
раха модели на облекла от 1920 г. до 1980 
г., които сами са конструирали, модели-
рали и ушили. Съчетаването на история и 
традиции с новаторския дух на съвремен-
ните млади хора, е пример за това как мъд-
ростта и опитът на поколенията се 
обединяват
Не случайно и девизът на Професио-
нална гимназия по облекло „Недка Иван 
Лазарова” – гр. Русе е известната фраза на 
Ивон Делендр: „Ние обличаме духа, а не 
само тялото си!”.

Продължава на стр.4

Учениците от Професионална гимназия 
по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе 
впечатлиха русенци с оригиналното си 
участие на 26 септември в Парада на ретро 
автомобили Русе 2020. Инициативата се 
реализира за шести път в града ни от 
Авто-мото клуб „Русчукъ“ и Фондация 
„Ру„Русе - град на свободния дух“.Възпита-
ниците на училището се включиха  с 
изложба „Истории по действителни 
случаи“ със скици на дрехи от различни 
епохи. Mомичетата и момчетата презенти-

РЕТРО - ПАРАД НА АВТОМОБИЛИ,  РУСЕ 2020

Мovid-19 Pro Fashion Професионална 
гимназия по облекло "Недка Иван 
Лазарова" - Русе отбеляза тържествено 
началото на новата учебна.
В гама червено - черно дизайнерските 

проекти на облекла бяха съчетани с ориги-
нални предпазни маски.
Инж. Диана Иванова, Директор на учи-
лището, поздрави с добре дошли всички 
ученици, родители, учители и гости, с 
пожелания за ползотворна учебна година.
Предизвикателна година, в която децата 
да бъдат мотивирани да мислят свободно, 
да откриват красотата на познанието, да 
творят с вдъхновение.
На добър час - със здраве и напред!

Професионална гимназия по облекло 
"Недка Иван Лазарова" - Русе е първото 
училище в страната, което прояви съпри-
частност към проблема с глобалната 
пандемия, изработвайки и до днес 
защитни маски за многократна употреба, 
предоставяйки ги безвъзмездно на 
училищаучилища и други институции в цяла 
България. С ефектното ревю за открива-
нето на учебната година, възпитаниците 
показаха с проектите си, че маските са не 
само предпазно средство, но и оригинален 
моден аксесоар.
Всички презентирани модели на 

облекла са с елементи на трансформация, 
което ги прави уникални, но практични за 
повече от един повод или сезон. С екстра-
вагантното модно ревю под мото

МOVID-19 PRO FASHION-2020

Уважаеми колеги, 
Скъпи бивши и настоящи възпитаници 
на „облеклото“,
Скъпи приятели и съмишленици,
Честит Празник, 
ОтбОтбелязващ 124-годишнина от създа-

ването на нашето училище!
Носете в сърцата си вярата, надеж-

дата и любовта към доброто и съзида-
телното!
Така ще сбъдвате мечтите си и пости-

гате успехите си!
Бъдете здрави, отговорни, достойни и 
горди последователи на всички, дали 
принос за създаването, просперитета и 
успехите на Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“ град 
Русе!

инж. Диана Иванова
ДИРЕКТОРДИРЕКТОР

горе 
небето синее. 
Все пак ще чувствам 
приятния гъдел, 
че още живея, 
че още ще бъда. 
Но еНо ето, да кажем, 
вий вземете, колко? — 
пшеничено зърно 
от моята вера, 
бих ревнал тогава, 
бих ревнал от болка 
като ранена 
в сърцев сърцето пантера. 
Какво ще остане 
от мене тогава? — 
Миг след грабежа 
ще бъда разнищен. 
И още по-ясно, 
и още по-право — 
миг слмиг след грабежа 
ще бъда аз нищо. 
Може би искате 
да я сразите 
моята вяра 
във дните честити, 
моята вяра, 
че уче утре ще бъде 
живота по-хубав, 
живота по-мъдър? 
А как ще щурмувате, моля? 
С куршуми? 
Не! Неуместно! 
Ресто! — Не струва! — 
ТТя е бронирана 
здраво в гърдите 
и бронебойни патрони 
за нея 
няма открити! 
Няма открити! 

Ето — аз дишам, 
работя, 
живея 
и стихове пиша 
(тъй както умея). 
С живота под вежди 
ссе гледаме строго 
и боря се с него, 
доколкото мога. 
С живота сме в разпра, 
но ти не разбирай, 
че мразя живота. 
Напротив, напротив! — 
Дори да Дори да умирам, 
живота със грубите 
лапи челични 
аз пак ще обичам! 
Аз пак ще обичам! 
Да кажем, сега ми окачат 
въжето 
и пии питат: 
„Как, искаш ли час да живееш?“ 
Веднага ще кресна: 
„Свалете! 
Свалете! 
По-скоро свалете 
въжето, злодеи!“ 
За неЗа него — Живота — 
направил бих всичко. — 
Летял бих 
със пробна машина в небето, 
бих влезнал във взривна 
ракета, самичък, 
бих търсил 
в прв простора 
далечна 
планета. 
Но все пак ще чувствам 
приятния гъдел, 
да гледам как

ВЯРА
/Никола Вапцаров/



Проекти на дамско облекло от ученици от 11 "а" и 12 "а" клас в Професионална 
гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе, специалност "Моден дизайн" в 
часовете по учебна практика Художествено оформление на облекло и аксесоари.

Международни признания за бивша въз-
питаничка на Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, 
випуск 2009 г., специалност „Козметика“. 
Анита Гочева е завоювала две l-ви места в 
България в конкурси за маникюр. На 
открит интернационален шампионат по 
фризьорстфризьорство и козметика е отличена с 
престижното l-во място в Женева, ll-ри 
места в Румъния и Русия. След месец 
Анита ще участва в шампионат в Атина. 
Предизвикателство пред момичето е под-
готовката за предстоящи професионални 
изяви през януари в Русия и март в Дубай. 
Гордеем се с теб, Анита! Вдъхновения и 
успех!

МЕЖДУНАРОДНИ ПРИЗНАНИЯ ЗА БИВША
      ВЪЗПИТАНИЧКА НА ПГО – РУСЕ

Tрета награда в раздел „Вестници на 
хартиен носител“ беше присъдена на 
училищния вестник „Съвременници“ на 
Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“ - Русе на осмото 
издание на Националния ученически 
журналистически конкурс „Григор 
Попов“,Попов“, организиран Център за 
ученическо техническо и научно 
творчество с подкрепата на Община 
Разград, РУО – Разград и Националния 
дворец на децата. В конкурса участваха 54 
учебни заведения от цялата страна.
Над 10 години екипът на вестника от 
клуб „Съвременник“ с ръководител Татяна 
Нахабедян отразява инициативите и 
постиженията на младите дизайнери, 
фризьори и козметици. Разнообразието от 
дейности в професионално направление, 
спортна активност и участие в конкурси и 
състсъстезания е стимул за издаването на 
вестника в над 50 броя от 2009 година.
Пожелаваме творчески успехи в 

списването на вестника и мотивация за 
създаването и на електронно издание!

ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА
ЗА УЧИЛИЩНИЯ ВЕСТНИК

На тринадесетия национален 
ученически конкурс за литературно 
творчество и журналистика „Стоян 
Михайловски” - Русе, 2020 , екип от ПГО 
„Недка Иван Лазарова“  получи  
поощрителна награда за колективно 
участие в раздел  „Журналистика“. В 
конконкурса участваха  254 млади автори от 
цялата страна с 305 творби и 9 
журналистически колектива. Екипът 
Габриела Трифонова и Ива Ботева от клуб 
„Съвременник“ при ПГО „Недка Иван 
Лазарова“ с ръководител Татяна 
Нахабедян участва с материал за 
училищнияучилищния вестник „Съвременници“.. 
Творческата задача по темата  
„Спечелихме един приятел, а това не е 
малко“ провокира младите членове на 
клуба да споделят мисли за отминалата 
учебна година. Тревогите, успехите и 
предизвикателствата поради обучението в 
елеелектронна среда през втория учебен срок, 
както и цената на приятелството 
вдъхновиха и провокираха Ива и Габи от 
11а клас. Честито за успеха ви и нови 
награди!

ПРИЗНАНИЕ
ЗА УЧИЛИЩНИЯ ВЕСТНИК



кератинова терапия за коса. Акценът бе 
приложението на белтъчната молекула във 
фризьорската практика и козметология и 
въздействието на кератина за възстановя-
ване на косата.Две ученички представиха 
опит за разрушаване структурата на 
яйчения белтък.Мултидисциплинарният 
пподход насърчава учениците за критично 
мислене, осъзнаване на значимите меж-
дупредметни връзки и прилагане на 
практика на новите знания и умения.

Интердисциплинарен открит урок събра 
в екип трима учители от Професионална 
гимназия по облекло "Недка Иван 
Лазарова" - Русе - г-жа Маринка 
Милушева - по химия и опазване на 
околната среда, г-жа Десислава Иванова 
по биология и здравно образование и г-жа 
ВилджиВилджихан Ислям по фризьорство.
Учениците от 9 "в" клас, специалност 
"Организация и технология на фризьор-
ските услуги" се включиха активно в ана-
лизирането на процеси и явления на тема 
"Белтъци".
Фокусът бе структуроопределящата 

роля на белтъка не само за човешкото тяло 
и пълноценно хранене, но и за избора на 
правилни продукти с грижа за косата и 
тялото. 
ГГост на учебното занятие бе г-жа 
Виолета Димитрова - професионален 
фризьор, която извърши демонстрация на 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ОТКРИТ УРОК

Учениците от 8 "а" клас, специалност 
"Моден дизайн" в Професионална 
гимназия по облекло "Недка Иван 
Лазарова" - Русе участваха в изнесено 
обучение в часа на класа на Русенския кей.
ТТемата бе "Движение извън населено 
място през деня. Ж.П. прелези. Маневри 
на пътя". Г-жа Маринка Милушева, 
старши учител запозна учениците с прави-
лата за регламентирано преминаване на 
регулиран и нерегулиран ж.п. участък под 
хотел "Рига".
Дискусията, провела се на амфитеатъра 

на кея, провокира споделянето на прежи-
вяни случки, свързани с безопасното 
движение на пътя.
Учим на открито и е по-интересно!

ИЗНЕСЕН УРОК В ЧАС НА КЛАСА

за ефективната връзка професионално 
образование – висше образование – 
бизнес.

Гордеем се с нашите възпитаници, 
успешно реализирани в професионален и 
житейски план! Повече от 90% от завърш-
ващите Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе 
продължават обучението си във висши 
учебни заведения. Бивши ученици от 
ммодното русенско училище, днес студенти 
от специалност „Социални дейности“ в РУ 
„Ангел Кънчев“  представят идеи за 
семеен бизнес, с цел създаване на заетост 
в условията на пандемия. Поредицата 
"Първи купувач за предприемачи от 
Русенския университет" e доказателство

ПЪРВИ КУПУВАЧ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

- Да спазваме ограниченията на ско-
ростта!
- Да използваме обезопасителни колани 
или каски като водачи или пътници!
- Да не употребяваме алкохол и нарко-

тични вещества, ако ще управляваме 
превозно средство!
- Да насочваме цялото си внимание към 

пътя и останалите участници в движе-
нието; да не се разсейваме с мобилни 
телефони!
Животът е прекрасен! ''Остани жив! 
Пази живота!''

Професионална гимназия по облекло 
''Недка Иван Лазарова''- Русе за поредна 
година се включи от 16 до 22 септември 
2020 г. в международната кампания Дни на 
безопасността на пътя. Организатор е 
Европейската мрежа на службите на пътна 
полиция ROADPOL, като целта е да се 
нанамали до 0 поне за един ден броят на 
загиналите при пътнотранспортни прои-
зшествия. Само в Европа се губят по 70 
човешки живота на ден при катастрофи. В 
България в Дните на безопасността на 
пътя, с мото ''Остани жив! Пази живота!'', 
16 септември 2020 г. бе обявен за Ден без 
загинали на пътя. 
Животът е ценен дар! ''Войната'' по 
пътищата е тъжен факт, от който страдат 
всички.
Скъпи ученици, нека пазим себе си и 

другите на пътя: 
- Да бъдем внимателни и да спазваме 

правилата за движение при управление на 
автомобил, мотоциклет или велосипед!

ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН! ОСТАНИ ЖИВ! ПАЗИ ЖИВОТА!

Бивша възпитаничка на Професионална 
гимназия по облекло "Недка Иван 
Лазарова" - Русе с първа награда за модно 
мъжко подстригване в XXIII-ия  Интерна-
ционален фестивал за коса и красота, 
проведен в София на 18 октомври. Иници-
ативата показва най-актуалните тенденции 
в прическите, дава поле за изява на млади 
и утвърдени коафьори от страната и 
чужбина, презентира водещи марки 
продукти за козметика и коса. Сред 
най-добрите млади български и чуждес-
транни фризьори, способностите и 
талантът на нашето момиче бяха оценени 
от престижно международно жури. 
Гордеем се с теб, Мелиса!

ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ, МЕЛИСА!



ите, изучавани в гимназията.
Тази година мотото на Европейската 
седмица на професионалните умения е 
„Открий своя талант. Своя път. Своя 
избор.“

От 9 до 13 ноември в Берлин се отбе-
лязва Европейската седмица на профе-
сионалните умения 2020. Целта на 
инициативата е популяризиране на про-
фесионалното образование и обучение, 
споделяне на добри практики и опит
Професионална гимназия по облекло 
"Недка Иван Лазарова" - Русе в посоче-
ния период ще отбележи събитието с 
редица дейности - он-лайн срещи с 
бивши възпитаници на училището, 
успешно реализирани в професията, 
участие в дистанционни сесии на сайта 
нана организаторите, он-лайн дискусия за 
кариерното ориентиране с преподавател 
от Оксфордския бизнес колеж, презен
тиране на специалностите и професи

ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР.

народ, ученици от Професионалната 
гимназия по облекло „Недка Иван 
Лазарова” – Русе, придружавани от 
директора инж. Диана Иванова и 
учители присъстваха на служение в 
храм „Света Троица“ - Русе.
ПоПоводът бе да поздравят за рождения 
ден Негово Високопреосвещенство 
Русенския митрополит Наум. 
ВладиВладиката благодари на възпитани-

ците на русенското училище за специ-
алното внимание и благослови децата с 
пожелание да бъдат здрави, любозна-
телни и омиротворени.

На 19 октомври 2020 г., денят, в който 
православната църква отбелязва 
празника на Свети Иван Рилски Чудо-
творец, покровител на българския

БЛАГОСЛОВ ОТ РУСЕНСКИЯ МИТРОПОЛИТ НАУМ 

ухания и разнообразие на терена, 
посрещна участниците от гимназията, 
разделени на групи. Всяка от тях, с 
много настроение, снимки и спортен 
хъс се придвижваше по маршрута и 
трябваше да финишира компактно със 
своите ръководители.
ППоходът предостави възможност на 

учениците да опознаят красотите на 
природен парк ,,Русенски Лом“. Посла-
нието на инициативата е стимулиране 
интереса на младото поколение към 
активен и здравословен начин на живот.
Очакваме нови спортни предизвика-

телства!

Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“ – Русе се 
включи на 24 октомври в традиционния 
крос-поход „Русенско Поломие 2020“ и 
акция за почистване на пътеки в 
Пломието. Инициативата се организира 
от Община Русе и Спортно туристиче-
сско и природозащитно дружество 
„Академик” – Русе към Русенския уни-
верситет „Ангел Кънчев“.
С карти на местността и талони за 
отбелязване на времето, учениците 
стартираха по маршрут Ивановски 
скални църкви – поречие на р. Русенски 
Лом – с. Божичен. Гората - с есенни 
ухания и разнообразие на терена, 

ПОХОД „РУСЕНСКО ПОЛОМИЕ 2020“

Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова” – Русе отбеляза 
Европейския ден на спорта в училище 
на 25.09.2020г., петък. Инициативата 
събра заедно на открито ученици и 
учители. На спортната площадка на 
гимназията се проведоха надпревари по 
футбфутбол, волейбол, баскетбол, народна 
топка, бадминтон, бягане, надиграване 
с народни хора и подвижни игри.
Спортният празник в рамките на 
Европейската седмица на спорта, е 
свързан с концепцията за здравословен 
и активен живот, осмисляне на свобод-
ното време, социално приобщаване 
чрез физическо възпитание. Идеята на 
организираните игри е децата, включи-
телно със специални потребности, да 
проявят воля наравно с връстниците си, 
да бъдат стимулирани в интереса и 
любовта си към спорта, осъзнавайки 
значимостта му като ценност за разви-
тието на подрастващите.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА


