
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ - МОНТАНА 

 Бул. „Александър Стамболийски”  №37, тел. 096/ 305 197 096/305 178 

e-mail: pglpmontana@abv.bg 
 

Справка 

за броя на свободните места в ПГЛП по специалности и класове 

  Професия „Оператор в производството на облекло ”, 8 клас 

 Специалност „Производство на облекло от текстил” 

Форма на обучение: Дневна  

  Брой на места в паралелката: 25 

  Свободни места:  12   

 
    Професия „Фризьор”,8 Клас 

  Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” 

Форма на обучение: Дневна  

Брой на местата  в паралелката: 13 

Свободни  места: 0  

 

Професия „ Помощник- възпитател”, 8 Клас 

 Специалност „Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца” 

Форма на обучение: Дневна  

Брой на места в паралелката: 13 

Свободни  места: 2   

 

  Професия „Оператор в производството на облекло ”, 9 клас 

 Специалност „Производство на облекло от текстил” 

Форма на обучение: Дневна 

  Брой на места в паралелката: 26 

  Свободни места:  8   

 
    Професия „Фризьор”, 9 Клас 

  Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” 

Форма на обучение: Дневна 

Брой на местата  в паралелката: 13 

Свободни  места: 3 

 

Професия „ Помощник- възпитател”, 9 Клас 

 Специалност „Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца” 

Форма на обучение: Дневна  

Брой на места в паралелката: 13 

Свободни  места: 4   
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 Професия „Оператор в производството на облекло ”, 10 клас 

 Специалност „Производство на облекло от текстил” 

 Форма на обучение: Обучение чрез работа   

 Брой на места в паралелката: 26 

 Свободни места:  5   

 

    Професия „Козметик”, 10 Клас 

  Специалност „Организация и технология на козметичните услуги” 

Форма на обучение: Дневна 

Брой на местата  в паралелката: 13 

Свободни  места: 1 

 

Професия „Асистент на лекар по дентална медицина”, 10 Клас 

  Специалност „Асистент на лекар по дентална медицина” 

Форма на обучение: Дневна 

Брой на местата  в паралелката: 13 

Свободни  места: 0 

    Професия „Фризьор”, 11 Клас 

  Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги” 

Форма на обучение: Дневна 

Брой на местата  в паралелката: 26 

Свободни  места: 3 

 

    Професия „Моделиер- технолог на облекло”, 12 Клас 

  Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил” 

Форма на обучение: Дневна и обучение чрез работа  

Брой на местата  в паралелката: 26 

Свободни  места: 6 

 

Професия „Маникюрист- педикюрист”, 12 Клас 

 Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика” 

Форма на обучение: Дневна  

Брой на местата  в паралелката: 26 

Свободни  места: 9 

 

 

  

 


