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На 6 декември 2012 г, вяр-
на на традицията, ПГО „Не-
дка Иван Лазарова“ отбеляза 
с тържествен 
концерт 115 ус-
пешни години 
от създаване-
то си. Търже-
ството започ-
на с панорамна 
снимка на учи-
тели, ученици 
и гости пред 
Община Русе. 
Пред всички 
манекените на 
гимназията де-
филираха с ко-
лекциите, завоювали водещи 
места в регионални и нацио-
нални състезания.

Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лаза-
рова“ – Русе участва в Първа-
та панорама на професионал-
ното образование във Велико 
Търново Участниците от на-
шата гимназия доказаха во-
дещото място на училището 
в страната и спечелиха най-
много награди с колекцията 
„Младежка мода“ – Отборно 
І място по фризьорство и ІІ 
място по текстил, както и ин-
дивидуални награди по коз-
метика и грим.

На втората национална па-
норама на професионалното 
образование, организирана от 
Министерството на образова-
нието, младежта и науката в 
Пловдив през април 2010 г. 
Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лаза-
рова“ – гр. Русе доказа своето 

водещо място сред училища-
та в страната, подготвящи ка-
дри за шивашката индустрия, 
фризьорството и козметика-
та с колекция от съвременно 
младежко облекло с елементи 
от фолклорните райони. Спе-
челени бяха I индивидуална 
награда за фризьорство; II 
отборна награда по фризьор-
ство и грим; III отборна на-
града за облекло.

През месец април 2011 г в 
град Варна се проведе Третата 
панорама на професионално-
то образование – Национален 
конкурс по професии. Пред-
ставители от нашата гимна-
зия взеха трето място за мо-
ден дизайн и десениране на 
текстил с колекция „Мода и 
море, както и много индиви-
дуални награди.

Колективът на гимназията 
получи поздравителни адреси 

от Областна 
и Общин-
ска а дми-
нистрация, 
Регионален 
и нс п е к т о -
рат по обра-
зованието, 
водещи ши-
вашки фир-
ми, средни 
и основни 
училища от 
Русе и реги-
она.

Ще минават годините, по-
коления учители и ученици 
ще извървяват своя път, и 
дълбоко в себе си всички тези, 
които са станали част от жи-
вота на това училище и са съп-
ричастни с неговите радости и 
тревоги, ще пазят незаличим 
спомена за него, защото То – 
Училището, е направило от 

тях това, което са днес- всеки, 
поел по своя път на призва-
ние, но дълбоко в себе си за-
пазил уважението към своето 
последно училище, като към 
Училище за цял живот!

Един от иновационните 
проекти на училището в сфе-
рата на гражданското и профе-
сионалното образование, кой-
то стартира в деня на неговия 

празник, е конкурсът за облек-
ло, грим и прическа, насочен 
към бъдещите възпитаници на 
училището. Конкурсът-предиз-
викателство към творческия 
потенциал и нестандартното 
мислене на младите приятели 
на ПГО „Недка Иван Лазарова“ 
ще завърши на 11 май 2012 г. с 
изложба на рисунките и изра-
ботените модели.

В навечерието на празниците Коледа и Нова го-
дина в ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе се орга-
низира традиционният базар. На него са изложени 
разнообразни изделия – кутии за бижута, възглав-
ници, калъфки, коледни торбички, украшения за 
елха, покривки и др. Красивите творения на въз-
питаниците на гимназията са създадени в часовете 
по учебна практика под компетентното ръковод-
ство на техните преподаватели. В коледния базар 
участват и двете учебни компании, които излагат 
своето производство. Учебна компания „АртТекс“ 
се представя с изработени еко-чанти, бижута (ко-

лиета, гривни и брошки), несесери, ароматизатори. 
За коледното настроение допринесоха и изделията 
на Учебна компания „ДекоТекс“, която се предста-
ви с изработени покривки, ръкохватки и украше-
ния за елха.

Стилни и красиви рокли, но не от плат, а от зеле 
и праз, изработиха Николета и Ана-Мария с помо-
щта на учителите-специалисти Йорданка Кънчева, 
Емилия Василева и Христанка Недялкова. Еко-тоа-
летите предизвикаха не само овациите на всички, 
но и дадоха началото на нова колекция Пролет-Ля-
то от градината 2012!

ПГО „Недка Иван Лазарова“ – 115 успешни години  
Училище за цял живот!

Празничен базар



2 Училищен живот

За мен ПГО „Недка Иван 
Лазарова“ е моето ново учи-
лище.

Няма да забравя първия 
учебен ден – топлия 15-ти 
септември на 2011 г. На този 
ден от името на новопостъпи-
лите ученици взех участие в 
тържественото откриване на 
новата учебна година, така че 
за мен вълнението беше двой-
но по- голямо. На този ден 
срещнах своите съученици и 
влязох в новата класна стая.

Аз смятам, че човек се учи 
цял живот. В някои държави 
има организации, които под-
помагат хората, независимо 
от възрастта им, за да се обра-
зоват, стига да имат желание. 

Но за съжаление, в България 
няма такава организация. 
Ние се славим със своята ви-
сока интелигентност и своите 
способности. Лично аз се на-
дявам да не се окаже обратно-
то. Има хора, които биха по-
твърдили моето мислене, ако 
повече се замислим, напри-
мер, учениците бягат от учи-
лище, защото смятат, че това, 
което получават тук, няма да 
им трябва. В моето училище 
това се случва рядко, разби-
ра се, от по-големите ученици, 
защото те си мислят, че знаят 
повече, отколкото в училище 
биха научили. Повечето хора 
напускат страната ни, защо-
то смятат, че тук нямат добро 

бъдеще, но аз не мисля така, 
Мога да кажа, че като за пър-
ва година в това училище аз 
разбрах едно, че трябва да се 
стремя към целите си и за-
това трябва да мога, да знам, 
да искам, да търся, защото, 
търсейки, всички открива-
ме себе си. С всеки изминал 
ден осъзнавам, че всичко, на 
което доскоро гледах като на 
постоянна тревога и досадно 
задължение, се превърна в 
привързаност и любов, с коя-
то ще трябва след време да се 
разделя. Все още не знам, но 
след като завърша, вярвам, че 
то, училището, ще остави сле-
да в мен, която никога няма да 
забравя, защото това винаги 
ще бъде моето училище.

Ива БОЯНОВА, 9Б клас

На 16 януари 2012 г. в Про-
фесионална гимназия по об-
лекло „Недка Иван Лазарова“ 
отвори врати изложба, ор-
ганизирана от учениците от 
клуб „Съхрани българското“, с 
ръководител учителя по исто-
рия г-жа Даниела Маринова.

Инициативата е част от 
предвидените мероприятия 

за отбелязване 115 успешни 
години на гимназията.

Импровизираната експо-
зиция, събрала ценни фото-
материали, документи, гра-
моти, провокира искрения 
интерес на учениците. Меж-
дучасията придобиват друг 
смисъл, снимките сред ин-
тересните експонати остават 

в спомените на настоящите 
ученици.

Изложбата има няколко 
основни направления: учи-
тели и общественици с при-
нос към гимназията, учебната 
дейност и самодейността през 
годините, спортни и други 
постижения, другите за учи-
лището. Акценти са знамето 
на Девическа стопанска гим-
назия „Недка Иван Лазарова“, 
портрета на патрона – Недка 
Иван Лазарова, нарисуван от 
ученичката Илияна Илиева, 
както и официална унифор-
ма, носена от ученичките на 
гимназията през миналия 
век.

Връщането към миналото 
на една институция, с принос 
за развитието на нашия град, 
провокира чувство на гордост 
у младите ни възпитаници и 
стремеж да отстояват завою-
ваните позиции сред профе-
сионалните училища в стра-
ната.

На 13 февруари под надслов „Любо-
вта в нас“ в ПГО „Недка Иван Лазарова“ 
бяха отбелязани празниците на любо-
вта и плодородието, празници, чиито 
корени се губят в далечната епоха на 
Древна Атина и Древен Рим и в извес-
тен смисъл се преплитат благодарение 
на общата идея, която ги обединява.

Историческа ретроспекция позволи 
на учениците да се потопят във време-
ната на свети Трифон и свети Валентин, 
да научат любопитни подробности от 
историята на „валентинките“ и на лю-

бовните писмовници, както и да чуят 
интригуващи образци от тях.

Искреният глас на яркия поетически 
талант на Дамян Дамянов, на Алексан-
дър Пушкин и на други класици проз-
вуча на български, английски, руски и 
немски език в изпълнение на ученици 
от 9, 10 и 11 клас. 

Приносът на писателите в разви-
тието и утвърждаването на любовната 
тематика беше подчертан с викторина, 
включваща сюжети, които вълнуват и 
днес човешките сърца с неизчерпаема-
та вяра в живота и красотата в човеш-
ките отношения. 

Художествено-информативният 
акцент в интериора - табло „Магията 
на любовта“ със снимки на любовни 
двойки от българската и световната 
литература, и тематично подбраните 
видеоклипове допринесоха за създа-
ване на празничната атмосфера.

11 а клас, сценарист и режисьор на 
празника на училищно ниво, предста-
ви ПГО „Недка Иван Лазарова“ и на ор-
ганизирания от ОМД – Русе конкурс за 
„валентинка“.

14 февруари 2012,  
Клуб „Съвременник- 2004“

се проведе състезание на тема 
„Стил Винтидж – модно дам-
ско подстригване и грим“. В 
конкурса участваха отбори от 
11 и 12 клас, специалностите 
„Козметика“ и „Фризьорство“. 
Всеки отбор включваше млад 
фризьор и козметик, както и 
модел – ученичка от по-мал-
ките класове на училището. 
Изключително специфичната 
и непозната за съвременния 
младеж тема вдъхнови учени-
ците и в продължение на три 
часа студиата се превърнаха в 
поле за изява на творчеството 
и ентусиазма на младите хора. 
Журито, водено от изявената 
българска художничка Виоле-
та Радкова, бе много затруд-
нено в определяне на най-до-
брите модели. След професио-
нална оценка на цялостната 
предварителна подготовка и 
изпълнение на темата бяха от-
личени и наградени следните 
ученици – Фризьори – първо 
място – Радостина Белчева 

Марианова – фризьор от XIIВ 
клас, второ място – Йоана 
Илиева Йорданова – фризьор 
от XIБ клас, трето място – Ива 
Мартинова Филева – фризьор 
от XIIВ клас. Като най-добри 
гримьори бяха наградени – 
на първо място Юлия Свето-
славова Стоянова – гримьор 

от XIВ клас, на второ място 
Моника Иванова Кочанова – 
гримьор от XIВ клас и на трето 
място Мариела Даниел Кова-
чева – гримьор от XIIГ клас.

Представените от младите 
специалисти модели показа-
ха таланта и умението си да 
реализират идеите си с много 

въображение и професио-
нализъм. Някои от фри-
зьорите се бяха постарали 
да пресъздадат автентич-
ната атмосфера на епохата 
за темата с подходящи об-
лекла за модела си. Ревю-
то с наградените модели 
се превърна в своеобразен 
парад на запомнени образи 
от киното и рок музиката. 
Само след месец най-до-
брите участници в конкур-
са ще се представят на на-
ционално ниво в Пловдив 
на тема „Стил Винтидж – 
модно дамско подстригва-
не и грим“. Да им пожелаем 
успех и призови места!

„Моето училище“

Щрихи от историята на ПГО

В козметичното и фризьорско студиа на 
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“– гр. Русе

„Валентинка“ в ПГО

По случай 115 успешни години ПГО „Недка Иван Лазарова“ се 
проведе приятелски турнир по волейбол с представителни от-
бори от средни училища в Русе.

Ученици от нашата гимназия се представиха отлично в София 
на представянето на Секторна програма „Леонардо да Винчи“ 
по Програма „Учене през целия живот“ на Център за развитие 
на човешки ресурси.
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Це л  н а 
програмата 
е да се създа-

дат неблагоприятни социално-пси-
хологически условия, съобразени с 
възрастовите и индивидуални осо-
бености на учениците в ПГО „Недка 
Иван Лазарова“, както и с традици-
ята, спецификата и стратегията за 
развитие на учебното заведение за 
позитивно неформално общуване и 
подкрепа в училище и извън него, за 
проява на инициатива, самостоятел-
ност и отговорност в реални житей-

ски ситуации, за удовлетворяване на 
интереси и реализиране на потребно-
сти; както и за изява на възможности 
и способности в различни области на 
науката, изкуството и спорта.

Задачите са формиране и утвър-
ждаване на положителна „Аз-кон-
цепция“, развитие на навици за съ-
трудничество и екипно взаимодейст-
вие, разширяване на рамките на об-
щуване със социума; изграждане 
и затвърждаване на потребност от 
продуктивна социално одобрявана 
дейност. В процеса на разнообразни-

те дейности да се формира устойчив 
нравствен, емоционален и волеви 
компонент в мироглед, както и про-
вокиране и развитие на познавател-
ния интерес. Особено важно е раз-
криване на индивидуално-психоло-
гически и творчески способности и 
трайно приобщаване към здравосло-
вен начин на живот. Ще се създадат 
условия за реализация на придоби-
тите знания, умения и навици, тях-
ното развитие и усъвършенстване в 
рамките на проекта и след приключ-
ването му.

ПРОГРАМА за развитие на ИИД  
в Професионална гимназия по облекло  

„Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 
„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Европейски социален фондЕвропейски съюз

Студио „Арт-студио“ р-л Ирена Парашкевова

Секция „Сексуално и репродуктивно здраве“  
с р-л Ивелина Петрова

Секция „Моден дизайн“ с р-л инж. Соня Георгиева

Секция „Съхрани българското“  
с р-л Даниела Маринова

Ателие „Как се управлява ателие за бродерия“  
с р-л Христанка Недялкова

Секция „Манекени“ с р-л Зорница Маркова Клуб „Съвременник-2004“ с р-л Татяна Нахабедян

Дискусионен клуб „Център за кариерно развитие“  
с р-л Свилен Иванов

Клуб „Спорт“ с р-л Марина Похожалова

Клуб „ Хороводец“ с р-л Венцеслав Неделчев

Основната идея е чрез творческа съвместна работа да се нау-
чат много нови неща, да получат знания и удовлетворение от ра-
ботата в екип.

Всеки член да се опита да с помощта на символи да изрази какво 
е за него приятелството, любовта в ежедневието, дали то е измори-
телно със своята повторяемост и задължения или изгражда посте-

пенно същността на 
човека. Участници-
те ще се запознаят с 
много нови техники 
върху хартия: туш, 
въглен, акрил, еко-
лин, креда, сангин, 
а също така и ще 
използват и позна-
ти вече – акварел, 
акварелни моливи, 
графични моливи.

Чрез секция „Сексуално и репродуктивно здраве“ се цели да се 
подобрят образователните възможности за младите хора с оглед из-
граждане на знания , умения и нагласи за отговорно сексуално пове-
дение. По този начин ще се намалят абортите и ражданията във въз-
растовата група 15-19 г. Учениците ще формират умения за отговор-

ност при взе-
мане на реше-
ния за собст-
веното здраве 
и това на парт-
ньора, както и 
за формиране 
на отговорно 
о т н о ш е н и е 
към последи-
ците от взето-
то решение.

Дейността в секцията ще се стреми да надгражда знания и уме-
ния в областта на модата и дизайна, както и да задълбочава инте-

ресите към различни 
форми на изкуството;

Занятията ще при-
общават учениците 
към културния живот 
на гр. Русе.

Използването на 
интернет ще бъде 
източник на инфор-
мация в областта на 
модата, изкуството и 
културата.

Работата на клуба е ориентирана към самостоятелно учене и 
събиране на информация.Тя е насочена към различни категории 
ученици, особено към онези които се нуждаят от специфична под-
крепа, за да се повиши мотивацията им за участие в учебно въз-
питателния процес

Необходимостта от създаването на клуба отговаря на разби-
рането, че учениците трябва да възприемат познаването на исто-
рически събития, както и от създаване на възможност да откри-
ват закономерности в обществените отношения. Провокирането и 
приучването на уче-
ниците към изсле-
дователска дейност 
ще създаде умения 
за издирване и съби-
ране на необходима 
информация, както 
и знания за систе-
матизирането й.

В своята 115 годишна история ПГО „Недка Иван Лазарова“ – гр. 
Русе се е доказала като гимназия, стремяща се към нови и иноватив-
ни методи за обучение и работа с учениците. Проектът „Да напра-
вим училището привлекателно за младите хора“ и направлението 
му „Как се управлява ателие за бродерия“ намират реализация в 
ПГО, тъй като бродерията може да бъде допълнителен украсите-
лен елемент към облеклата,за изработването на което учениците 
придобиват умения в часовете по учебна практика. Тази извън-
класна дейност ще е изключително полезна за нашите ученици. 
Те ще придобият трайни 
знания и умения както за 
процеса на ръчно броди-
ране, така и за работата 
в екип, разпределянето 
на задачите и ресурсите 
в ателието, управленче-
ски нюх, умения за устна 
комуникация и знания за 
маркетингова стратегия.

Мисията на секция „Манекени“ е да подобри общото развитие 
на всеки индивид- емоционално и психологически. Участниците 
ще развият духовни и интелектуални умения и техники за недо-
пускане и разрешаване на конфликтни ситуации, както и успешно 
участие в социалния живот. Целта е насърчаване за непрекъснато 
обучение за подобряване и повишаване качеството на живот- 
култура на пове-
дение, здраво-
словно хранене и 
хигиена, сценич-
но и артистично 
поведение, ком-
плекс от физиче-
ски упражнения 
за поддържане 
на добра фигура.

С дейността си клуб „Съвременник-2004“ има за да цел да пред-
ложи условия за разширяване и задълбочаване на знанията в об-
ластта на гражданското общество и други науки с хуманитарна на-
сока, както и да създаде среда за изява на различни становища по 
разглеждани въпроси, да изгражда навици за защита на собствена 
позиция и толерантност към мнението на другите.

Членовете му 
придават граждан-
ственост на изсле-
дователската работа 
на клуба по въпроси, 
отнасящи се до зна-
чими исторически 
събития, обществе-
ни проблеми, про-
блеми на младеж-
ката аудитория и 

осъществяване на конкретни задачи.
Чрез дейността си клубът отразява актуални проблеми, нацио-

нални празници и годишнини, както и българския принос в Европей-
ския съюз като за целта подготвя информационни табла, брошури , 
тържествени чествания на дати и годишнини, изработване на ма-
териали за ЧК, организиране на рекламни кампании по различни 
поводи.Чрез включването на ученици с риск от отпадане и прояви 
на агресия да се мотивират повече млади хора да съхраняват и 
обогатяват традициите на гимназията.

Клубът издава вестник „Съвременници“ като двумесечно из-
дание.

Кариерният център е своеобразен посредник на пазара на тру-
да между учениците, които се интересуват от работа и стажове, и 
работодателите, търсещи бъдещи служители.

Кариерният цен-
тър е и ефективен 
маркетингов ин-
струмент, съдейст-
ващ за успешната 
професионална реа-
лизация на младите 
хора, повишават ав-
торитета и рейтинга 
на учебното заведе-
ние и привличат бъ-
дещи ученици.

Все по-актуален сред българското общество е въпросът за здра-
вето на децата и младежта, за тяхната физическа дееспособност и 
двигателна активност. Физическото възпитание и спортът, здра-
вословният начин на живот са фактори, които подпомагат адап-
тирането на младите хора към новите условия на живот, като се 
противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна 
и екологична обстановка.

Чрез целенасочен избор на форми, средства и методи, способ-
стващи за проявление и развитие способностите на учениците в 
една или друга двигателна активност или спортна дейност. Възмож-

ностите за вариатив-
ност на съдържанието и 
многообразието на фор-
мите позволяват ця-
лостната дейност да се 
насочи съобразно цен-
ностната ориентация на 
ученика, неговите инте-
реси и потребности.

Българските народни танци са част от културното ни наследство. 
Лесно е да научиш общопознатите хора, по-трудно е да съхраниш 
специфичните или да 
преоткриеш вече заб-
равените, но най-труд-
но е да съхраниш тра-
дицията в предаване-
то им от поколение на 
поколение. В хода на 
дейностите ще усво-
им най-популярните 
народни хора.
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Член 1: Цели на кон-
курса

Да се представят реа-
лизираните идеи на деца 
в училищна възраст 1-8 
клас за модерно и удобно 
облекло, грим и младежка 
прическа за сезон пролет-
лято 2012.

Член 2: Тема на кон-
курса за 2012 г.

Темата на конкурса е: „ 
Тийн мода – Пролет-Лято 
2012“

Член 3: Условия на 
участие

З.1 рисунка на модел на 
облекло

Всяка рисунка следва да 
бъде оригинална авторска 
творба, представена на 
хартия.

Форматът е свободен
Техниката е свободна : 

акварел, флумастер, мо-
лив, колаж или др.

Всеки участник може да 
представи максимум 3 ри-
сунки.

Класираните идеи ще се 
демонстрират като израбо-
тени облекла на 11 май по 
време на изложбата

З.2 рисунка на грим
Всяка рисунка следва да 

бъде оригинална авторска 
творба, представена на 
хартия.

Форматът е свободен
Техниката е свободна : 

акварел, флумастер, мо-
лив, колаж или др.

Всеки участник може да 
представи максимум 3 ри-
сунки.

Класираните идеи ще се 
покажат на 11 май по вре-
ме на изложбата

3.З рисунка на прическа
Всяка рисунка следва да 

бъде оригинална авторска 
творба, представена на 
хартия.

Форматът е свободен
Техниката е свободна : 

акварел, флумастер, мо-
лив, колаж или др.

Всеки участник може да 
представи максимум 3 ри-
сунки.

Предложените идеи мо-
гат да са показани на ри-
сунка или на кукла

Класираните ще се пока-
жат на 11 май на изложбата

Член 4: Изпращане на 
творбите и реализация 
на проектите:

Крайният срок на изпра-
щане на рисунките е 1 март 
2012 г. (важи пощенското 
клеймо).

На гърба на всяка ри-
сунка задължително тряб-
ва да бъдат изписани чет-
ливо:

• имената на детето на 
кирилица ;

• точният му адрес ;
• възрастта му ;
• координатите на учили-

ще и класа
• адрес за електронна по-

ща, ако има такъв.

Кандидатите следва да 
изпратят творбите на след-
ния адрес:

Гр .Русе, 7000
Ул. Велико Търново №21
ПГО „Недка Иван Лаза-

рова“
На вниманието на учас-

тниците!
В периода 1 март-27 ап-

рил 2012 г. всяка събота от 
9.00 до 13.00 часа учите-
ли специалисти ще дават 
безплатни консултации за 
изработване на проектите 
с предоставени материали 
от гимназията в специали-
зираните учебни зали

Във фирмения фри-
зьорски салон бъдещите 
таланти ще изработват 
своите идеи за прически с 
помощта на нашите мла-
ди специалисти и техните 
учители

Модерният козметичен 
салон, оборудван с раз-
нообразна техника, ще 
посрещне своите бъдещи 
специалисти, за да реали-
зират успешно идеите си

Учебните работилници с 
най-новата си професио-
нална техника ще са на 
разположение на всички, 
които искат да изработят 
своите проекти със съдей-
ствието на специалисти

Член 5: Отговорност
Организаторите не но-

сят отговорност в случай 
на увреждане или загуба 
на рисунките.

Член 6: Резултати от 
конкурса

Конкурсът ще приключи 
с уреждане на изложба на 
рисунките и изработените 
модели в ПГО „Недка Иван 
Лазарова“

Резултатите ще бъдат 
обявени официално на 11 
май 2012 г. в 15 часа в ПГО 
„Недка Иван Лазарова“

Член 7: Категории и 
награди

Определят се две въз-
растови категории:

• Първа категория: от 
7-10 г.

• Втора категория : от 11 
до 14 г.;

Ще бъдат връчени награ-
ди по категории за първи-
те три места, както и една 
специална за иновативност 
и креативност за облекло, 
грим и прическа

На спечелилите първи 
три места ще се предоста-
ви възможност за изработ-
ване на облеклото, грима и 
прическата по рисунка.

Член 8: Други разпо-
редби

Творби не се връщат. 
Участниците отстъпват 
всички права и разреша-
ват разпространението им 
в рамките на настоящия 
конкурс (медии, статии, 
албуми и др.), както и за 
промоция на конкурса през 
следващите години.

Предложенията на екипите от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе за участие в Национален 
конкурс-ревю на МОМН на тема „Красиви и стилни в многообразието“ – ежедневно и празнично 
облекло с елементи от костюми на етносите в България.

Регламент на Първи конкурс „Мода за из-
гряващи звезди – 2012“, посветен на 115 успешни 
години ПГО „Недка Иван Лазарова“

Арменски енос
Диляна Георгиева Илияна Иванова

Турски етнос
Диляна Георгиева Диляна Георгиева

Български етнос
Ваня Иванова Илияна Иванова

Еврейски етнос 
Илияна Иванова Николета Куршумова

Ромски етнос
Николета Куршумова Николета Куршумова

Руски етнос
Ваня Иванова Ана-Мария Данева


