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През учебната 2012/2013 г. 
се навършиха 116 години от 
основаването на Професио-
нална гимназия по облекло 
“Недка Иван Лазарова” – град 
Русе, последовател и реализа-
тор на идеите на дружество 
“Стопанка”. Дълъг е пътят, 
който е извървяло училище-
то – от онази далечна 1896 г. 
до днес. През този период тя 
е носила имената на лично-
сти, свързани със събития от 
различни периоди. От 1933 г. 
патрон на училището става 
Недка Иван Лазарова, чийто 
съпруг – Иван Лазаров даря-
ва 510 000 лв. за доизгражда-
не на съществуващото вече 
Девическо професионално 
училище.

С постановление №942 на 
МС от 1951 г. училището е 
преименувано на Техникум 
по облекло “Йорданка Нико-
лова”. През 
1990 г. по 
предложение 
на у чител-
ския съвет 
със заповед 
на кмета на 
гр.Русе е въз-
с т а н о в е н о 
старото име 
на патрона 
на училище-
то – Техни-

кум по облекло “Недка Иван 
Лазарова” – град Русе.

Д нес Профес иона лна 
гимназия по облекло “Недка 

Иван Лазарова” – град Русе 
е сред най-предпочитаните 
професионални училища в 
града. А причината е, че тук 

работи квали-
фициран ко-
лектив с амби-
цията не прос-
то да изкара 
поредния ви-
пуск, а да обу-
чи можещи, та-
лантливи мла-
ди хора, които 
ще се погрижат 
за външни я 
вид на човек и 

с най-изтънчения вкус. Зато-
ва и девизът на гимназията е 
“Ние обличаме духа, а не тя-
лото”. Училището има повече 
от век традиции в обучението 
на кадри за шивашката про-
мишленост, а от години вече 
фризьори и козметици.

Екипът на гимназията е 
поставил като своя основна 
задача да създава, развива и 
усъвършенства една идея, ро-
дена от добродетелта и енту-
сиазма на далновидни и родо-
любиви русенци, която днес е 
реалност. Същевременно на 
преден план са и усилията да 
се съхранят и развият тради-
циите с оглед на новите из-
исквания и приоритети на 
България като пълноправен 
член на ЕС.

Конкурс
Екипът на вестника обя-

вява конкурс за рисунка на 
тема: “Модна инсталация”. 

Приемаме вашите предло-
жения да облечем символа 
на нашия град – Паметни-
ка на свободата, така как-
то това са 
на п ра ви-
ли водещи 
дизайнери 
с емблема-
тични ар-
хитектур-
ни симво-
ли на све-
товни държави и столици. 
Срок за рисунките – 15 ап-
рил, резултатите ще бъдат 
обявени в навечерието на 
празника на Русе – 6 май. 
Очакват ви награди и защо 
не реализация на проекта…

Празникът – дело на извънкласните форми в 
ПГО “Недка Иван Лазарова” по проект “Успех”

С началото на 2013 г. от-
минава времето на празни-
те разговори, вторачването в 
миналото и настъпва време за 
търпелива работа, практиче-
ско приложение на придоби-
тите знания, умения и опит. В 
годината на змията ще бъдат 
поощрени всички форми на 
образование, които позволя-
ват да разгърнем перспекти-
вите на професионалното си 
бъдеще.

Да ни е здрава,  
мирна и спорна!

Моето училище
Кацнало на хълма, с раз-

творените си прозорци, мое-
то училище прилича на пти-
ца, готова всеки миг да литне. 
Като своите ученици, които 
са поспрели за известно вре-
ме да съберат сили и знания, 
за да полетят по широкия 
свят, изпълнени с надежди и 
мечти. Моето училище – то-
ва са приятелите, които пом-
ним цял живот. Оттук за-
почва пътеката на истински-
те приятелства, защото пре-
живяваме заедно радостите 
от успехите, страха от про-
вала, изглаждаме взаимното 
си доверие, изживяваме пър-
вите си трепети на любовта, 

първите разочарования. То-
ва е мястото, където израст-
ваме като личности, където 
опознаваме себе си и други-
те. Мястото, където се учим 
да общуваме, сблъскваме се 
и с лицемерието, завистта, с 
добрите и лошите качества у 
човека. Мястото, където за-
почва опознаването на истин-
ския живот.

Моето училище – това са 
учителите, които помним 
цял живот. И добрите, и “ло-
шите”. Често са взискателни 
и строги, и ние сме срещу то-
ва. Но ако трябва да сме чест-
ни, от това печелим, защото 
строгостта на учителя е по-
полезна от ласките на роди-
теля. Те, учителите, са до нас 

в най-важните години от жи-
вота ни – учат ни, закрилят 
ни, порицават ни. Но ни да-
ват знания, посочват пътища-
та на познанието, за да про-
дължим напред, за да станем 
личности. Често 
са ни приятели – 
прощават греш-
ките ни, окрилят 
мечтите ни, съ-
чувстват ни в бе-
дите.

Моето учили-
ще – това са зна-
нията. Тайната е 
да учим всеки ден нещо ново. 
Който се учи без желание, е 
като птица без криле.

Моето училище – това е 
огромно пъстроцветно пър-

хащо ято на учениците, ко-
гато веселият им смях в меж-
дучасията оглася простора. 
Закачливи погледи на моми-
четата, демонстрации на мус-
кули на момчетата.

Моето училище – светла 
и красива спирка по пътя, 
наречен “живот”, откъдето 
тръгваме подир мечтите си!

Изел Хамзова, 11 А клас

Новата 2013 – годината на Змията

Патронен празник „Моето училище“ 
6 декември 2012 г.
Taм високо над Дунава син и над кея.
Там уморена от път ще се върна.
Там където са мечтите ми светли изгрели –
своето училище отново да зърна.

Оттам към света забърза душата ми.
Оттам си взех смелостта докрай да живея.
Оттам пое към простора корабът на съдбата ми –
от моето училище над Дунава син и над кея.



2 Училищен живот

Честит ден на влюбения лозар с рисунките на:

На 24 октомври участни-
ците в клуб “Съвременник – 
2004” с ръководител г-жа Та-
тяна Нахабедян от ПГО “Не-
дка Иван Лазарова” се събра-
ха, за да поговорят откровено 
за новите герои на България. 
Подготовката за това започ-
ва месец по-рано с анкета на 
тема: “Кого бихме нарекли 
герой днес?”. Отговорите са 
различни, но ги обединя-
ва идеята за безкористност 
и саможертва. Ето някои от 
мненията:

Севил, 9 А кл.: Героят на на-
шето време се жертва за роди-
ната си, дори и не във време на 
война. Той помага на познати 
и непознати в трудни момен-
ти, дава подслон, храна, дре-
хи. Когато в една държава има 
много герои, тя става много 
силна.

Несин, 9 Б кл.: Герой е чо-
век, който би се жертвал, за да 
спаси пострадал човек в беда.

Виктория, 9 Б кл.: Герой е 
този, който е направил добро 
за Родината си и хората в нея, 
без да очаква награда.

Кристияна Иванова, 9 Б 
кл.: За да наречем в днешно 
време един човек герой, той 
трябва да е силен духом и да 
притежава много доброта.

Свързващата идея на мне-
нията дава и отговор – героят 
за младите русенци е Антон 
Петров, извървял най-крат-
кият път до безсмъртието. 
Учениците се запознават с 
книгата “Паметта на сърце-
то”, провеждат изследовател-
ска дейност – търсят снимки 
и материали за Тони, подгот-
вят табло за 
героите от 
Кербала и 
п р е з е н т а-
ция с ми-
сли за под-
вига им. Те 
с п од е л я т : 
“Много чес-
то ни об-
виняват, че не четем книги и 
не се интересуваме от нищо. 
Но ето как подвигът на един 
младеж в мирно време докос-
на душите ни и ни провоки-
ра да говорим за това”. Де-
си и Кристияна Пламенова 
споделят мисли за детството 
и юношеството на Тони, за 
трудния път на героя. Таня 
разказва за мисията в Ирак 
като най-краткият път към 
безсмъртието за Тони. Жи-
вотът без Тони и изповедите 
на една майка силно впечат-
ляват Светослава.

Спомените за Антон до-
казват мисълта на поета Иван 
Вазов как паметта може да 
спаси една нация от само-
унищожение и забрава. Нели 
Станчева – леля на Антон, по-
казва негови любими книги, 
чете откъси от дневника му 
и споделя лични спомени и 
преживявания.

В края на разговора члено-
вете на клуба отделят време и 
за други нови герои на Бълга-
рия – Петър Петров, спасил 
стотици хора от удавяне, Сте-
фан Стойчев – спасителят от 
магистрала “Тракия”, 15-го-
дишния Марио Тихомиров 
и др. И днес се оказа, че има 
време и място за добротвор-
ство и младите хора успяха да 
го покажат. Да се надяваме се, 
че всички ние ще успеем да 
съхраним и предадем нататък 
тази доброта. И да не забра-
вяме да почитаме героите си!

С организираното на 23 
януари 2013 г. от Ученическия 
съвет при ПГ по облекло “Не-
дка Иван Лазарова” световно 
кафене за тормоза ре-
ализирахме заложена-
та още в началото на 
учебната година про-
грама с дейности по 
националната програ-
ма по “Механизъм за 
противодействие на 
училищния тормоз”. 
В този форум участие 
взеха представители 
на класовете в учили-
ще. Под ръководство-
то на г-н Иванов ние 
се обособихме в три 
работни групи, които бесед-
ваха по проблемите за същ-
ността на тормоза, до какви 
престъпления води и как мо-
жем да го преодолеем. Среща-
та бе уважена и от помощник-
директора по учебната дей-
ност г-жа Ивелина Иванова. 
Тя ни запозна с причините 

днес да говорим за механи-
зми за превенция на тормо-
за. Изводите за нас бяха, че 
към този проблем трябва да 

се подхожда отговорно и раз-
умно. Липсата му на терито-
рията на училището ни моти-
вира още повече да полагаме 
усилия и грижи за запазване 
на позитивната и добронаме-
рена среда на общуване, взаи-
модействия и взаимоотноше-
ния. Дадохме си сметка, че е 

важно периодично да органи-
зираме дебати по проблеми-
те на тормоза и затова всички 
единодушно приехме идеята 

да се срещнем отново в 
края на месец февруари 
и използваме трибуната 
на вестник “Съвремен-
ници” да поканим всич-
ки наши съученици да се 
присъединят към фору-
ма ни.

В края изработихме и 
послания, подкрепени с 
много снимки и специ-
ално изработен след това 
колаж за смисъла никога 
да не се чувстваме вър-
зани и със затворени ус-

ти, за да имаме възможност 
да обменяме идеи и да гра-
дим една позитивна и твор-
ческа училищна среда. Тези 
и още неща прехвърляме ка-
то провокация и в групата ни 
във Фейсбук, където и вие сте 
добре дошли: www.facebook.
com/groups/pgo.ruse.students

На 20 януари 2013 г. Ве-
лина, Зорница и Илгюн се 
срещнаха с представители 
на инициативния комитет 
за създаване на Национален 
ученически съвет и ученици и 
представители на училищни-
те организации от Русенски-
те гимназии. Всички заедно 
участваха в дискусия за поло-
жителните и отрицателните 
проявления в образователна-
та ни система. Беше предло-
жено Илгюн да вземе участие 

в учредителното събрание в 
София през февруари.

Проведената дискусия с 
представителите на всички 
класове за формите на агре-
сия и методи за разкриване-
то и терапията и разкри пред 
Училищния съвет нови въз-
можности за решаване на не-
отложни и важни проблеми. 
По нестандартен начин мо-
мичетата и момчетата каза-
ха: “НЕ на агресията в учи-
лище!”.

Героите на нашето време – наши съвременници

Световно кафене за тормоза Ученическият съвет

11 А кл.: Ренан Селайдинова Исмаилова, Изел Ердинчева Хамзова
11 Б кл.: Мануела Милена Лазарова, Ирен Галенова Григорова, Магдалена Стоянова 
Христова, Виктория Росенова Росенова
10 А кл.: Милена Георгиева Соколова, Афифе Рейхан Исмаил, Даниела Алинова 
Трифонова, Ралица Николаева Димитрова
10 Б кл.: Ива Боянова Стефанова, 
Айлин Емел Али
9 А кл.: Севил Бейханова Сели-
манова, Наргис Асенова Зоро-
ва, Диана Иванова Димитрова, 
Доротея Веселинова Миткова
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ПРОГРАМА „Успех“ за развитие на ИИД  
в ПГ 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

Секция „Манекени“ с р-л Зорница Маркова
Избрах секция “Манекени” и останах доволна от избора 

си. В тази секция научих много неща. Часовете ни мина-
ват забавно интересно и вълнуващо. Денят, в който наши-
ят ръководител ни пре-
достави удоволствието 
да посетим спектакълa 
“Хъшове” на Русенския 
театър, аз не само на-
блюдавах една много 
добра постановка, а 
видях и се научих как 
трябва да се държи ед-
на изискана личност на обществено място. С това посеще-
ние на театъра аз осъзнах, че един манекен трябва не само 
да изглежда, но и да се държи подобаващо пред обществото, 
да се самоуважава и да бъде интелигентен.

Сигурна съм, че има какво още да науча и точно заради 
това ще продължавам да посещавам часовете при г-жа Зо-
рница Маркова.            Айлин Шезаи, 9 А кл.

Клуб „Език свещен на моите деди“  
с ръководител Пламена Дочева

Участниците в ИИД “Език свещен на моите деди” участ-
ваха в отбелязването на 1 ноември с тържество, посветено 
на деня, в който прославяме делата и подвизите на народ-
ните будители, тези, които осветяват пътя към национално 

съзнание и спасение. Този 
празник припомня делото 
на нашите духовни просве-
тители , които са завещали 
на бъдещите поколения, че 
историята е учителка, езикът 
– свещен, традициите – по-
стоянни, а светините – вечни. 

Един от тях, Васил Друмев, е оставил своето послание към 
нас: “Един народ, който има съзнание, култура, писменост, 
наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!”.

Клуб „Хармония на дух и тяло“ 
с ръководител Марина Похожалова

Аз съм Сергей Михайлов и съм член на клуб “Хармония 
на дух и тяло” по проект “Успех”. Харесва ми да съм част от 
този клуб, при това вече за втора година. По принцип жи-
вотът ми е изпълнен със спорт. От няколко години се зани-
мавам в клуб по карате киокушинкай с ръководител Румен 
Калинов. Тренирам почти всеки ден, но въпреки това никога 
не пропускам всяка една възможност за още малко спорт в 

училище в редовните 
часове и извънкласни 
занимания. Спортът 
никога не може да е в 
повече – е моят девиз.

Най-запомнящото 
се събитие от член-

ството ми в клуба е участието ми в представителната изя-
ва на клуба по повод Патронния празник на ПГО.

Заедно с моя треньор и приятелите ми каратисти пред-
ставихме основни техники от любимия ми спорт. И въпреки 
че много пъти съм участвал на състезания, както в България, 
така и в чужбина, ми беше особено вълнуващо да изляза на 
сцената пред съучениците и учителите ми от гимназията, с 
които вече втора година споделям радостите и тревогите си. 
Това събитие ме развълнува много и ще го запомня задълго.

Секция „Работилница за здраве“  
с ръководител Ивелина Петрова

Първи декември е Световен ден за борба със СПИН. За 
първи път този ден е отбелязан през 1988 г. Тогава светов-
ната здравна организация, в стремежа си да насочи общест-
веното внимание към проблемите с ХИВ/СПИН и да подчер-
тае необходимостта от 
подкрепа и разбиране 
на хората, живеещи с 
ХИВ, обявява 1 декем-
ври за Световен ден за 
борба със СПИН. От 
1996 г. отбелязването 
на този ден се заема 
Програмата на ООН 
за ХИВ/СПИН. Оттогава Световния ден за борба със СПИН 
се превръща в началото на целогодишна кампания с акцент 
върху превенцията, образованието и информираността.

Поставиха се табла в училище с информация за ХИВ 
вируса и болестта СПИН и така учениците от секцията на-
правиха съпричастни съучениците си като раздадоха обра-
зователни брошури и червени ленти. Ден преди 1 декември 
на фасадата на училището беше поставена червена лента с 
дължина 2,2 м. В голямото междучасие учениците оформиха 
символичната лента изобразяваща съпричастност.

Студио „Учебна компания“ с р-л Татяна Димитрова
Нови хоризонти в разви-

тието на малкия и средния 
бизнес разкри пред ученици-
те от Учебната компания Ка-
тя Горанова – изпълнителен 
директор на Бизнес центъра 
за подпомагане на малки и 
средни предприятия.

Срещата с нея беше же-
лана от всички ученици и се подготвяше отдавна. Интерес 
към нея имаха не само членовете на компанията, а и други 
ученици, за които собственият бизнес е желано поприще.

Г-жа Горанова представи работата на Бизнес центъра и 
неговата възможност за реално подпомагане и насърчаване 
на малките и средни предприятия. Посочи редица осъщест-
вени от тях проекти и възможностите за участие в тях. Из-
слуша много конкретни въпроси, които учениците задаваха 
за стартиране на бизнес, и даде ценни съвети. Представи 
перспективата за бъдещото развитие на Русенския регион 
и мястото на дребния и среден бизнес в него.

Времето с г-жа Горанова измина неусетно. Та тя говоре-
ше толкова увлекателно! Днес усетихме ползата от нашите 
занимания в Учебната компания, защото там се подготвя-
ме за нашата реализация в бъдещия ни собствен бизнес.
Велина Бърдарова, Президент на Учебната компания

Дискусионен клуб „Център за кариерно развитие“  
с ръководител Свилен Иванов

Аз мога (или как бе създаден видео репортажът на 
Центъра за кариерно развитие)

За мен лично голямо предизвикателство бе участието в 
обмислянето и осъществяването на идеята на нашия клуб 
за видео- репортаж, чрез който учениците от нашето учи-
лище да се срещнат чрез екрана с бивши възпитаници на 
гимназията. В началото ко-
ментирахме кого бихме по-
канили, което от своя страна 
прерасна в дискусия за това 
какво е да си успешен и как-
ва е целта да осъществиш 
целите и мечтите си в профе-
сията и кариерата. Изводите 
ни помогнаха да си съставим 
въпросите, които впоследствие видяхте в подготвения ма-
териал. Трудност бе заснемането, защото повечето от нас 
нямаха достатъчен опит пред камера, а и в условията на 
учебен процес използването на учебните зали, кабинети и 
фоайе си бе една епична борба за тишина. Научихме колко 
сложна и отговорна дейност е да представиш своята идея 
на публиката и да я заразиш с посланията є, така че да не 
налагаш своята гледна точка, но и да помогнеш на своите 
съученици да направят своят правилен избор при планира-
нето на кариерата. Забързани в тийнейджърската суета, 
думите на Айсун ни припомниха за важността да полагаш 
усилия за професията, която учим, за времето, прекарано в 
класните стаи, за уроците, които ни дават нашите учители.

За себе си като абитуриент, който скоро ще поеме по 
пътя на нашите приятели Айсун и Мариела, ще отнеса до-
брия спомен от нещо, което съм правила с интерес и твор-
чески, когато стана фризьор. А на вас, мои скъпи съучени-
ци, казвам само: “И вие можете!”.

Галина Георгиева, 12 Б кл.

Клуб „Танцова шевица“ с р-л Цонка Донева
Моят клуб е ръководен от г-жа Цонка 

Донева, учител по физика. Участвам в не-
го, защото обичам народните танци. Учим 
различни хора от всички етнографски об-
ласти на България и ми е забавно. С всеки 
изминал ден всеки от нас осъзнава колко е 
хубаво да се знаят танците на България. На 
06.12.2012 г. на патронния празник на учи-
лището от моя клуб участвахме с демон-
страция на наученото. За пръв път бяхме 
облечени с носии и излизахме на сцена. 

Всичко мина много добре. Представихме различни носии 
от различните области на България и накрая аз… поведох 
Дунавското хоро, на което се хванаха учители и ученици. 
Усещането като облякох носията е неописуемо, чувствах се 
истинска българка, а като поведох хорото – бях готова да се 
разплача. Много се радвах, че точно аз бях водач на хорото 
от Северняшката област.     Кристиана Георгиева, 10 А кл.

Секция „Модерно“ с ръководител Соня Георгиева
На 21.01.2013 г. участници-

те в секция “Модерно” се на-
учихме да създаваме шарени 
дрехи чрез техника батик. 
Jfx е техника в текстила, при 
която се използват текстилни 
бои, за да се изрисуват тъка-
ни. Успяхме чрез вариант от 

сайт в интернет да получим пъстроцветни блузи. Ако искате 
да разгледате нашите творения заповядайте в страницата 
ни във Фейсбук: Modernoo. Дарина Цветкова, 10 А кл.

Ателие „Бутикови облекла и аксесоари“ 
с ръководител Емилия Василева

В секция “Бутикови 
облекла” обичаме да 
се занимаваме с инте-
ресни и модерни неща 
за всекидневието и за 
официални събития. 
Такова предизвикателство се оказа и идеята да направим 
избродирано лого на нашето училище. Първата ни задача 
беше да направим схема на логото и надписа. Подбрахме 
подходящи конци и започнахме реализация на идеята.

Получи се много красива и ефектна емблема, която по-
ставихме в рамка. Изработихме много и красиви уникални 
картички за 14 февруари, които украсихме с шевица и пан-
делки.               Вероника Ангелова, 12 А кл.

Студио „Театрална работилница“ 
с ръководител Галина Станева

“Помогни ми да те възвися!”
Има нещо символично в това, че в училище като ПГО 

“Недка Иван Лазарова”, където трайно се е настанил твор-
ческият дух, първите 
гости, прекрачили не-
говия праг през пър-
вите дни от Новата го-
дина, са творци, хора 
на изкуството.

Вълнуващата сре-
ща се състоя в рамки-

те на проект УСПЕХ на МОМН в партньорство между ИИД 
Студио “Театрална работилница” и останалите ИИД, функ-
циониращи на територията на училището.

Младите дарования на ДТ “Сава Огнянов” Борислав Ве-
женов и Тихомир Благоев разкриха пред своите домакини 
как са открили яркия и завладяващ свят на театралното 
изкуство и са го превърнали в своя професионална съдба, 
повдигнаха завесата за някои от неговите тайни. Техните 
откровения породиха у учениците много въпроси, съкровени 
размисли и чувства, сравнения и открития.

Срещата е поредното неоспоримо доказателство, че и 
двете институции – училище и театър, в основата си са за-
пазили своята възрожденска мисия да водят поколенията 
по пътя към себепознание и духовно извисяване.

Клуб „Съвременник-2004“ с р-л Татяна Нахабедян
Изложбата на Жаклина и Марчел Ячмелиеви

Занятията на нашия клуб са разнообразни, изпълне-
ни с много емоции и приятни преживявания. И разбира се, 

с мно-о-о-го снимки. Едно 
от тях ни показа таланта и 
творческото вдъхновение на 
едно семейство художници 
– Жаклина и Марчел Ячме-
лиеви. В малката изложбе-
на зала ние разгледахме 
пъстроцветната колекция 

на творците и видяхме как се ражда една картина. Излож-
бената зала беше като че ли малка не само за таланта на 
художниците, но и за техните невероятни картини. Цветя, 
етюди от Търново, пейзажи от Копривщица, Етъра и много 
други бяха изпълнили с присъствието си помещението. Мар-
чел Ячмелиев с търпение и вдъхновение работеше върху 
една картина, но това не му попречи да ни отдели внима-
ние и да ни запознае с различни техники на рисуване. Този 
ден наистина ни донесе много слънце и цветове и всички си 
тръгнахме усмихнати!              Десислава Андреева, 9 Б кл.
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Изданието е дело на клуб „Съвременник – 2004“ 
с ръководител Т. Нахабедян – ПГО „Недка Иван Лазарова“.

Дизайн и предпечат: Юлиан Нецков

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“
7000 Русе, ул. „Велико Търново“ №21

E-mail: pgo_rousse@abv.bg,      Интернет: www.pgo-rousse.com,  www.pgo-ruse.tk

Телефони за контакти: 082 834 946, 082 834 957, 082 873 025
http://www.pgo-rousse.com, имейл: pgo_rousse@abv.bg

http://www.facebook.com/pages/ПГ-по-облекло-Недка-Иван-Лазарова-Русе/122584541143164

Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе работи по програми, 
финансирани от ЕС, за участие на ученици в Проекти в държави от ЕС.

Специалност „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИ- 
РАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”
Професия „МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО”

Срок на обучение – 4 години след VIII клас. Форма на обучение – дневна
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 тех-
ника и съоръжения, използвани в производството на облекло;

• да чертае основни конструкции и моделни разработки, изработва крой-
ки 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 изработ-

ване на видове облекло от текстил;
• да контролира качеството на извършената работа в съответствие с 

нормативните изисквания;
• да ръководи шивашка фирма.

Завършилият специалността получава:
– III степен на професионална квалификация; – образование: СРЕДНО

     Специалност „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА”
     Професия „КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК”

Срок на обучение – 4 години след VIII клас. Форма на обучение – дневна
Завършилият тази специалност придобива знания и умения:

• да борави професионално с приложен компютърен софтуер, специализиран за изработка 
на графичен дизайн;

• да обработва изображения и фотографии чрез разнообразни техники и методи, заложе-
ни в компютърните програми за растерна графика;

• да борави със спецификата на цветовите режими;
• да съчетава изображения и форми;
• да използва векторна графика за създаване на обекти, шрифтове, илюстрации, страни-

ране и предпечатна подготовка;
• да определя  най – подходящата програма  за решаване  на поставена задача  и да съче-

тава различни програми за изработка на продукт;
• да прилага  основни познания за създаване на уеб анимации и триизмерна графика;
• да ръководи фирма за аудио-визуални техники и производство на медийни продукти.

Завършилите специалността получават:
      – III степен на професионална квалификация;  – образование СРЕДНО

Специалност „ФРИЗЬОРСТВО”
Професия „ФРИЗЬОР”

Срок на обучение – 4 години след VIII клас
Форма на обучение – дневна

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 възник-
налите проблеми, свързани с осъществяване на трудовата 
дейност;

 • да ръководи фирма за фризьорски услуги.

Завършилият специалността получава:
 – II степен на професионална квалификация;
 – образование: СРЕДНО

Специалност „ПРОИЗВОДСТВО  
НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”

Професия „ОПЕРАТОР В  
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО”

Срок на обучение – 4 години след VIII клас
Форма на обучение – вечерна и задочна

Завършилият тази специалност придобива знания и умения:
• да работи с основни видове шевни машини и шевни по-

луавтомати за производство на облекло от тъкани и пле-
тени текстилни материали;

• да изработва детайли и облекло от текстил, спазвайки 
технологичната последователност;

• да чертае основни конструкции на дамско, мъжко и дет-
ско облекло от тъкани и плетени текстилни материали;

• да работи със съоръжения за влаготоплинна обработка 
на облекло от текстил;

• да контролира качеството на извършената работа в съ-
ответствие с нормативните изисквания;

• да ръководи шивашка фирма.

Завършилият специалността получава:
 – II степен на професионална квалификация;
 – образование: СРЕДНО

Специалност „МОДЕН ДИЗАЙН”
Професия „ДИЗАЙНЕР”

Срок на обучение – 5 години след VII клас. Форма на обучение – дневна

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 изработва основни елементи на облеклото;
• да разработва, описва, анализира и презентира художествена модна ски-

ца, фотос, оригинал на облекло с аксесоари с бутиково предназначение;
• да прилага професионална информация в рекламата и мениджмънта 

на облеклото;
• да използва информационни и комуникативни технологии;
• да ръководи дизайнерско бюро и шивашка фирма.

Завършилите специалността получават:
– III степен на професионална квалификация; – образование СРЕДНО

ПРИЕМ за учебната 2013/2014 година
I. Дневно обучение, прием на ученици в VII клас – 5 години

1. Специалност “Моден дизайн”, с интензивно изучаване на ан-
глийски език
Балообразуване : оценка от тест по БЕЛ, оценка от теста по мате-
матика, удвоената оценка от теста за проверка способностите за 
изобразително изкуство, оценката по изобразително изкуство и 
оценката по информационни технологии от удостоверението за 
завършен седми клас.

II. Дневно обучение, прием на ученици в IХ клас – 4 години
1. Специалност “КоМпютърна графиКа”. 

Балообразуване: оценката по български език и литература, оценката 
по математика и утроената оценка по информационни технологии 
от свидетелството за завършено основно образование.

2. Специалност “Конструиране, Моделиране и технология на облеК
ло от теКстил”
Балообразуване: оценката по български език и литература, оценката 
по математика и утроената оценка по изобразително изкуство от 
свидетелството за завършено основно образование.

3. Специалност “фризьорство”
Балообразуване: оценката по български език и литература, оценка-
та по биология и утроената оценка по изобразително изкуство от 
свидетелството за завършено основно образование.

III. Вечерно обучение, прием на ученици в IХ клас
1. Специалност “производството на облеКло от теКстил”

Балообразуване: оценката по български език и литература, оценката 
по математика и утроената оценка по изобразително изкуство от 
свидетелството за завършено основно образование.

IV. Задочно обучение, прием на ученици в IХ клас
1. Специалност “производството на облеКло от теКстил”
Балообразуване: оценката по български език и литература, оцен-

ката по математика и утроената оценка по изобразително изкуство 
от свидетелството за завършено основно образование.

Професионална  
гимназия по облекло

•Недка Иван Лазарова•
град Русе

учебна 2013/2014 година


