
Професионална гимназия по облекло 
"Недка Иван Лазарова" - Русе изработи 
костюмите за детската оперета "Огнивото" 
по приказката на Ханс Кристиан 
Андерсен. Премиерата бе на 24 януари в 
Държавна опера Русе. Досегът на възпита-
ниците на училището с магията на операта 
ии на сценичното изкуство, е свързан с 
насърчаването на достъпа на младите хора 
до култура. Костюмите са важна част от 
подобна мащабна постановка. Сценичното 
облекло на всяко действащо лице влияе на 
колорита на спектакъла, който трябва да 
очарова публиката.

KОСТЮМИТЕ ЗА ДЕТСКАТА
ОПЕРЕТА "ОГНИВОТО"

На 6 декември 2019 г. – денят, в който 
Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова” – Русе чества 123 
години от създаването си, във Военен клуб 
– Русе се проведе връчване на грамоти и 
награди на участниците и партньорите по 
проект „Дунавската флотилия и приносът 
ѝ ѝ за развитието на свободния дух на 
русенци”. Проектът по програма „Знание 
и растеж“ е осъществяван от Регионалния 
съюз на офицерите и сержантите от запаса 
и резерва – Русе. През месец май ученици 
от Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова” – Русе изработиха  
унифоуниформите на представителния дунавски 
флотски отряд от ученици, сформиран в 
рамките на проекта. В партньорство с  
модното училище, бе възстановена тради-
цията за участието на униформени моряци 
в празничните церемонии на Русе. 
С благодарствен адрес, Регионалният 
съюз на офицерите засвидетелства ролята 
на успешното сътрудничество по проекта 
с Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова” – Русе, а възпита-
ниците й получиха като награда ваучери за 
книги.

ПАРТНЬОРСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО
„НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА” – РУСЕ ПО ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ“

Ученици от специалности „Организа-
ция и технология на фризьорските услуги" 
и "Козметика" в Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе 
взеха участие на 26 септември в Римския 
пазар на крепостта „Сексагинта Приста“.
С творческо вдъхновение те демонстри-
раха на практика професионалните си 
умения като изработиха прически от 
римско време. Модата от епохата на 
Древен Рим бе представена с "гръцки 
възел" и с разнообразие от плитки.
Младите стилисти използваха ориги-
нални техники и съчетаха древност и 
модерност. На фона на величествените 
крепостни стени на Сексагинта Приста, 
съвместно с другите участници във възста-
новката на древната епоха, учениците от 
Модното училище на Русе изпълниха със 
смисъл посланието на събитието.

РИМСКИ ПАЗАР

ставени в рамките на празничното 
събитие.
СменятСменят се поколения ученици и 
учители, но традициите, вплетени със 
съвременната и модерна визия на учили-
щето, са доказателство за висок професио-
нализъм, буден творчески дух, всеотдаен 
труд, толерантност и уважение, които пре-
вратностите на времето не могат да 
заличат.
Горди наследници на първосъздателите 
сме с факта, че и след 123 години учили-
щето ни отново е на мода!

На 6 декември 2019 г. Професионална 
гимназия по облекло „Недка Иван 
Лазарова” – Русе празнува своя 123-ти 
рожден ден. Празничната седмица 
завърши с кулминацията на тържествата в 
Русенския исторически музей под мотото 
„Ден в музея”. Възпитаниците на гимнази-
яята участваха в исторически игри, възста-
новки и викторина, посветена на 
историята на училището. Атрактивни 
модели от колекции от дамски и мъжки 
облекла, изработени от ученици, под ръко-
водството на техните учители, бяха пре

123 УСПЕШНИ ГОДИНИ!



Втора награда бе връчена на Цветомира 
Цветанова - ученичка от 9 „в“ клас от Про-
фесионална гимназия по облекло „Недка 
Иван Лазарова“ - Русе за участието й в 
конкурс за най-креативно послание за 
любовта и приятелството, организиран от 
Сдружение “Дунавско сияние” - Русе.  В 
надпренадпреварата за изработване на Вален-
тинки по повод Свети Валентин – Деня на 
влюбените, участваха също с оригинални 
картички Бурчин Неджибова и Венелина 
Асенова от 9 „в“ клас, Силвия Миткова, 
Ивайла Миланова и Берна Мехмедова от 9 
„б“ клас.
Награждаването на момичета се състоя 
на 14 февруари около Дървото на влюбе-
ните  пред Доходно здание – Русе, което 
“разцъфна” с майсторски направените 
Валентинки.

НАГРАДА ЗА ВАЛЕНТИНКА -
ПОСЛАНИЕ ЗА ЛЮБОВ И

ПРИЯТЕЛСТВО!

чантички и др. привличат със своята ори-
гиналност. 
Сръчността, шивашките умения и худо-
жествени дарби на учениците, творчески 
претворени в коледния базар, са гордост за 
учителите и мотивация за децата за 
бъдещи профе-
сионални изяви. 

Иновативни идеи и много любов към 
професията - традиционният за Професио-
нална гимназия по облекло „Недка Иван 
Лазарова” – гр. Русе Коледен базар бе 
открит на 18 декември 2019 г. във фоайето 
на училището. Изделията, изработени в 
часовете по учебна практика с много креа-
тивност, включително от ученици със спе-
циални образователни 
потребности, ще допринесат 
за усмивки и вдъхновение в 
навечерието на светлите 
християнски празници. 
Коледни играчки и аксесоари, 
декоративни ботушчета и 
ръкавички, покривки, въз-
главнички, ръкохватки, пода-
ръчни торбички, несесери,

СТАРТ НА ТРАДИЦИОННИЯ КОЛЕДЕН БАЗАР В ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА” – ГР. РУСЕ

ние, се разпродават веднага.
ППодкрепата на благотворителната 
кампания е жест на толерантност от 
страна на Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“- гр. Русе – 
еталон за професионално училище, в 
което се стимулира социалното приобща-
ване, равенството и насърчаване на твор-
ческото мислене у децата чрез активно 
участие в значими обществени мероприя-
тия.

Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван 
Лазарова“ - Русе за трета 
поредна година се включи в 
Благотворителната коледна 
кампания на Ротари клуб 
София - Балкан за набиране 
нана средства за Баскетболен 
клуб за хора в инвалидни 
колички „София - Балкан”. 
Възпитаниците на Профе-
сионална гимназия по облекло „Недка 
Иван Лазарова“- гр. Русе имат възможност 
да покажат своите професионални умения 
с ушиването на коледни играчки за елха, 
ръкохватки, престилки, покривки, декора-
тивни ботушки, ръкавички, торбички, 
шапки, подаръчни чантички, несесери, 
книгоразделители, чанти и др. Всяка 
година изделията, изработени от русен-
ските ученици с вдъхновение и с грижа за 
спорта и хората в неравностойно положе-

ДОБРОТВОРСТВОТО И  БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

базар с ръчно изработени изделия. В 
рамките на седмицата бяха организирани 
конкурси за най-оригинално украсена елха 
в класна стая, за изработване на сурвак-
ници и елементи за училищната сурвак-
ница, за изработване на снежен човек от 
нетрадиционни материали. Кулминацията 
на тържествата бяха организирания праз-
ничен карнавал и представяне на чуждо-
земни коледни традиции, които засилиха 
чувството на съпричастност към колед-
ното настроение, свързано с трепетното 
очакване на раждането на Сина Бо

Жадуваните коледни празници бяха 
отбелязани в Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“ - гр. Русе 
с редица мероприятия, в които учениците 
се състезаваха с идеи, изобретателност, 
сръчност и креативност. С мисъл и съпри-
частност към българските традиции, 
нарнародни вярвания и обичаи, училищните 
празници бяха наречени „Седмица на 
коледния дух“. Началото й бе поставено с 
откриването на традиционния училищен 

СЕДМИЦА НА КОЛЕДНИЯ ДУХ

Учениците от Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе 
за поредна година се включиха в инициа-
тивата „Ден на розовата фланелка“. И този 
път всички ученици и учители заявиха 
своята категорична позиция за толернт-
ност и недопускане на тормоз и насилие в 
училище, поставяйки се розови значки с 
надпис „Носи розово – спри насилието“. 
Класните стаи бяха украсени с розови 

балони, а в часа на класа се проведоха 
беседи и разговори по проблемите за 
тормоза в училище, в семейството, за неб-
ходимостта да бъдем съпричастни, когато 
някой е подложен на насилие и унижение.

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА



партньорството си с Русенския универси-
тет „Ангел Кънчев“. 
Насърчаването на учениците да демон-
стрират спортните си умения, да се състе-
зават с характер е свързано с концепцията 
за здравословен и активен начин на живот, 
социално приобщаване и осмисляне на 
свободното време чрез физическо възпита-
ние. 

Учениците от Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лазарова“ - Русе 
и екипът от учители по физическо възпи-
тание и спорт бяха отличени с плакет за 
принос за успешното реализиране на Ини-
циатива „Следвай идея 908“. За активно 
участие в съвместни спортни инициативи 
през 2019 г., училището бе наградено за

НАГРАДА ЗА АКТИВЕН 
СПОРТЕН ДУХ ПРЕЗ 2019 Г.

поставя начало на изучаването на средно-
вековната литература и библейските 
сюжети в осми клас.

Ученици от 8а и 8в класове на ПГО 
„Недка Иван Лазарова“ посетиха Католи-
чески катедрален храм „Апостол Павел от 
Кръста“ и Православен храм „Свети 
Николай“ в часовете по български език и 
литература с г-жа Татяна Нахабедян. В 
двата храма учениците се запознаха с 
исисторията на създаването им и разгледаха 
архитектурата и особеностите на изогра-
фисване и  отразяването на сцени от 
Библията.  Изнесеният урок по литература

УРОК ОТ БИБЛИЯТА

80-метров флаг ушиха учениците от Професионалната 
гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе. Той 
бепе  включен в шествието по повод националния празник на 
България - 3 март.

На 04 март 2020г. ученици и учители от 
Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова"- гр. Русе отбеля-
заха 142 годишнината от Освобождението 
на България.
Тържеството бе открито с въздействащ 
откъс от филма „Време разделно", след 
което бе прочетен Манифеста за обявяване 
на Руско-турската война на Александър II 
- всерусийски император .
СС поетично-музикална програма бе 

почетена паметта на загиналите знайни и 
незнайни воини, отдали живота си за сво-
бодата на България. Клуб "Танцова 
шевица" към гимназията изпълни хорео-
графия „Аз съм българче".
На тържеството присъстваха гости от 

дружество „Традиция", които поздравиха 
учениците с Националния празник и ги 
запознаха със символите на Самарското 
знаме и опълченската униформа.
Тържеството завърши с българско хоро.

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ!

завинаги в сърцата ни с почит и гордост. 
НаНа 20-ти февруари 2020 г. ученици от 

Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“ - Русе се включиха 
в отбелязването на 142-годишнината от 
Освобождението на града по време на 
Руско-турската война 1877-1878 г. Пред-
ставителна група от ученици от първото 
изизвънстолично професионално девическо 
училище се присъединиха към празника 
на русенци пред Паметника на Свободата. 
Бе поднесен венец в почит саможертвата 
на десетките русенци, дали живота си за 
освобождението на града ни.

На 19-ти февруари учениците от Профе-
сионална гимназия  по облекло „Недка 
Иван Лазарова“ - Русе отбелязаха с търже-
ство в зала „Добродетел“ 147-годишни-
ната от обесването на Васил Левски. С 
едноминутно мълчание бе почетена 
паметта на Апостола на българската 
свобода. Ученици от 8 „в“ клас изпълниха 
последната творба на великия поет Христо 
Ботев - „Обесването на Васил Левски“. 
Подготвената от ученици презентация 
представи мисли на Дякона, а творби, пос-
ветени на България, изпълниха София, 
Светлозар и Габи от 8 „в“ клас. Делото на 
най-великия син на България остава

ПОЧИТ КЪМ ДЕЛОТО НА АПОСТОЛА



Ръководство, учители, служители и 
родители  с много обич и благопожелания 
за успешна професионална реализация 
изпратиха момичетата и момчетата от 
Випуск 2020 – усмихнати и развълнувани, 
облечени в тоги, ушити от възпитаници на 
училището.
ГГости на тържественото връчване на 
дипломите, при спазване на социална дис-
танция, бяха представители на бизнеса, на 
Русенски университет „Ангел Кънчев“, 
както и родители, които с гордост слушаха 
за постиженията на своите деца в 
учението, в различни конкурси и спортни 
състсъстезания, както и в извънкласните 
дейности, които оставиха своя отпечатък в 
цялостната атмосфера на училището.
Скъпи ученици от Випуск 2020, пожела-
ваме ви с вдъхновение 
и радост да изследвате 
и обогатявате света и 
себе си, бъдете здрави 
и успешни! Запазете 
милите спомени от 
училищеучилището, съхранете 
приятелствата, които 
продължават цял 
живот!

УСПЕХ, ВИПУСК 2020!

подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование - област Монтана с подкре-
пата на РУО - Монтана.
Идеята е да се създаде виртуална книга 

"Азбука на добротата" под мотото "Пътят 
към разума се крие в силата на добротата и 
човечността".
Виртуалният продукт обединява твор-
чеството на деца в различни области - 
литература, изобразително изкуство, 
приложни дейности.
Идеята на инициативата е да ценим 
националната си идентичност, да бъдем 
толерантни и добри.

С почетни грамоти за участие в конкурс 
за есе по случай 24 май са наградени Габи 
Вълчева, Иванина Илиева от 8 „в“ клас и 
Симона Илиева от 8 „б“ клас. Провоки-
рани от изучавания роман „Дон Кихот“, в 
часовете по български език и литература с 
г-жа Татяна Нахабедян учениците от 8-те 
класокласове създадоха есета за посланията на 
героя на Мигел де Сервантес. Три от 
есетата участваха в инициативата за отбе-
лязване на Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост, орга-
низирана от Регионален център за 

"АЗБУКА НА ДОБРОТАТА"

Емоционална и зареждаща среща на 
випуск 1983 година, специалност "Техно-
логия на облеклото", Техникум по облекло 
"Йорданка Николова", днес Професио-
нална гимназия по облекло "Недка Иван 
Лазарова" - Русе, с класен ръководител 
Ана Лазарова.
Само едно “момче” от класа изненада 

съученичките си с роза за всяка дама. 
Успешно реализирани в избраната 
професия у нас и в чужбина, сбъднати 
мечти, незабравими уроци, мили спомени, 
скъпи приятели... 

УЧИЛИЩЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!

играха на ниво и с ентусиазъм. Момиче-
тата представиха достойно училищния 
волейболен отбор като дадоха заявка за 
бъдещи спортни успехи.
Пожелаваме им ги!

В рамките на „Ученически игри 2020“ 
на 18. и 25. януари 2020 г. в зала „Ялта“ се 
проведе Общинско първенство по 
волейбол. В спортните срещи активно 
участие взеха ученици от Професионална 
гимназия по облекло „Недка Иван 
Лазарова“ - Русе с отбор девойки 8-10 
клас.клас.
Момичетата, подкрепени от много-

бройна публика, играха със спортен хъс и 
амбиция. Отборът ни участва в две срещи 
- с ПГ по туризъм - Русе и СОУЕЕ - Русе. 
Девойките на Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“ - Рус

УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ 2020

професионални насоки на участниците и 
ги запозна с модните тенденции за грим и 
прическа. На победителите бяха връчени 
грамоти. Предстои подготовка на отлъче-
ните отбори за участие в националния 
кръг на състезанието, което под егидата на 
МОН тази година ще се проведе през 
ммесец април в гр. Кърджали.

На 16 януари 2020 г. в Професионална 
гимназия по облекло „Недка Иван 
Лазарова” – Русе се проведе училищния 
кръг на Националното състезание 
„Най-добър млад фризьор и гримьор". За 
конкурса „Най-добър млад фризьор” уче-
ниците се състезаваха в две катеогории: 
„С„Салонно подстригване“ и „Вечерна 
дамска прическа тип кок с елемент вълна“. 
Коафьорите в конкурса „Най-добър млад 
фризьор” показаха умения в категории за 
изработване на дневен и вечерен грим, 
вдъхновен от модните колекции за сезон 
„Пролет - лято“ 2020.
В съревнованието учениците бяха моти-
вирани и оценявани от представител на 
бизнеса – г-жа Диана Петкова – известен 
русенски стилист, която даде практически 

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ
„НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФРИЗЬОР И ГРИМЬОР"


