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Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе е 
държавно училище  със 118 – годишна история, създадено по време на Възраждането 
чрез дарение на прогресивни българи. Сградата на училището, разположена в 
непосредствена близост до красивата река Дунав, е построена през 1933 г. и е била 
предназначена за Светско девическо училище.  

Днес гимназията разполага с 3 корпуса, в които се обучават ученици в дневна, 
вечерна и самостоятелна форма на обучение по професиите: „Дизайнер”, „Моделиер-
технолог на облекло”, „Фризьор”, „Козметик” и „Оператор в производството на 
облекло” . Като водещо професионално училище, гимназията изпълнява мисията си да 
подготвя и възпитава специалисти с висока мотивация - мобилни, адекватни, творци. 
Обучението се осъществява в сътрудничество с водещи фирми от шивашкия бранш, 
фризьорски и козметични студия в града и региона и подготвя  висококвалифицирани 
кадри в областта на шивашката промишленост  и услуги за личността. 

Вече повече от век училището допринася за развитието на професионалното 
образование в нашия град. Знанията и професионалните умения, които учениците 
придобиват, им гарантират успешен старт в живота. Водещите конфекционни фирми и 
салони за красота в Русе са основани и се ръководят от бивши възпитаници на 
гимназията.  

Стремежът на общоучилищния колектив е да се отговори на интересите на 
младите хора и на желанието им за успешна професионална реализация, чрез 
осигуряване на действаща система на иновативно професионално образование.       

Достойни са призовите места, които възпитаниците на училището заемат в 
олимпиади, спортни състезания, общински и национални конкурси,  организирани от 
МОН. Доказателство за отличната професионална подготовка на учениците, за 
желанието и ентусиазма да доказват, че са най-добри в професията, са постигнатите 
призови места на ежегодните състезания по професии, организирани от МОН в 
рамките на Панорама на професионалното образование в гр. Велико Търново, гр. 
Варна и гр. Пловдив. В направленията „Най-добър млад фризьор и гримьор” и „Моден 
дизайн и десениране на текстил” учениците от гимназията неизменно печелят първите 
отборни места и редица индивидуални награди.  

Гордост за всички са традициите, приемствеността и атмосферата на вечно 
търсене и експеримент.  Затова и реализацията на випуските е успешна. 

През 2006 година преподавателският екип на гимназията бе удостоен с награда 
„Русе – 2006” за принос в развитието и утвърждаването на иновации в образованието 
и индустриалното развитие на града. 
   С престижната награда „Русе” за „Цялостен принос в предучилищното, 
началното, основното и средното образование” са удостоявани наши учители – г-жа 
Веселка Дойчинова, г-жа Анка Кокаланова и инж. Диана Иванова – директор на ПГО 
„Недка Иван Лазарова”. Тези награди са признание за професионализма и таланта на 
целия екип на гимназията. 

През 2013 г. училището е удостоено с награда за „Най добра практика за учене 
на възрастни 2013 г.” на МОН.  

През 2014 г. гордост и авторитет за гимназията са: 
-  наградата по Проект „Учене в толерантност” в партньорство с Датски 

институт по правата на човека; 
- присъдения знак за качество  "Училище без насилие и стереотипи, 

определени от пола" по инициатива за оценка на училищната среда на Фондация 
„Джендър образование, изследвания и технологии” със съдействието на МОН; 

-  почетна грамота от фондация „Джуниър Ачийвмънт“ България за училище-
домакин в Световната седмица на предприемачеството 2014. 

-  номинация за награда „Прокултура” по инициатива на Българска асоциация 
на работодателите в областта на културата – БАРОК. 

 

І.  КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
 



 

Ние обличаме духа, а не само тялото си! 

  

 СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VII. клас 

Специалност: „Конструиране, моделиране и технология на    облекло от 

текстил”, 

Професия:      „Моделиер-технолог на облекло”  

Интензивно изучаване: Английски език 

Завършилият специалността получава: ДИПЛОМА за средно образование 

и СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация - трета степен; 

 
Завършилият тази специалност придобива знания и умения: 

 да проектира, конструира, моделира, експериментира и изработва модели 

облекла;  

 да борави с различните стилове в изобразителното изкуство и костюма, да 

може да ги използва при проектирането на съвременни облекла и владее 

разнообразни изобразителни техники; 

 да познава и работи на основните видове шевни машини, кроячна техника 

и съоръжения, използвани в производството на облекло; 

 да чертае основни конструкции и моделни разработки, изработва кройки и 

шаблони на облеклото и ги размножава по размери и ръстове; 

 да съставя разходни норми на материали и труд; 

 да разработва и прилага технологичната последователност за изработване 

на видове облекло от текстил; 

 да контролира качеството на извършената работа в съответствие с 

нормативните изисквания 

 да ръководи шивашка фирма. 
 

 СЛЕД  ЗАВЪРШЕН  VIII. клас – дневна форма на обучение 

Специалност: „Моден дизайн”, 

Професия:      „Дизайнер”  

с изучаване на: Първи чужд език - Английски език 

                            Втори чужд език - Руски език / Немски език 

Завършилият специалността получава: ДИПЛОМА за средно образование 

и СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация - трета степен; 

 
Завършилият тази специалност придобива знания и умения: 

 да използват знания за историческо, национално и съвременно облекло и 

различни стилове при създаването на модели съвременно облекло; 

 да познава видовете силуети, текстилните материали, десени, 

цветознанието и пропорциите на човешкото тяло; 

 да познава и спазва етапите за скрояването, реализирането на модела и 

аксесоарите в материал; 

 да познават традиционни и нетрадиционни начини за ушиване, 

изработване и художествено текстилно оформяне на облекло и аксесоари; 

 да разработва, описва, анализира и презентира  художествена модна 

скица, фотос, оригинал на облекло с аксесоари с бутиково предназначение; 

 да  използва  професионална информация, борави с каталози, картели, 

справочна литература на български и  чужд език; 

 да използва информационни и комуникативни технологии; 

 да прилага професионална информация в рекламата и мениджмънта на 

облеклото; 

 да ръководи дизайнерско бюро и шивашка фирма 

 

ІІ. СПЕЦИАЛНОСТИ / ПРОФЕСИИ 
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Ние обличаме духа, а не само тялото си! 

Специалност: „Фризьорство”, 

Професия:       „Фризьор”  

с изучаване на: Първи чужд език - Английски език; 

                             Втори чужд език - Руски език / Немски език 

Завършилият специалността получава: ДИПЛОМА за средно образование    

и СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация - втора степен; 

 
Завършилият тази специалност придобива знания и умения: 

 да познава основни, помощни и спомагателни материали и техники за 

подстригване и прическа; 

 да познава технологичната последователност при подстригване, 

боядисване, къдрене и фризиране; 

 да извършва подстригване, боядисване, къдрене и фризиране; 

 да планира и организира текущите задачи и решава възникналите 

проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност; 

 да ръководи  фирма за фризьорски услуги или продукти. 
 

Специалност: „Организация и технология на козметичните услуги”, 

Професия:       „Козметик”  

с изучаване на: Първи чужд език - Английски език; 

                             Втори чужд език - Руски език/Немски език 

Завършилият специалността получава: ДИПЛОМА за средно образование 

и СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация - трета степен; 
 

Завършилият тази специалност придобива знания и умения: 

 да овладява компетентности, свързани с подготвителните, същинските и 

заключителни козметични манипулации; 

 да познава основни, помощни и спомагателни материали, инструменти и 

техники за прилагането на видовете козметични услуги и козметични апарати; 

 да познава технологичната последователност при извършване на 

козметичните процедури; 

 да планира и организира текущите задачи и решава възникналите 

проблеми, свързани с осъществяване на трудовата дейност; 

 да ръководи  фирма за козметични услуги или продукти. 
 

Специалност: „Производство на облекло от текстил” 

Професия:       „Оператор в производството на облекло”  

с изучаване на: Първи чужд език - Руски език /Английски език; 

Завършилият специалността получава: ДИПЛОМА за средно образование 

и СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация - втора степен; 
 

Защитена паралелка:  Град Русе е център на конфекционния бранш в 

България – тук са позиционирани над 250 шивашки фирми. Местният трудов 

пазар изпитва необходимост от кадри, като тези позиции от години са най-

срещаните в офертите на Бюрата по труда в  Русе и региона. 
 

Завършилият тази специалност придобива знания и умения: 

 да познава основни, помощни и спомагателни материали за изработване 

на облекло; 

 да прилага технологичната последователност за изработване на видове 

облекла и разчита технологични скици; 

 да чертае основни конструкции на дамско, мъжко и детско облекло от 

тъкани и плетени текстилни материали; 

 да работи с основни видове шевни машини и шевни полуавтомати за 

производство на облекло от тъкани и плетени текстилни материали; 
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 да изработва детайли и облекло от текстил, спазвайки технологичната 

последователност; 

 да работи със съоръжения за влаготоплинна обработка на облекло от 

текстил; 

 да  изпълнява всички трудови дейности при спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд; 

 да контролира качеството на извършената работа в съответствие с 

нормативните изисквания; 

 да знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни 

продукти 

 да ръководи  шивашка фирма. 

 

 СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VIII. клас – вечерна форма на обучение,  

за ученици навършили 16 години 

Специалност: „Производство на облекло от текстил” – вечерна форма на 

обучение 

Професия:       „Оператор в производството на облекло” 

с изучаване на: Първи чужд език - Руски език /Английски език; 

Завършилият специалността получава: ДИПЛОМА за средно образование 

и СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация - втора степен; 

 
Завършилият тази специалност придобива знания и умения: 

 да познава основни, помощни и спомагателни материали за изработване 

на облекло; 

 да прилага технологичната последователност за изработване на видове 

облекла и разчита технологични скици; 

 да чертае основни конструкции на дамско, мъжко и детско облекло от 

тъкани и плетени текстилни материали; 

 да работи с основни видове шевни машини и шевни полуавтомати за 

производство на облекло от тъкани и плетени текстилни материали; 

 да изработва детайли и облекло от текстил, спазвайки технологичната 

последователност; 

 да работи със съоръжения за влаготоплинна обработка на облекло от 

текстил; 

 да  изпълнява всички трудови дейности при спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд; 

 да контролира качеството на извършената работа в съответствие с 

нормативните изисквания; 

 да знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни 

продукти 

 да ръководи  шивашка фирма. 

 

 

 СЛЕД ЗАВЪРШЕН  VIII. клас в Помощно училище 

Специалност: „Шивачество” – дневна форма на обучение 

Професия:       „Шивач”  

Завършилият специалността получава: СВИДЕТЕЛСТВО за 

професионална квалификация - първа степен; 

 

Завършилият тази специалност придобива знания и умения: 

 да работи с основни видове шевни машини и шевни полуавтомати за 

производство на облекло от тъкани и плетени текстилни материали; 
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 да изработва детайли и облекло от текстил, спазвайки технологичната 

последователност; 

 да съединява на машина предварително скроени детайли, извършва 

скъсяване и подгъване на различни видове облекла, монтира декоративни 

елементи и др.; 

 да изработва основни видове изделия за бита; 

 да организира работното си място и спазва хигиените изисквания; 

 да работи самостоятелно или в екип, като поема отговорност за 

качеството на своята работа; 

 да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 

 

Специалност: „Производство на облекло” – дневна форма на обучение 

Професия:       „Работник в производството на облекло”  

Завършилият специалността получава: СВИДЕТЕЛСТВО за 

професионална квалификация - първа степен; 

 

Завършилият тази специалност придобива знания и умения: 

 да разпознава и използва текстилни и помощни материали; 

 да открива и отбелязва текстилни дефекти; 

 да извършва настилане на текстилните материали – ръчно или машинно; 

 да номерира, комплектова и транспортира скроени детайли до работните 

места п потока на технологичния процес; 

 да извършва ръчни операции в процеса на ушиване на облеклото, 

подлепва детвйли съобразно технологичните исиквания; 

 да работи със съоръжения за влаго-топлинна обработка; 

 да организира работното си място и спазва хигиените изисквания; 

 да работи самостоятелно или в екип, като поема отговорност за 

качеството на своята работа; 

 да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 
 
 

 
 

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе е 

член на: Браншовия съюз на производителите от леката промишленост – Русе; 

Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и 

текстил; Сдружение на Центровете за кариерно развитие в България; 

Сдружение на училищата, провеждащи обучение по програмите на ДЖУНИЪР 

АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ. 

Дългогодишно и ползотворно е партньорството на училището с 

обществени, социални и културни институции в Русе – Драматичен театър 

„Сава Огнянов”, Регионална библиотека „Любен Каравелов”, Регионален 

исторически музей,  Държавен архив – Русе, Дирекция „Бюро по труда”, 

Регионална служба по заетостта,  Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства, домовете за деца, лищени от родителска грижа, Русенски 

университет „Ангел Кънчев”, Bolton University UK, Landesakademie 

Deutschland, Датски институт по правата на човека – Копенхаген, 

професионални училища по текстил в Австрия и Великобритания, фирми от 

конфекционния бранш в Русе и областта, обединени в Браншови съюз на 

производителите в леката промишленост Русе и БАПИОТ /Българска 

асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил/; фирми в 

сферата на услугите за личността /фризьорски салони и козметични студия/, 

Schwarzkopf България и др. 

ІІІ.  РЕФЕРЕНЦИИ 
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Пълноценните взаимоотношения на Професионална гимназия по 

облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе с институциите и бизнеса в града и 

региона допринасят за богатия опит на училището в реализирането на редица 

програми и проекти  на ЕС – по Оперативна програма „РЧР“, Програма 

„Леонардо да Винчи”, „Phare”, „Еразъм+”, за трансгранично сътрудничество, 

на Министерството на труда и социалната политика, „Развитие на човешките 

ресурси”, Програми на МОМН за Модернизация на професионалното 

образование, Проекти „Публично частно партньорство”, „Развитие на 

клъстерите в България”, SES-D, на Junior Achievement България, на GTZ – 

Посолство на Германия в България.    

  Успешната дейност по проекти е модел за добра практика и опит: 

 Повишаване на практическите умения на възпитаниците на гимназията 

по Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, свързан с 

механизма за повишаване пригодността на средното образование към 

динамиката на пазара на труда; 

 Проект BG051PO001 – 4.3.03 - 0001 „Нова възможност за моето 

бъдеще”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 

2013” – валидиране на неформално придобити знания, умения и 

компетентности; 

 Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и 

подготовка към европейски хоризонти” - „УСПЕХ” – привличане на 

учениците в извънкласни и извънучилищни дейности; 

 проект по Програма "Еразъм+" на ЦРЧР, ДОГОВОР № 2014-1-BG01-

KA201-001515 – Добри практики на дуалното образование в индустрията за 

облекло” ; 

 проект по Програма "Еразъм+" на ЦРЧР, № DE 2014-1-DE02-KA200-

001643 "Развиване, оценяване и съхраняване на знания - приемственост на 

знанието в професионалното образование". 

По повод 118-годишнината от основаването на училището през месец 

декември 2014 г. под богослова на Негово Високо преосвещенство митрополит 

Наум и в присъствието на Областния управител на Област Русе – г-н Стефко 

Бурджиев бе открита и осветена зала „Добродетел“ в гимназията /възродена е 

за живот първият салон за концерти в гр. Русе. Седмица по-късно  училището 

бе домакин на посещение в Русе на Министъра на образованието и науката - 

проф. дтн. Т. Танев.  

 
 
 

 

Име:  инж. Диана Ангелова Иванова - Директор 

Телефон: моб. 0894697125; 082/822 831; 082/834 946 

E-mail: pgo_rousse@abv.bg 
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