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ОБРАЗОВАНИЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

Модната индустрия е с огромен икономически потенциал, 

но и един от основните замърсители на околната среда. 

Производството и потреблението на облекло е отговорно за 

екологичните и социални въздействия. Тези въздействия са 

свързани и с отглеждането и извличането на суровини за 

поддръжка на облеклото.  

Краткотрайността на жизнения цикъл на модните продукти 

предполага масово производството и неконтролирано 

потребление на продукти, с програмирано излизане от употреба 

на всеки шест месеца. Основните проблеми, причинени от този 

отрасъл, са консумация на мода, консумация на вода, условията 

на труд, изразходваната енергия, въглеродни емисии от 

транспорта и тъкането, сложността на веригата за доставки и 

управление на отпадъците. Тук е мястото да бъде спомената и 

екологичната криза, която е причинена от културата на масовия 

потребител в модната индустрия.  

Паралелно, модната индустрия се променя - потребителите 

са все по-осведомени по въпросите на околната среда и започват 

да предпочитат продукти, разработени с екологични и социално 

отговорни политики.  

Както вече е известно, процесът за опазване на околната 

среда е стартирал с идеята за дрехи “втора употреба” и 

рециклирането на отпадъци, които световният океан съхранява 

като резултат от човешка дейност. 

Развитието на нанотехнологиите, биотехнологиите и 

дигиталните технологии ни води до естественото възникване на 

нов модерен и естетичен продукт в модната и в текстилната 

сфера, който да внася различен комфорт в живота ни. 

Разработките понастоящем са насочени към 

микрокапсулиране на разнообразие от активни вещества, 



безшевни техники за шиене, помощни продукти за текстил, които 

се разрушават в края на процеса, структуриране на гладките 

влакна с лазер. 

Разработени прототипи включват: 

- тъкани, които имат способността да отблъскват водата и да 

се почистват сами; 

- хартиени блузи и панталони, които могат да 

дезинфекцират кожата на човешкото тяло, докато ги носим; 

- тениски, предпазващи от радиация, с интерактивен 

камуфлаж или сензори, които засичат потенциална биохимична 

атака; 

- спортни облекла, които са оборудвани с LED диоди, чиято 

работа може да се контролира директно от смартфоните ни; 

- чорапи, които регулират кръвното налягане; 

- дрехи, които могат да измерват дишането, сърдечния 

ритъм и съня ви; 

- бебешки дрехи, които са системи за наблюдение; 

- кибер-мода; 

- якета, пуловери, панталони и др. ще се превърнат в 

интерактивни повърхности, които могат да бъдат използвани като 

бутони и тъчпади и ще предават информация до най-близкия 

смартфон или компютър чрез Wi-Fi технологията; 

- самозавързващи се маратонки, обувки и дрехи, които 

променят цветовете си; 

- „отгледани“ за 10 дни биоразградими облекла от 

организми, като бактерии, мая, плесен и водорасли, домашно 

произведен текстил от зелен чай, захар, микроби се превъръщат 

в… тор; 

- текстил от проводими влакна, улавящи и обработващи звук 

от далечни обекти; 

- 3D принтирани дрехи по предварително сканирана мярка; 

- колекции, които поддържат специален Music режим, който 

позволява на LED диодите "да пулсират" в ритъма на музиката, 

която слушате; 

- дрехи, които реагират на гласовете на своите собственици 

и променят начина, по който изглеждат докато си тананикате 

любимата си песен; 



- дрехи, чрез които родителите проследяват 

местоположението на детето си чрез интегриран мобилен 

телефон и GPS устройство; 

- яке, генериращо енергия чрез соларни панели и др.  

Иновациите и креативността в модната екологична 

индустрия намират отражение в ПГО „Недка Иван Лазарова“ – 

Русе, която се опитва да се адаптира към променящото се 

обществено съзнание, давайки своя малък принос чрез 

предоставяне на нужната среда за обучение на устойчиви модни 

дизайнери.  

Особено внимание заслужава колекцията „Космос“, 

създадена през 2017 год. от ученици от специалност „Моден 

дизайн“, която ни пренася 

в бъдещето, като се опира 

на семплата геометрия и 

неорганичните материи. 

Със своите светещи 

елементи моделите 

извеждат на преден план 

усилията на училището за 

опазване на природата и 

културата на човека. В 

отговор на 

предизвикателствата на 

природата, модната линия „Космос“: 

- не генерира голямо количество отпадъци; 

- не вреди на хората и природата; 

- е актуална устойчива колекция, създадена с нови инструменти и 

методи за дизайн; 

- е визуално оформена като средство за въздействие и цели 

развиване и изграждане на умения по проектиране на оригинални 

дизайнерски облекла;  

- е моден Е-продукт от ново поколение, със интегрирани LED- 

елементи, които могат да се използват многократно и да не 

вредят на околната среда; 

- е форма на изразяване, вдъхновена от нужните на младото 

поколение. 



Залагайки на естетиката, модните проекти на ПГО „Недка 

Иван Лазарова“ – Русе оформят иновативни идеи, които 

комбинират новите технологии с опазване на околната среда. 

Това доведе до създаването на следващия проект „Геометрия“ с 

елемент на трансформация, по идея 

на учениците от 12 клас, 

специалност „Моден дизайн“. 

Моделът „Пола-гащеризон-

раница“, разработен на принципа 

“Бърза мода”, спечели второ място 

на тазгодишната Единадесетата 

Панорама на професионалното 

образование. Съчетанието на пола с 

гащеризон от неопрен – модерна 

материя за 2018 г., която създава 

свои 

собствени, 

обемни 

детайли, 

все повече 

намира място в новите колекции по 

цял свят. Ансамбълът може да се 

приложи във всекидневието на всеки 

тийнейджър, а трансформацията на 

полата в раница дава по-голяма 

функционалност в градската среда. С 

лекота моделът акцентира върху 

свободата и креативността на младите хора, с блестящи цветни 

послания към околния свят, независимо от религия, сексуална 

ориентация или възраст. 
 

Материалът е подготвен от ученици от VIII до XII клас, специалност „Моден дизайн“, 

Професионална гимнация по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе  

по повод Европейската седмица на програмирането, 05-20.10.2019 год. 


