
Издание на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“                   Брой 5, септември-декември 2010 г.

На 15 септември от 9 ч. общо-
училищният колектив на ПГО „Не-
дка Иван Лазарова“ отбеляза дво-
ен празник – 140 години от създа-
ването на дружество „Ступанка“ и 
началото на новата учебна годи-
на. Женското благотворително 
дружество дружество „Стопанка“ 
е създател на второто в България 
Девическо професионално учили-
ще, което е открито в град Русе. То 
има значителна роля в просветния 
и политически живот на Русе. Нека 
споменем имената на основател-
ките му – Стоянка Хаджидими-
трова, Кирана Минкова, Стоянка 
Доганова, Мария Царичинска, 
Анастасия Златева и др. родолю-
биви русенки. Официалното му 

учредяване става на 29 декември 
1870 г. „...поради голямата нужда 
от образование на девиците – „бъ-
дещите майки на народа ни“, както 
е отбелязано в писмо до Общината 
от 31 януари 1870 г.

Професионал-
на гимназия по 
облекло „Недка 
Иван Лазарова“ 
– град Русе е учи-
лище със 114-го-
дишна история, 
последовател и 
реализатор на 
идеите на друже-
ство „Стопанка“. 
Дълъг е пътят, 
който е извървя-
ло училището – 
от онази далечна 
1895 г. до днес. 
През този период 
тя е носила име-
ната на личности, 

свързани със събития от различни 
периоди. От 1933 г. патрон на учи-
лището става Нед ка Иван Лазаро-
ва, чийто съпруг – Иван Лазаров 
дарява 510 000 лв. за доизгражда-
не на съществуващото вече Деви-

ческо професионално училище. С 
постановление №942 на МС от 1951 
г. училището е преименувано на 
Техникум по облекло „Йорданка 
Николова“. През 1990 г. по пред-
ложение на учителския съвет със 
заповед на кмета на гр. Русе е въз-
становено старото име на патрона 
на училището – Техникум по об-
лекло „Недка Иван Лазарова“.

Днес екипът на гимназията е 
поставил като своя основна за-
дача да създава, развива и усъ-
вършенства една идея, родена 
от добродетелта и ентусиазма на 
далновидни и родолюбиви ру-
сенци, която днес е реалност. Съ-
щевременно на преден план са и 
усилията да се съхранят и развият 
традициите с оглед на новите изис-
квания и приоритети на България 
като пълноправен член на ЕС.

Съпруга на Иван Лазаров, ро-
ден в Дряново, от където е и съ-
пругът й. Семейството им се из-
селва в град Русе в началото на ХХ 
век и тук Иван Лазаров продъл-
жава успешно да развива своя за-
наят – обущарството. Построява 
сегашния хотел „Сплендит“. В се-
мейството им има 3 деца – 2 мом-
чета и 1 момиче. Първото момче 
е родено в Дряново, а останалите 
деца – в Русе.

Три години след като жена му 
умира, през 1933 г., той дарява ог-
ромна сума за училището в нейна 
памет, поради което то носи името 
Недка Иван Лазарова.

Непосредствено след Осво-

бождението нашето учебно дело 
се гради върху постиженията и 
просветните традиции от епохата 
на Възраждането. В тази връзка и 
появата на първите професионал-
ни училища е проява на все по-на-
растващите потребности от кадри 
в обществено-икономическия жи-
вот на България.

1895 г. – създаването на гим-
назията.

1924 г. – открит е тригодишен 
занаятчийски курс.

По желание на ученичките в учи-
лището започва да се изучава 
есперанто.

1930 г. – въвежда се изучава-
нето на дидактика и методика, 
история на облеклото, готвар-
ство и домакинство, анатомия 
и хигиена, пеене и гимнастика.

1945 г. – гимназията носи името 
Пълна девическа

професионална гимназия „Недка 
Иван Лазарова“.

1951 г. – директор на училище-
то е Трифон Г. Трифонов; същото 

се преименува на Техникум по 
облекло „Йорданка Николова“.

1958 г. – орден „Кирил и Мето-
дий“ – І-ва степен.

1959 г. учителите-специалисти 
в техникума подготвят колек-
ция от облекла, проектирани и 
изработени от самите тях, с коя-
то представят училището в пър-
вото в историята на училището 
Международно ревю България 
– Румъния.

1966 г. – въвежда се първата 
поточна линия в обучението по 
практика в средно професионал-
но учебно заведение в страната.

1989 г. – възстановява се ста-
рото име на училището – Тех-
никум по облекло „Недка Иван 
Лазарова”

1995 г. – ТО „Недка Иван Лаза-
рова“ кандидатства и е вклю-
чен като пилотно училище на 
програма Phare на ЕС по проек-
та „Усъвършенстване на профе-
сионалното образование и обу-
чение“.

2001 г. – По програма Phare се 
обучават пет паралелки: „Ши-
вач-моделиер“ – ІІІ квалифи-
кационно ниво „Технолог на об-
лекло”, „Шивач-крояч”– ІІ ква-
лификационно ниво и „Технолог 
на облекло“ – ІІІ квалификаци-
онно ниво, „Технолог на облекло“ 
и „Моделиер-конструктор“ – ІІІ 
квалификационно ниво.

2003 г. – ТО „Недка Иван Ла-
зарова“ става Професионална 
гимназия по облекло „Недка 
Иван Лазарова“.

Традиции и съвременност 
в ПГО „Недка Иван Лазарова“

Коя е 
Недка Иван 
Лазарова?

Най-важните дати
в историята на нашето училище:

Честит патронен празник на колектива на ПГО „Недка Иван Лазарова“!



2 Кои сме ние

Училището е вторият дом 
на учениците. Там те прекарват 
много от времето си и трябва да 
чувстват, че това е тяхното второ 
семейство, а учителите – техните 
родители. Годините там трябва да 
са ни хубави, да ходим с желание, 
а не да гледаме къде да отидем 
само и само да не сме там и да ми-
слим как да се извиним.

Днешната младеж не се инте-
ресува от наука, знание и образо-
вание, което е било нещо много ва-
жно в миналото. Сега младите бър-
зат да пораснат много бързо, без да 
осъзнават, че по този начин няма 
да стане и че да си голям означава 
да поемаш отговорности. Това, че 
бягат от училище, всъщност е едно 
от най-безотговорните неща.

В наши дни няма морални цен-
ности. Всички деца са погълнати от 
компютрите, телефоните и заба-
вленията. В това няма нищо лошо, 
стига да не се прекалява. Годините 
в училище няма нито да се повто-
рят, нито да се върнат и не трябва 
да го приемаме като наказание.

Учениците нямат уважение 
към учители, съученици и дори 
родители. Нямат респект към ни-

кого и нищо. За да получиш трябва 
и да дадеш. Компютрите и интер-
нетът са заместили спорта и култу-
рата. За това повечето младежи са 
с наднормено тегло, мислят само 
за глупости и нямат дори хобита, с 
които да се занимават. Учителите 
се опитват да събудят заспалото в 
учениците, но не получават нищо в 
замяна. Времената се менят и ако 
в миналото нашите майки и бащи 
са искали да учат, но не са могли, 
то сега ние можем но не искаме. 
Няма как насила да накараш ня-
кого да седне да учи, освен ако той 
не иска. Но сега са малко младе-
жите, които искат това. Учителите 
се опитват да ги вкарат в пътя, но 
излизат лоши и виновни.

За да е по-интересно, трябва 
да има културна дейност. Да се хо-
ди по различни интересни места , 
на които сам едва ли някой ще се 
реши да отиде като театри, музеи 
и др. По отношение на спорта може 
да се организират повече състеза-
ния с награди, за да бъдат младе-
жите стимулирани да дадат всичко 
от себе си и да участват все повече 
и повече. Такива неща да се пра-
вят по-често, а не веднъж годиш-

но. Да се чества всяко събитие по 
най-тържествен начин, така че да 
се говори дълго след това за него. 
Учениците трябва сами да дават 
предложения как би им било инте-
ресно да минават часовете, а не да 
чакат да им мине деня. Някои учи-
тели правят така, че да е интересно 
за учениците присъствието им в 
час и часовете да протичат мно-
го бързо и забавно с пиеси, поста-
новки и рецитали. Но те са много 
малко,защото учителите са се из-
морили от липсата на възпитание 
на учениците и лекото им поведе-
ние и не могат да се преборят с тях. 
Ако ученик предложи нещо, учите-
лят няма да му откаже съдействие 
и ще му помогне.

За да е интересно в училище 
трябва да си помогнем сами. Да 
гледаме на него като на нещо хуба-
во, на учителите като на приятели 
и на дейността им като на хубава 
помощ за предстоящия ни живот.

Да изживеем пълноценно го-
дините си в училище, защото сега 
е момента за него, за да не съжа-
ляваме после.

Ралица НИКОЛОВА, 11 А кл.,
ПГО „Недка Иван Лазарова“

В козметичния салон на гимназията учениците от 11 Г и 12 Д клас ще ви накарат да се 
почувствате уникално с разнообразните рисунки и цветове на маникюра и декоратив-
ния грим, с красивите прически на нашите фризьори

Добре дошли!

Изгони скуката от училище

Антигона е погребала тайно 
брат си-мъртвец, и е разпъната 
на кръст.

Антигона е дъщеря на Едип 
цар. Нейните братя са Етеокъл и 
Полиник. И двамата умират. Етео-
къл погребва Полиник, а Полиник 
е погребан от Антигона.

Антигона е годеница на Хе-

мон. Преди да се омъжи за него, 
тя умира.

Антигона е богиня. Тя е дъщеря 
на Едип цар.

Агамемно признава вината си 
и връща Призейда.

И така – смъртният край го 
погубва.

В първи откъс се разказва за 
свадбата между Ахил и Агамем-
нон.

Диаманти ’2009

9 А клас с класен ръководител Ивелина Петрова,
специалност КМТО/ Козметика

9 Б клас с класен ръководител Пламена Дочева,
специалност Фризьорство

В Четвъртия национален уче-
нически конкурс за литературно 
творчество и журналистика „Сто-
ян Михайловски“ участваха 312 

млади автори от цялата страна с 
396 творби и 34 колективи (екипи 
на вестници, телевизионни и ради-
опредавания и журналистически 
материали).

Ученическият вестник „Съв-

ременници“ към ПГО „Недка Иван 
Лазарова“ – град Русе бе отличен 
с III-та награда за радио и телеви-
зионна журналистика.

Редакционният екип е от чле-
нове на клуб „Съвременник – 
2004“ с ръководител Татяна Наха-
бедян – Главен учител в ПГО „Не-
дка Иван Лазарова“. Цялостната 
концепция на вестника е свърза-
на с желанието на учениците да се 
опознаят помежду си, да са инфор-
мирани за училищния живот и да 
получават актуална информация в 
различни области. Вестникът има 
за цел да представи пред цялата 
общественост дейността в гимна-
зията и затова е използван богат 
снимков материал. През учебната 
2009/2010 г. година със съдействи-
ето на инж. Диана Иванова – Дирек-
тор на Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“ – 
Русе бяха издадени четири двуме-
сечни издания. 

Престижна награда 
за нашия вестник 
„Съвременници“
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Продължение от бр. 4
22. Можете да носите бутилка 

вода, но не и да пиете в час
Не може да излизате от час, за да пиете 

вода. Ако ви се наложи, поискайте разре-
шение за това.
23. Научете имената на другите 

учители и ги поздравявайте 
в коридора
Бързо научете имената на другите пре-

подаватели в училище и ги поздравявайте 
с „Добро утро, г-жо Греъм!“ или „Добър ден 
г-це Ортис!“. „Роклята ви е много хубава!“

(Забележка, ако целият клас е под строй, 
не ви е разрешено да се обръщате към учи-
телите, защото действа правилото за забра-
на за говорене. Можете да говорите с тях 
при идване или тръгване от училище, кога-
то изпълнявате някаква поръчка или през 
междучасието.)
24. Пазете тоалетните чисти

Пускайте водата и си измивайте ръце-
те, след като сте ползвали тоалетната. В об-
ществена тоалетна вземете салфетка, преди 
да си измиете ръцете. След като го направи-
те, използвайте салфетката, за да затворите 
кранчетата, и вземете нова, с която да си из-
бършете ръцете. (Или я използвайте, за да 
натиснете копчето на сешоара.) Последното 
нещо, което бихте искали, е да се допрете с 
чисти ръце до нещо, което други вероятно 
са пипали с мръсни ръце.
25. Поздравявайте посетители-

те и ги накарайте да се по-
чувстват добре дошли
В училище често идват гости. Ако ня-

кой идва на посещение в класа ми, изпра-
щам двама ученици пред централния вход 
с приветствена табела. Когато гостът дойде, 
посрещачите се здрависват с него, предста-
вят се и го поздравяват с „добре дошъл“ в 
училище. После правят кратка обиколка из 
училището, преди да го доведат в класна-
та ни стая.
26. Не запазвайте места в сто-

ловата
Не запазвайте места в стола по време на 

обяд. Ако някой иска да седне до вас не му 
пречете. Не се опитвайте да изолирате оп-
ределени съученици. Ние сме едно семей-
ство и трябва да се отнасяме един към друг 
с уважение и любезност.

Продължава в следващия брой

55 златни правила
Четиво с продължение

Как всяко дете да успее в училище и в живота

1. Ученик – Специалист по всичко
2. Ученичка – Момичето в черно
3. Ученик и ученичка – Ромео и Жулиета
4. Изключен ученик – Сбогом, гринго
5. Записване в училище – Ах, бяхме млади
6. Записване в гимназията – Фатална 

грешка
7. Ученически години – Ходене по мъките
8. 8-9 клас – Във възрастта на любовта
9. 10-11 клас – Героите са уморени

10. 12 клас – Живият труп
11. През седмицата – Битката по пътя
12. Събота – Небето е синьо
13. Двойка – Ще се срещнем пак
14. Тройка – Царска милост
15. Развалена тройка – Откраднато щас-

тие
16. Четворка – Родени да живеят
17. Петица – Срещали сме се някъде
18. Шестица – Това беше само шега
19. Изпитваните – Свети 40 мъченика
20. Изпитване по желание – Смъртен скок
21. Ученичка пред дъската – Парижката Све-

та Богородица

22. Ученик пред дъската – И сам воинът е 
воин

23. Изпитване – В света на мъчението
24. След цял час изпитване – Един идиот
25. Неочаквано изпитване – Затъмнение
26. Контролно – Гръм от ясно небе
27. Класна работа – Враг №1
28. Преписване на класно – Големите ма-

неври
29. Класно по математика – И най-мъдрият 

си е малка прост
30. В къщи след класно – Мексиканска сре-

ща спорт и музика
31. Подсказване – Животът ми е в твои ръце
32. Хванат преписвач – Адска клопка
33. Избягал от час – Бягство от ада
34. Повтарящ ученик – Повторението е май-

ка на знанието
35. Изключен ученик – 713 търси летище
36. Матура – Последният рунд
37. Ученик не взел матура – Хайде да оже-

ним сина
38. В час – Под игото
39. Влизане в час – Влизане в ада

Речникът на ученика във филми

Дом на надеждата Учениците от 11 В 
и 11 Б кл. посетиха 
Дом „Надежда“ в 
часовете по СИП 
Религия със сво-
ите учители. Там 
те организираха 
празник за деца-
та, а Фризьорите 
от 11 В кл. се по-
грижиха за до-
брия им външен 
вид

1, 2. Николета 10 А

3. Илияна 11 А

4. Йоана 10 А

5. Михаела 10 А

6. Мариела 11 А

7. Илияна 11 А

1

2

5

6

7

3 4
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Професионална гимназия по облекло „Не-
дка Иван Лазарова“ – гр. Русе винаги е било 
мястото, където младите хора са инициирали 
социално значими проекти и са показвали, че 
не са апатични към съвременните проблеми 
на младежта. Това е особено актуално в наве-
черието на 10 ноември, Международния ден на 
младежта. Защото през изминалите 4 седми-
ци в нашето училище се проведе една масивна 
кампания, насочена към един от бичовете на 
съвременното общество – трафика на хора.

Училището е един от партньорите на непра-
вителствената организация „Каритас“ – Русе и 
това датира от 2008 година. Имахме възмож-
ността да участваме в няколко семинара в Ру-
се и Букурещ и обменихме ценен опит и идеи 
с други училища от регион Русе и Румъния, в 
посока на превенцията и борбата с трафика на 
хора на училищно ниво. Този опит използвахме 
в осъществяването на обучение в часа на класа 
на основата на принципа „Връстници обучават 
връстници“. Обучители бяха Мариела Ковачева 
и Гергана Илиева от 11 Г клас, които приеха не 
леката и отговорна задача да запознаят сво-
ите връстници с проблема за превенцията и 
борбата с трафика на хора, както и формите за 
взаимопомощ при хора, които са били жерт-
ви и сега търсят пътя обратно към нормалния 
живот. За тази цел бяха подпомогнати от техния 
учител г-н Свилен Иванов и г-жа Елена Петкова 
от Каритас.

Интересът на учениците от гимназията по 
облекло можеше да бъде сравнен с Мексикан-
ската вълна. С всеки изминал ден все повече 
възпитаници на русенското модно школо тър-
сеха повече информация и проявяваха интерес 
към това, което се случваше на улица „Велико 
Търново“ №21. Така привлякохме и Мариела 
Печинякова от 11 А клас, която нарисува някол-
ко картини посветени на трафика на жени. Една 

от тези рисунки бе показана на пърформънса, 
организиран от „Каритас“ – Русе и МД „Елиас 
Канети“. Ефекта от присъствието ни бе подкре-
пено и от изпълнението на групата Русе Саунд и 
техният трак „Празни обещания”, в която група е 
и Светльо от 11 Б клас. Момчетата бяха работили 
по тази песен от няколко месеца и с нея искаха 
да покажат своята съпричастност към борбата 
на младите хора с трафика на хора. Посланието 
им бе бурно посрещнато от публиката, присъст-
вала на този пърформънс. Интерес проявиха 

и няколко местни и национални електронни 
медии. На сайта на Националната комисия за 
борба с трафика на хора бе публикуван клип от 
изпълнението на младите русенци:
http://antitraffic.government.bg/m/6/st_id/49/

lang/bg/
С провелия се на 22 октомври лекоатлети-

чески крос „Не на трафика на хора!“ и под наслов 
„Да избягаш за 100 секунди”, в който участие 
взеха ученици от 9-ти, 10-ти и 11-ти клас, поста-
вихме край на продължите от 15 октомври обу-
чения. С много смях и усмивки премина кроса и 
така заявихме, че сме силни и искаме да кажем 
не на трафика на хора.

Тези събития породиха още една среща на 
26 октомври с дебат на тема „Борбата с трафи-
ка на хора е възможна – 1 година по-късно“. 
Избрахме тази тема, защото миналата година 
на 10 декември, Международният ден за пра-
вата на човека, проведохме дискусия по този 
проблем и искахме да видим в каква посока 
са се развили разбиранията ни по този казус. 
С радост открихме, че сме направили много и 
сме предизвикали ангажираност на младите 
хора към тези въпроси. Дадохме си сметка, че 
има още много да се прави и че не бива да спи-
раме да работим в тази посока, защото след 
нас идват още млади хора, които имат нужда 
от разяснения по проблема за трафика на жени.

Коментирахме и ролята на изкуството и 
конкретно киното като форма на въздействие 
и катарзис. Стигнахме до извода, че ако бъл-
гарските телевизии в своите сериали показват 
и такива персонажи – трафикирани деца, жени 
и мъже – много млади хора ще са по-съпри-
частни и по-лесно ще осмислят този проблем. 
Така се роди още една идея за тематични кино-
прегледи и дискусии на филми, в които да при-
съства както този, така и други проблеми. С това 
се надяваме да провокираме сред нас активна 
гражданска позиция и промяна на нагласите.

И ето, че първият филм, поставил начало 
на една нова традиция в нашето училище, бе 

„Твърде лично“ (Taken), историята на един ба-
ща, борещ се за спасението на своята дъщеря, 
станала жертва на трафика на жени. Филмът 
гледахме на 3 ноември. Разтърси ни и ни накара 
още повече да продължаваме в опитите си да 
се обучаваме и съпреживяваме този проблем 
чрез похватите на изкуството.

Обещахме си да продължаваме и го пра-
вим. А вие!

Искаме да изкажем благодарност към на-
шите учители Татяна Нахабедян, Мирела 
Иванова, Марина Похожалова и Свилен Иванов, 
както и на „Каритас“ – Русе и разбира се за под-
крепата на ръководството на нашето учили-
ще, гимназията по облекло в Русе в лицето на 
Директора инж. Диана Иванова.

Поздравления и за активното участие на 
Мариела Ковачева, Гергана Георгиева, Светло-
зар Ганчев, Мариела Печинякова, Ани Станчева, 
Маргарита Маринова, Цветелина Александро-
ва, както и на всички ученици активно участва-
ли в обученията, пърформънса, лекоатлетиче-
ския крос, дебатите и кинопрегледите относно 
борбата с трафика на хора.

Материалите за страницата са предоста-
вени от г-н Свилен Иванов – ръково-
дител на секция „Дебати“ и Ученическия 
съвет

Здравейте,
Казвам се Полина Николова, ученичка 

от 10 В клас, специалност „Козметика“. Вече 
две години уча в Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лазарова“. От скоро 
бях избрана да представям нашето училище 
в един много приятен за нас, мотивирани-
те младежи от различни училища проект – 
Младежки парламент, който е разделен в 4 
комисии: образование, култура и изкуство, 
екология и спорт, здравеопазване и послед-
ната комисия, но не и на последно място е 
борбата с противообществените прояви и 
закрила на детето.

Аз съм част от комисията по екология и 
спорт, също така и бях избрана за замест-
ник-председател на тази комисия. Очаква-
нията ми са да подобрим условията, в кои-
то живеем ние, младите хора или по лесно 
казано бъдещето на гр. Русе. На 7 ноември 
имахме събрание, на което се запознахме 
с кмета на град Русе господин Йотов, който 
изнесе реч и ни потвърди, че винаги ще е 
зад нас, за да ни помага в акциите. Нашата 
работа в Младежкия парламент е да изказ-
ваме мнението на всички млади хора и чрез 
акциите ни да им помогнем. В младежкия 
парламент сме като едно голямо семейство, 
помагаме си един на друг. Макар и да се по-
знаваме от малко време ние вече сме при-
ятели. Може да е с малко думи, но аз мисля 
че е достатъчно това, което споделям, за да 
разберете, че всички ние ще положим уси-
лия, за да помогнем на всеки млад човек в 
нужда и ще се борим за нашите права, за да 
това нашето мнение да бъде чуто.

1. Къде грешим най-
често 7-12 клас – изд. 
Диоген
2. Изкуството да пишем 
8-12 клас – изд. Диоген
3. Христоматия за ДЗИ- 
11 и 12 клас – изд. Да-
мян Яков
4. Всичко за матурата по 
БЕЛ 40+1 – изд. Сиела
5. Тестове по български 
език и литература-11 и 
12 клас – изд. Сиела
6. Как да се подготвим 
успешно за зрелостен 
изпит по БЕЛ
7. Тестове за ДЗИ – 10 ва-
рианта – изд. Кръгозор
8. Тестови задачи за ДЗИ 

– изд. Булвест 2000
9. Българската грамати-
ка в правила и тестове – 
изд. Кръгозор
10. Български език и 
литература – правила, 
понятия, тестове – изд. 
Кръгозор
11. Учебници за 11 и 12 
клас
12. Българската лите-
ратура за матура – от 
Христо Ботев до Дими-
тър Талев
www.minedu.

government.bg
www.zamaturite.bg
www.myschoolbel.info
www.slovo.bg

Учебни помагала по БЕЛ за 12 клас

Училищен живот

Изданието е дело на клуб „Съвременник – 2004“ 
с ръководител Т. Нахабедян – ПГО „Недка Иван Лазарова“.
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Умеем да пресъздаваме чувствата и преживявани-
ята си по различни начини. Това показаха членове-
те на клуб Дебати с р-л Свилен Иванов и на секция 
Мода с р-л Ирена Парашкевова, които изработиха 
бутикови бижута

НЕ на трафика на хора!

Mариела и Полина-нашите пред-
ставители в Общинския младеж-
ки парламент

Ученици от нашето училище участваха в работно ате-
лие „Съвременни облекла с елементи от националния 
костюм на Русенския регион“ по проект на Центъра за 
човешките ресурси


