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Ако запитате хората, занимава-
щи се с мода в Русе, по-голяма 
част ще ви кажат, че са завър-

шили Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“. Тя е 
сред най-предпочитаните професи-
онални училища в града. А причи-
ната е, че тук работи квалифициран 
колектив с амбицията не просто да 
изкара поредния випуск, а да обучи 
можещи, талантливи млади хора, 
които ще се погрижат за външ-
ния вид на човек и с най-изтън-
чения вкус. Затова и девизът на 
гимназията е „Ние обличаме 
духа, а не тялото“. Училището 
има повече от век традиции в 
обучението на кадри за шиваш-
ката промишленост.

Как започва всичко? През 
1895 г. в Русе се открива второто в 
България девическо професионално 
училище – само две години след по-
добно в София. Успешното развитие 
на Девическото професионално учи-
лище в Русе привлича все по-голям 
брой момичета, желаещи да получат 
знания. През 1909 г. броят им е на-
раснал 10 пъти! През 30-те години 
на 20 век училищната сграда вече е с 
крайно недостатъчен брой помеще-
ния. Така постепенно назрява идея-
та за строеж на нова. По инициатива 
на женското дружество се разгръ-
ща масова кампания за събиране на 

средства за проект и строеж на нова 
училищна сграда. Много са родолю-
бивите русенци, които даряват сред-
ства. Така през 1930 г. става възмож-
но да започне строежът на ново учи-
лище на място, собственост на жен-
ското благотворително дружество. 
Това е сградата на днешната 
ПГО „Недка Иван Лазаро-
ва“. В процеса на стро-
ителството събрани-

те средства се оказват 
недостатъчни. В най-
трудния момент, когато 
жените от дружеството са 
изправени пред проблема откъде 
да намерят пари за завършване на 
сградата, русенският търговец Иван 
Лазаров дарява безвъзмездно в па-
мет на наскоро починалата си съпру-
га 510 000 лева. Това е било и нейно-
то желание приживе. В протокола 
от общото извънредно събрание на 
Русенското женско благотворител-
но дружество „Добродетел“ е запи-
сано: „В желанието си да увековечи 

паметта на скъпата си съпруга дари-
телят Иван Лазаров прави предло-
жение училището да носи нейното 
име.“ Решено е това име училището 
„да носи на всички времена“.

Иван Лазаров е роден в Дряново.
Семейството се изселва в град Ру-

се в началото на 20 век и тук Иван 
Лазаров продължава успеш-

но да развива своя занаят – 
обущарството. Построява 

сегашния хотел „Сплен-
дид“. След като жена му 
умира през 1933 година, 
той дарява огромна за 
времето си сума за учи-
лището в нейна памет.

Днес в най-старото 
професионално учили-

ще в Русе се учат учени-
ци по осем специалности. 

С отличната си подготовка 
по специалните и общообра-

зователните дисциплини те се ре-
ализират успешно във водещи фир-
ми в региона и страната. Неизменни 
са призовите места, които заемат на 
различните състезания и конкурси. 
Така с името на своя патрон те се из-
явяват в страната и чужбина. Защо-
то да си завършил ПГО „Недка Иван 
Лазарова“ означава, че не просто си 
получил средно образование, а че 
си станал квалифициран и търсен 
специалист.

Как 
започва 
всичко?

Скъпи ученици,
В живота си човек се самоопре-

деля чрез семейството, училище-
то, приятелите и професията си. 
Ако вие сте горди с Професионална 
гимназия по облекло „Недка Иван 
Лазарова“ – Русе, това е сигурен 
знак, че ние – вашите учители, 
достойно осъществяваме мисия-
та си на просветители.

Честит празник!

УЧАСТИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Програма Phare на ЕС
Програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС
Глобал фонд на ЕС
Проект за трансгранично сътрудни-

чество България-Румъния
Център за образователна интеграция 

на децата и учениците от етническите 
малцинства

Развитие на човешките ресурси и на-
сърчаване на заетостта

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ
„Усъвършенстване на професионал-

ното образование и обучение“ – Phare
„Подобряване на възможности за 

трудова заетост на млади хора посред-
ством професионална и езикова практи-
ка в Европейския съюз“

„Хармонизиране на началното про-
фесионално обучение с най-новите ев-
ропейски стандарти“

„Разработване на секторно ориенти-
рани, многоформатни езикови обучител-
ни материали за професиите“

„Осъвременяване на методическите 
подходи и умения на участниците в про-
фесионалното обучение с европейски 

стандарти“
„Пазар на труда“ – USAID
„Изграждане на център за подготов-

ка на кадри за шивашката и кожарската 
промишленост в Северен централен ра-
йон за планиране“

„Учебна компания“ на Джуниър Ачий-
вмънт България

„Доброто комшийче“
„Патронът на моето училище“

СПЕЧЕЛЕНИ НАГРАДИ
Орден „Кирил и Методий“ – І степен
Награда „Русе“ 2006 г. за преподава-

телския екип за принос за индустриално-
то развитие на град Русе

Браншови съюз на производителите 
на леката промишленост

Първи национален ученически теа-
трален фестивал „Климент Михайлов“

Награди за спортни постижения
Награда на МИЕ за „Учебна компания“ 
Награди „Неофит Рилски“ на МОН за 

принос в образователния процес
Втори национален междуучилищен 

конкурс по фризьорство – Пловдив ’05 
– І място, Трети конкурс – Пловдив ’06 
– ІІ място
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Белият лист е 
пред мен. Очак-
ващ моите ми-
сли да се изсипят 
като лавина, но...
вече е време да 
започна. 15 сеп-
тември 2003 г. 
В двора на ПГО 
„Недка Иван Ла-

зарова“ – Русе е пълно с ученици, 
учители, родители и граждани. За-
почва новата учебна година и аз по-
емам нов випуск. Преподавам бъл-
гарски език и литература на два ос-
ми класа. В класната стая ме посре-
щат уплашените и питащи очи на 
четиринадесетгодишните юноши. 
Оттогава изминаха шест години. 
През това време се учихме заедно 
и всеки даваше най-доброто от себе 
си. Спомням си тази първа година 
с ентусиазма и желанието за изя-
ва, с реализираните инициативи и 
чувството за добре свършена рабо-
та. Така се роди идеята да създадем 
клуб„Съвременник-2004“. Първият 
председател на клуба беше авторът 

на нашата емблема Ивелин Пъшев, 
а химн ни стана песента „Не съм из-
бягал“. Започнахме дейността си с 
отбелязване на национални празни-
ци, международни и световни дни, с 
участие в училищни събития и тър-
жества. Подготвяхме информацион-
ни материали в помощ на класните 
ръководители и бяхме канени от тях 
като лектори по различни поводи – 
Ден на правата на човека, Ден на 
мира, Ден на ЮНЕСКО, Ден на по-
бедата над фашизма и 9 май – Ден 
на Европа.

Вероника, Вера, Мариета, Радо-
стина, Валерия, Иванина, Фатиме, 
Деян, Илиан, Веселин, Ивелин – то-
ва са част от ентусиастите, с които 
поставихме началото на много ос-
мислени преживявания. Надявам 
се това да е мотивирало повече от 
младите хора и в пряката им учеб-
на работа. Често идеите идваха от 
тях. Аз ги доразвивах и заедно си из-
градихме система за ритуали – има-
хме емблема, химн, организационна 
структура. Имахме и своите дати – 
19 февруари и 26 юни. През годините 

и до днес не сме ги пропуснали ни-
то веднъж. На 19 февруари отбеляз-
вахме подвига на Апостола, а на 26 
юни напомняхме на живите, че чо-
век не избира как да умре, нито ко-
га. Може само да реши как да живее. 
Сега. Така казвахме – Не на дрогата!

Съвремието ни всъщност се ока-
за предизвикателство. През ноември 
2006 г. събрахме около 500 подпи-
са в подкрепа на българските меди-
ци в Либия. Чрез редакцията на в. 
„Утро“ ги изпратихме в Народното 
събрание. С активното съдействие 
на всички ученици организирахме 
всяка година за 24 май изложба „Го-
ли са без книги всички народи“ с из-
работени от тях книги. Украсявахме 
училището за Нова година, посади-

хме Лаврово дърво на мира, учихме 
се заедно да играем народни танци.

Съставът на клуба се променя-
ше през годините. Днес членове на 
клуба са Теодора, Лили, Полина, 
Радостина, Сибел и Шамие – от 10 
в клас; Аделина,Деница, Десислава 
и Ивелина – от 10 б; Мариела и Гер-
гана – от 10 г.

Искам от страниците на вестник 
„Съвременници“ да им благодаря и 
да им кажа винаги да следват меч-
тите си, да бъдат добронамерени и 
открити, да не се страхуват да бъ-
дат различни, защото за победата на 
злото е достатъчно само добрите хо-
ра да не правят нищо!

Татяна НАХАБЕДЯН,
ръководител на клуба

Идеята ни да създадем секция 
„Слово“ беше да откриваме и съх-
раняваме чрез дейностите си сила-
та и красотата на словото; да се нау-
чим да общуваме с него; да влезем в 
„кухнята“ на медиите – редакциите 
на вестниците, радио и телевизион-
ните студия – и да видим как се пра-
ви един вестник, едно предаване по 
радиото и телевизията, как се пред-
ставя новина или коментар в ефир. 
Искахме също да общуваме с изку-
ството – музика, живопис, театър, и 
да го разбираме.

През годините се срещахме с тво-
рци, посещавахме техни изложби, 
спектакли и представяния на кни-
ги, общувахме с тях. Така се запоз-
нахме с поетите Мира Иванова, Цве-
тан Тодоров, Минчо Чинаров, Румен 
Януаров, Татяна Живкова; актьори-
те Венцислав Петков, Дина Шоше-
ва, Ралица Константинова, Никола 
Чиприянов; художниците Виолета 
Радкова, Ралица Арнаудова, Влади-
мир Ангелов. 

Полезни за членовете на секция-
та са срещите и контактите с бивши 
възпитаници на гимназията  – Евге-
ния Явашева /актриса/, Лилия Раче-
ва /журналист/ и Станимира Бакър-
джиева /специалист в библиотека/, 
Яница Георгиева и Марина Кюрано-
ва /студентки по право/.

Активно участвахме в изложбите 
на великденска украса, на мартени-
ци; в празниците на поезията, про-
ведени в Къщата на Калиопа, в Исто-
рическия музей, в Клуба на дейците 
на културата, в училище – за което 
работеха Десислава Атанасова, Веро-

ника Лилова, Йоана Митрофанова, 
Диана Петрова.

Участвахме и в подготовката на 
издаването на в. „Мода“, на „Малка 
книжка за моето училище“, посвете-
на на 110-та година от създаването 
на ПГО, на сборниците „Размисли“ 
и „Българското слово“ (съвместно с 
АГ „Гео Милев“).

Секция „Слово“ се гордее с пуб-
ликациите в сп. „Родна реч“ на Яни-
ца Георгиева, Диана Шаханова, Еле-
на Димитрова, Петя Бонева, както 
и с третата награда на Ралица Ва-
силева от национален литературен 
конкурс. 

Важни за нас са участията ни в 
различни проекти, съвместно с Об-
щина Русе. Отличени сме с трета на-
града в радиоконкурса за представя-
не на нашето училище по най-атрак-
тивен начин. Екипът, който изготви 
сценария и осъществи предаването 
в ефира на Радио Русе, е в състав: 
Лили, Атидже, Виктория – 11 б клас, 
Дженан, Елис – 11 а, Полина – 11 г.

Нели СТАНЧЕВА,
ръководител на секцията

Секцията съществува от 2002 
г., в началото като клуб „История“. 
Основните цели на секцията са: да 
се засили интересът и се разширят 
знанията на учениците за история-
та на България и на родния край; да 
развива умения за изследователска 
работа; да развива чувството за на-
ционална гордост и идентичност; да 

развива уменията за работа в екип 
и сътрудничество с културни ин-
ститути.

Дейностите, които се развиват, са 
разнообразни. Съществуват рубри-
ки „Памет българска“, „Бележити 
българи“, „Знаете ли, че...“ и др., в ко-
ито чрез различни материали се от-
белязват значими събития и лично-
сти. Членове на секцията подготвят 
материали и участват като лектори 
в часовете на класния ръководител. 
По повод бележити годишнини се 
организират състезания-викторини 
с ученическа публика – „60 години 
от Втората световна война“, „130 го-
дини от Априлското въстание“ и др.

Ученици от секцията участваха с 
рисунки и есета в националния кон-
курс „100 години от обявяване на не-
зависимостта на България“. Много 
знания за историческото минало ни 
дават екскурзиите из България. За 
съхраняване на традициите и ро-
довата памет изучаваме фолклора в 
родния край, празничния църковен 
календар, историята на рода. Основ-
ния проблем, по който работи тази 
учебна година секцията, е историята 
на родния ни град – „Русе през ве-
ковете“, която ще представим чрез 
различни изяви – лекции, снимков 
материал, състезание.

Секцията работи в много добро 
сътрудничество с клуб „Съвремен-
ник“ в ПГО, с уредници от Регионал-
ния исторически музей, читалище 
„Зора“, преподаватели от Русенския 
университет и други.

Иванка ИВАНОВА,
ръководител на секцията

Ще намерим смисъл да останем!

Откриваме и общуваме с красивото Памет за историческото минало

Ние знаем

Клуб „Съвременник – 2004“

Секция „Слово“ Секция „Съхрани българското“
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Клубът е създаден през 1999 
година. През годините учениците 
участват в дискусионни семинари 
по горещи теми, обменят мисли и 
споделят опит с ученици от подоб-
ни клубове от различни училища в 
града и страната, пряко или косве-
но участват в работата по различни 
проекти, инициирани и реализира-
ни от Училищна асоциация за гло-
бално образование „СЕЙДЖ“.

Днес клуб „Ръка за ръка“ има за 
цел да възстанови връзките между 
поколенията, да припомни на уче-
ниците за техните корени. Извън-
класната дейност запознава с оби-
чаите и празниците на българския 
етнос. Провокира младите хора към 
етнографски изследвания на техния 
род и родно населено място.

В търсене на собствената си иден-
тичност членовете на клуба изготвят 
родословно дърво, издирват стари 
снимки, запознават съучениците 
си с характерни, традиционни осо-
бености на семейството си – преда-
ващи се през поколение занаяти, 
имена, празнично-обредна система 
и т.н.

Изявите им предизвикват както 
чувство на гордост, така и стремеж 
да бъде опознато и прието „различ-
ното“, като част от българската кул-
турна идентичност.

Даниела МАРИНОВА,
ръководител на клуба

Секцията е едно от 
най-новите начина-

ния в професио-
налната гимназия 
по облекло. Дей-
ност, чрез коя-
то се изграждат 
естетически и 
п ра к т и чес к и 
знания, къ-
дето спокой-

ствието и хар-
м о н и я т а  с е 
срещат… Раз-
виват се ка-
чества и уме-

ния, характерни 
за профила на гим-

назията, както и 
усет към красиво-

то, сръчност, творчество и трудо-
любие. Изработват се разнообразни 
предмети, посещават се изложби, 
издирват се модели и по този начин 
се търсят възможности за прило-
жение на едно традиционно изку-
ство в българския бит. Бродират се 
кърпички и картички, участваме в 
традиционните базари по Коледа, 

за празника на влюбените. Секци-
ята се включва и в инициативи за 
изработване на картички по различ-
ни поводи.

Иванка АНТОВА,
ръководител на секцията

През 2004 г. училището беше ут-
върдено като пилотно училище за 
работа по програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза 
и малария“ – компонент 7 „Намаля-
ване на рисковото сексуално пове-
дение сред подрастващите и млади 
хора във и извън училище.

Във връзка с това започна рабо-
та нашата секция. В нея ежегодно 
участват 13-15 ученици от 9 клас.

Основните теми,по които рабо-
тим са: рисково поведение, асертив-
но поведение, ХИВ/СПИН, болести, 
предавани по полов път, бременност 
и аборт, влияние на алкохола и нико-
тина върху репродуктивната систе-
ма, наркотици и СПИН, вземане на 
решение и др. Използват се основно 
иновационни методи – работа в мал-
ки групи, мозъчна атака, ролеви иг-
ри, решаване на казуси и др.

Обучението е под формата на иг-
ра. Знанията за ХИВ и СПИН учас-
тниците предават на своите връст-
ници. Това става най-вече на 1 де-
кември – Световния ден за борба с 
ХИВ/СПИН. За всички международ-
ни дни, свързани с разглежданите 

проблеми, участниците подготвят 
нагледни материали, решават тесто-
ве, информират се за рисковете от 
тютюнопушенето, употреба на ал-
кохол, наркотици, лекарства и др. На 
организираната през м.г. Общинска 
викторина нашите ученици се кла-
сираха на първо място.

Ежегодно по две ученички от 
9 клас преминават на обучение по 
Компонент 7 в с. Ковачевци, област 
София. Така в училище е създаден 
екип от обучители на връстници. 
Предстои включване на училище-
то и секцията в проект „Здрави де-
ца в здрави семейства“ по Програма 
СИНДИ.

Анка СЪБЕВА,
ръководител на секцията

През изми-
налата у чебна 
година за няко-
го неочаквано, 
за други – не, 
нашето учили-
ще имаше доста 
спортни у час-
тия. Изненад-
ващо жените се представиха доста 
добре като завоюваха съвсем убе-
дително четвъртото място на Ос-
момартенския турнир по футбол 
и на финала разгромиха отбора на 
Община Русе. Това не е всичко. ПГО 
съвсем очаквано взе и купата за най-
красив отбор, която лично капитан-
ката на отбора Джулия Асенова по-

дари на училището.
Не по-малко атрактивно беше и 

представянето на нашите тенисист-
ки Лидия и Дени, които се бориха 
докрай и под аплодисментите на ця-
лата зала спечелиха своите четвърти 
места на тенис на маса, за което дори 
и в. Утро писа!

И не стига това, но и на кроса на 
Нетуоркс дойдоха Преси и Петя и 
разбиха всички. Преси се класира 
първа от 1000 участници, като надви 
своите опоненти с 10 метра предни-
на, а Петя се класира 4-та, като не 
даде шанс на никого повече да влезе 
във финалната четворка!

Мирела ИВАНОВА,
ръководител на секциятаСекцията е една емблематична 

организация за ПГО „Недка Иван 
Лазарова“. В нея участват млади и 
талантливи хора , които със своя дух 
ѝ вдъхват живот и правят съществу-
ването ѝ възможно. Те представят 
гимназията на различни конкурси 
и ревюта и дават своя принос за ней-
ното популяризиране и добро пред-
ставяне. 

Участници в секция „Манеке-
ни“ са ученици от различни класо-
ве: Камелия Любомирова Върбано-
ва, Борислава Венелинова Велева, 
Пламена Свиленова Стоянова /от 12 
а/, Даниела Иванова Кехайова /12 
д/, Сибел Джемил Караман, Ахмед 
Салиев Ахмедов /от 10 в/, Пламена 
Делянова Костадинова /12 е/, Иза-
бел Хосе Валдес, Милка Росенова 
Атанасова, Красимира Станиславо-
ва Стоянова и Габриела Пламенова 
Димитрова /от 12 в/, Стефани Кра-
симирова Трайкова /11 б/, Алексан-
дра Иванова Иванова /11 е/, Полина 
Пламенова Маринова /11 г/, Боряна 
Пламенова Петрова /11 а/, Василена 
Радкова Василева и Златка Василева 

Тодорова /от 11 в/, Габриела Лъчеза-
рова Людмилова /11 д/.

Едно от участията на манекенки-
те е представянето на ученически-
те униформи през май. На него те 
представиха гимназията блестящо и 
благодарение на таланта на младите 
дизайнери тя се класира на първи-
те места. 

Манекенките отразиха и започ-
ването на учебната година с модно 
дефиле, представяйки облеклата на 
модна къща „Бордо“, като тяхната 
изява беше представена и на стра-
ниците на вестник „Бряг“.

Кремена АНГЕЛОВА,
ръководител на секцията

Ние обличаме не само тялото, но и духа си!

Ние творим

Клуб „Ръка за ръка“Секция „Бродерия“ Секция „Сексуално и репродуктивно здраве“

Секция „Спорт“

Секция „Манекени“
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Секция „Дебати“ съществува от 
2005 година. Обхваща ученици от 
IX до XII клас, които проявяват ин-
терес към публичната реч, водене 
на дискусии по социално значими 
въпроси и участие в значими кам-
пании от ритуалите в ПГО „Недка 
Иван Лазарова“.

През годините срещите на деба-
тьорите придобиха значението на 
форма на изразяване на активна и 
аргументирана гражданска пози-
ция. Интерес представляваха про-
блеми като: Способни ли са младите 
хора на демокрация; 60 години Все-
обща декларация за права на човека; 
20 години Конвенция за правата на 
детето; Опазване на градската среда 
чиста и безопасна; Училището – же-
лана територия; Професионалното 

ориентиране – форма на успешно 
кариерно развитие.

Пр е з  н а с т оя щ ат а  у че бн а 
2009/2010 година секция „Дебати“ 
активно си сътрудничи с клуб „Съ-
временник-2004“, секция „Сексуал-
но и репродуктивно здраве“ и Уче-
ническия съвет. По повод 1 ноември 
– Деня на народните будители, съв-

местно с клуб „Съвременник-2004“ 
бе организирано първото по рода 
си номиниране за „Будител на ПГО 
– 2009“.

В програмата на секцията са за-
ложени дейности като прожекции и 
дискусии по актуални филмови про-
дукции, сътрудничество с клубовете 
в училище и извън него, организи-
ране и участие в междуучилищни 
дебати, както и популяризиране на 
Световния ден на философията като 
празник на духа и знанието.

Девизът ни е „В спора се ражда 
истината“, но винаги се водим и от 
друга максима: Ако ти имаш една 
ябълка и аз имам една ябълка, и си 
ги разменим, то всеки един от нас ще 
има по една ябълка. Но ако ти имаш 
една идея и аз също имам една идея, 
и си ги разменим, то тогава всеки 
един от нас ще има по две идеи.

Свилен ИВАНОВ,
ръководител на секцията

„В спора се ражда истината“
Секция „Дебати“ Театрална студия

Театралната студия при гимнази-
ята с ръководители Орлин Дяков и 
Емилия Гаврилова участва в различ-
ни конкурси и фестивали, сред ко-
ито и „Климент Михайлов“ в Русе.

1. Книга на Дан Браун, излязла през 2003 г.
2. Патронът на русенска професионална гимназия, открита 

през 1895 г. като Девическо професионално училище
3. Възпитаник на ПГО – актьор

и музикант от „Братя Мангасарян“
4. Раздел в математиката
5. Литературен герой от произведението на 

Мигел де Сервантес
6. Специалност, в която се обучават ученици в ПГО
7. Понятие в етиката
8. Система за проектиране на облекло
9. Песен, химн на ПГО
10. Източна граница на Р България
11. Градът, в който е разположена крепостта

„Баба Вида“
12. Пещера в България
13. Авторът на книгата „Училище за цял живот“
Вертикално ще получите: Денят, в който

ПГО чества своя патронен празник

Кръстословица

Изданието е дело на ръководителите и членовете на формите 
за извънкласна дейност в ПГО „Недка Иван Лазарова“.
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