформят различни видове облекла; 

▪ Правят моделни разработки, изработват кройки 

на различни видове облекла и модели, включител-

но и по собствени разработки; 

▪ Знаят и прилагат технологиите за производство 

на облекло; 

▪ Работят с основни видове шевни машини и съо-

ръжения. 

Завършилите пълния курс на обучение  получават 

средно образование, трета степен на професио-

нална квалификация и възможност да продължат 

образованието си във висши учебни заведения. 

         П Р О Ф Е С И И 

 

През учебната година имате възможност да се включите  

в групи по интереси от областта на изкуствата и техноло-

гиите, както и да участвате във всички училищни прояви. 

 

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ  

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ  

ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ  

 

 

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

 МАТЕМАТИКА  

 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВН О ОБРАЗОВАНИЕ  

 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  


