
Български всеучилищен химн
 

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,

от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!

Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!...“

Тъй Солунските двама братя
насърчваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -

в тържествуванье и в страданье
извърши подвиги безчет...

Русе, 1892, Априлий 15

На 15 май 1892 г. Стоян Михайловски - тогава 
учител по музика в Русе - написва стихотворение-
то „Кирил и Методий“ като проект за български 
всеучилищен химн. Същата година то е отпеча-
тано в списание „Мисъл“ в Русе.

Стихотворението става известно през 1901 
г., когато в навечерието на празника на светите 
равноапостоли  Кирил и Методий (11 май по стар 
стил) Панайот Пипков - тогава учител в Ловеч - 
написва музика към текста.

с кмета на Община Русе - г-н Пламен Стоилов

Звание „Учили-
ще без насилие и 
стереотипи, опре-
делени от пола” бе 
присъдено на Про-
фесионална гимна-
зия по облекло „Не-
дка Иван Лазарова” 
– Русе днес в град 
София. Г-жа Мука-
ддес Налбант – За-
местник-министър 
на образованието 
връчи наградата 
на инж. Диана Ива-
нова – Директор 
на гимназията на 
официална церемо-
ния в сградата на 
Министерство на 
образованието и 

На тържество в училище и в ресторант  „Рига“  
изпратихме нашите зрелостници.  С много сълзи в очи-
те и благодарност към учителите Велина Бърдарова 
от 12а клас от името на всички зрелостници поздрави 
присъстващите: 

„Уважаема г-жо Иванова,
скъпи учители, съученици и гости,
Преди 4 години ние, зрелостниците от ВИПУСК 

2012, за пръв път прекрачихме прага на нашето последно 
училище по пътя ни към успешното дипломиране. Тол-
кова бързо отминаха тези години, изпълнени с много 
емоции и спомени. Благодарение на нашите учители ние 
стигнахме и до този миг - последният учебен ден. Звучи 
странно - като първия, преди 12 години, но  днес ние сме 
много по-знаещи и можещи. 

Съдбата ще ни раздели, ще се пръснем на различни 
места - университети, фирми, в чужбина. Ще ни събира 
винаги един спомен - за отминалите 4 години, за прия-
телите и нашите учители от гимназията по облекло. 
Имали сме и добри, и лоши моменти, но пораствахме с 
проблемите на времето ни. Дали сме готови да започнем 
отначало? Нека всеки да си отговори на този въпрос, да 
направи своя личен избор. А засега да си пожелаем успеш-
но дипломиране и много здраве!“

Успех, мили наши момичета и момчета!

КИРИЛ И МЕТОДИЙ

науката. Инициативата за оценка на училищна-
та среда се провежда по проект „Училище без 
насилие и стереотипи, определени от пола” на 
фондация „Джендър образование, изследвания и 
технологии” (ДОИТ), реализирана съвместно с 
Национална мрежа за децата (НМД) и Минис-
терство на образованието и науката (МОН). 
Целта на проекта е промяна в традиционните 

нагласи и разбирания за ролите, определени от 
пола, с които повечето млади хора се сблъск-
ват в семейството, в училище, в социалното 
пространство, и които водят до ограничаване 

на възможностите за реализация на младите 
хора.

В рамките на проведения конкурс бяха 
анкетирани училища от цялата страна чрез 
„Карта за оценка на училищната среда”. По-
пълването на картата бе полезно за учили-
щата, тъй като предостави възможност на 
училищните специалисти да ситуират силни-
те си страни във връзка с цялостния кли-
мат в училище, който в голяма степен задава 
предпоставките за успеваемост на децата и 
за реализация на учителите. За да бъдат мо-
тивирани училищните ръководства и педаго-
гическите екипи да работят ефективно и в 
полза на училищната общност (ученици, учи-
тели, родители) и на обществото като цяло, 
картата бе изработена така, че училищата 
да намерят в нея идеи за справяне с пропуски-
те в работата си по проблемите на равно-
поставеността (вкл. равнопоставеност на 
половете) и противодействие и превенция на 

насилието и тормоза между децата в училище 
(вкл. насилие, основано на пола). 

От излъчените 12 училища по заложени кри-
терии, след посещението им от екип за мони-
торинг и оценка, включващ представители на 
МОН, фондация ДОИТ и НДМ, бяха отличени 
само 5 училища от България. Получаването на 
званието припознава училището като институ-
ция, която гарантира безопасна, толерантна и 
креативна среда за децата, за учителите и за 
родителите.

Заслужената награда на Професионална гим-
назия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе е 
поредна висока оценка, че гимназията  е еталон 
за авторитетно учебно заведение, възпитаващо 
талантливи, иновативни и мотивирани ученици 
с потенциал да се развиват, да генерират идеи, 
творят и осъществяват мечтите си в Бълга-
рия.

ОТнОвО пРИз за пГО
„нЕДКа Иван ЛазаРОва” – РусЕ

на ДОБъР час, 12 КЛас!
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2 юнИ - Да Е вЕчна

паМЕТТа на
Г Е РОИТЕ
И спОМЕнъТ за Тях!

БЛаГОТвОРЕц фРИзьОР - хРаБъР

„ОТКОГа ТЕ чаКаМ“ в ДРаМаТИчЕн ТЕаТъР - РусЕ

Делници и празници

„ДЕн на учЕнИчЕсКОТО саМОупРавЛЕнИЕ” МанЕКЕнИТЕ на пГО

Денят на Ботев и загина-
лите за свободата и независи-
мостта на България се отбе-
лязва за първи път официално 
през 1901 година, когато на 
връх Вола присъстват и живи 
Ботеви четници. На 2 юни 
1948 година точно в 12 часа 
е даден първият сигнал за ед-
номинутно мълчание в цялата 
страна. Общоучилищният ко-
лектив на ПГО „Недка Иван 
Лазарова“ почете героите с 
тържество и едноминутно 
мълчание.

През изминаващата учебна 
2013/ 2014 година учениците от 
12 „Б“ и 11 „Б“ класове и техни-
те учители по фризьорство г-жа 
Петя Стоянова и г-жа Вилджихан 
Ислям участваха в доброволчески 
и благотворителни дейности и 
кампании на Ученическия съвет 
при Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван Лазарова“. 
През цялата година те подстриг-
ваха децата от Център за наста-
няване от семеен тип, управляван 
от СНЦ „Еквилибриум“ и КСУДС 
- град Русе. След мисията да на-
правят модни прически, бъдещи-
те фризьори и децата играха на 
любимите игри за малчуганите, с 
което дариха много усмивки и пре-
върнаха очакваните срещи в един 
празник на добротата и състрада-
телността.

На 4 юни посетихме авторския 
спектакъл на Орлин Дяков „Откога 
те чакам“. Пиесата разглежда на-
болял проблем сред младите хора – 
наркозависимостта. Освен това бе 
поставен и въпросът за това  как 
злите сили, обхванали душата на 
младостта, могат да се излекуват. 
И това изцеление на-
мираме в корените на 
ценностите на една 
народностна психоло-
гия. Така в тази пиеса 
се събират две вре-
мена – фолклорно-би-
товото и съвремен-
но-злободневното.

В тяхната пре-
сечна точка намира 
истинското нравст-
вено лекарство за 
излекуване на душа-
та си Яна /в ролята 
възпитаничката на 
ПГО Евгения Яваше-
ва/. Пиесата разказва 

На 31 май 2014 г. в Профе-
сионална гимназия по облек-
ло ”Недка Иван Лазарова” бе 
обявен „Ден на ученическото 
самоуправление”. Аз и мои съ-
ученици решихме да поемем 
управлението на училището 
в този ден. Ролята, която аз 
трябваше да изпълнявам, бе на 
Директор. Емоциите ми бяха 
много силни. Като отидох су-
тринта в училище, бях малко 
притеснена и не бях сигурна, 
дали ще се справя с ролята 
си. Преди началото на учеб-
ния ден получих своя бадж, на 
който пишеше имената ми и 
длъжността, която трябваше 
да изпълнявам. Заедно с Дирек-
тора г-жа Диана Иванова, вля-
зохме в учителската стая, за 
да стартираме учебния процес. 
Там всички учители ме приеха 
много емоционално и с усмив-
ка. След това с г-жа Иванова 
се качихме в дирекцията, къ-
дето бе обявена оперативка с 
главната счетоводителка, а аз 
бях изпратена при секретарка-
та. В ролята ми на директор 
ми бе възложена задачата да 

поставям печати върху предва-
рително разписани документи и 
да събирам подписи от учите-
лите за различни заповеди. През 
междучасията ни правеха много 
снимки и който искаше, може-
ше да се снима с нас. Беше мно-

за традиционните български семей-
ни добродетели, за това, че човек 
трябва да търси опора и утеха в 
рода си, в миналото си, в историята 
си, в християнските си добродете-
ли. С много аплодисменти и искрено 
възхищение аплодирахме актьорите 
в пиесата.

го весело и забавно. През 
останалото време подгот-
вях рекламни брошури за 
приема на ученици за учеб-
ната 2014-2015г., сканирах 
и различни документи. 
За мен всичко това беше 
много интересно, защото 
в рамките на този толко-
ва изпълнен с емоции ден 
успях да се запозная с рабо-
тата на ръководните ка-
дри в училището и да науча 
много нови и интересни за 
мен неща. Бих препоръча-
ла на всички ученици, ако 
имат възможност, да се 
включат в такива инициа-
тиви, защото така те ще 
могат да видят и научат 
неща, който са свързани 
с работния процес на ръ-
ководството, и ще изпи-
тат много емоции, които 

е трудно да бъдат описани с 
думи. За мен този ден ще ос-
тане като незабравим спомен, 
който ще помня дълго време.

Милена Соколова
11а клас



10 години клуб „Съвременник-2004“ - НАЧАЛОТО

ЩЕ наМЕРИМ сМИсъЛ Да ОсТанЕМ! 
Клуб „съвременник-2004“ с р-л Татяна нахабедян

Белият лист е пред мен. Очак-
ващ моите мисли дасе изсипят като 
лавина, но. . . вече е време да за-
почна. В двора на ПГО „Недка Иван 
Лазарова“ - Русе е пълно с ученици, 
учители, родители и граждани. За-
почва новата учебна година и аз пое-
мам нов випуск. Преподавам българ-

ски език и литература на два осми 
класа. В класната стая ме посре-
щат уплашените и питащи очи на 
четиринадесетгодишните юноши. 
Когато днес говорим с тях за тези 
дни, признават, че са се страхували 
от мен. Най-вероятно, това е била 
уплахата им от срешата с новите 
преживявания, новите запознанства. 
Оттогава изминаха шест години. 
През това време се учихме заедно и 
всеки от членовете на клуба даваше 
най-доброто от себе си. Спомням 
си първата година с ентусиазма и 
желанието за изява, с реализираните 
инициативи и чувството за добре 
свършена работа. Така се роди идея-
та да създадем клуб „Съвременник - 
2004“. Първият председател на клуба 
беше авторът на нашата емблема 
Ивелин Пъшев, а химн ни стана пе-
сента „Не съм избягал“. Започнахме 
дейността си с отбелязване на на-
ционални празници, международни и 
световни дни, с участие в училищни 
събития и тържества. Подготвяхме 
информационни 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 победата над фашизма и 9 
май - ден на Европа. 

Така необходи-
мостта определи 
целите, които си по-
ставяхме всяка годи-
на. Над всичко обаче 
стоеше искрената 
ни и всеотдайна лю-
бов към България 
и точно това съв-
местно изживяване 
на общия ни живот 
в училище се оказа 
изворът на надежда 

и вдъхновение. Вероника, Вера, Ма-
риета, Радостина, Валерия, Ивани-
на, Фатиме, Деян, Илиан, Веселин, 
Ивелин - това са част от ентуси-
астите от първата година на клуба. 
Заено с останалите членове през из-
миналите шест години ние поста-
вихме началото на много осмислени 

преживявания. Надявам 
се това да е мотивира-
ло повече от младите 
хора и в пряката им 
учебна работа. Чес-
то идеите идваха от 
тях. Аз ги доразвивах 
и заедно си изградихме 
сиситема за ритуали - 
имахме емблема, химн, 
организационна струк-
тура. Имахме и своите 
дати - 19 февруари и 26 
юни. През годините и 
до днес не сме ги про-
пуснали нито веднъж. 
На 19 февруари отбе-
лязвахме подвига на 
Апостола, а на 26 юни 
напомняхме на живи-
те, че човек не избира 
как да умре, нито кога. 
Може само да реши как 
да живее. Сега. Така 
казвахме – Не на дро-
гата!

Съвремието ни 
всъщност се оказа 
предизвикателство. 
През ноември 2006 г 
събрахме около 500 
подписа в подкрепа на 
българските медици в 
Либия. Чрез редакцията 
на вестник „Утро” ги 

изпратихме в Народното събрание. 
С активното съдействие на всички 
ученици организирахме всяка година 
за 24 май изложба „Голи са без кни-
ги всички народи” с изработени от 
тях книги. Украсявахме училището 
за Нова година, посадихме 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, Ра-
достина, Сибел, Шамие от 10в клас; 
Аделина, Деница, Десислава и Ивели-
на от 10б; Мариела и Гергана от 10г 

клас. Вяр-
вам, че те 
и тези след 
тях ще про-
дължат да 
творят с 
ентусиазъм 
и да заразя-
ват с идеи 
и реализира-
ни проекти. 
Eдно от ва-
жните съби-

тия през тази учебна година беше 
съвместната инициатива на нашия 
клуб и на Ученическия съвет в гимна-
зията, наречена „Пътят към свобо-
дата“, коя-
то постави 
н а ч а л о т о 
на реклам-
на кампания 
2010/2011 г. 
Тя приключи 
на 3 март с 
тържество 
в училище. В 
продължение 
на десетина 
дни с различ-
ни изяви бяха 

отбелязани двете дати с непреходно 
значение в календара на България - 
19 февруари и 3 март. Идеята на 
организаторите беше да обединят 
двете събития и да активизират 
патриотичното чувство на млади-
те хора. Във фоайето 
на втория етаж бе 
аранжирана витрина 
с национални символи, 
книги за Апостола, на-
ционално-освободител-
ните борби и Освобож-
дението на България, 
както и с изработени 
от учениците кни-
ги. На 19 февруари се 
проведе тържество, 
съпроводено с изложба 
на портети на велики 
българи и презентация 
за Левски. На присъст-
ващите бяха раздаде-
ни стикери с лика на 
Апостола. Същия ден 
представителна група 

поднесе венец пред Ве-
чния огън в Пантеона 
по време на Общоград-
ското тържество. Уче-
ническият съвет при 
ПГО обяви конкурс за 
изработване на рисунка 
и табло, посветени на 
Апостола на свободата 
и на Освобождението 
на България от турско 
робство. На 23 февру-
ари се проведе Кръгла 
маса на тема - „Сво-
боден ли 
е бълга-
р и н ъ т 
днес?”, а 

на следващия ден - де-
бат на тема: “Българи-
нът заслужава своите 
герои”. Дали свободата 
е дар или отговорност 
учениците споделиха в 
Хайд-парк във фоайе-
то на 26 февруари. На 
2 март по време на 
тържеството по слу-
чай Освобождението 
на България от турско 
робство беше спуснат 

огромен трибагреник, дело на въз-
питаниците на гимназията. Всички 
желаещи след края на учебните за-
нятия се включиха в кроса „Бягство 

към свободата“, 
носейки в ръцетеси 
знамето на Бълга-
рия. На общоград-
ското тържество 
на 3 март учители и 
ученици разтвориха 
огромния трибагре-
ник над множество-
то прд паметника 
на свободата, съ-
брало се, за да поче-
те националния ни 
празник. 

През последни-
те три години членовете на клуба 
работеха по проект УСПЕХ. Про-
дължихме и обогатихме дейността 
си с организация на нови тържества 
и събития. Дискусиите „Традиции и 
новаторство в съвременния свят“ 
и „Героите на новото време“ пред-
извикаха участниците в тях към 
размисъл за отговорността на мла-
дите хора днес. Изложбата „Бъл-
гарската писменост и слово в мо-
зайката на европейската култура“ 
съчета многообразието на българ-
ската култура с европейските по-
стижения. Русе e град на етническо 
многообразие и европейската врата 
на България във времето, което от-
разихме в информационна брошура. 
Дипляната „Пролетна въртележка“ 

представи характерни 
за региона ни празни-
ци и ритуали. С мно-
го емоции свързваме и 
проведената екскурзия 
до - Басарбовски мана-
стир, Ивановски скални 
манастири, Червен и 
пещера „Орлова чука“. 
Открихме ученическа 
фото - изложба „Моето 
училище“, участвахме в 
театрално пътешест-
вие - дебат „Героите 
на Древна Гърция“ и в 
етносцена „Йовковите 
герои оживяват“ съв-
местно с „Театрална 
работилница“. 

Вестникът ни зае 
последователно 3 и 1 място в раз-
дел „Журналистика“ на престижния 
конкурс за ученическо творчество 
„Стоян Михайловски“ за училищния 
вестник „Съвременници“. Съвмест-
ната ни дейност с всички форми за 
извънкласна дейност даде възмож-
ност за реализация на нови идеи. 
Момичетата от 10б, 9а и 9б класо-
ве продължават традициите на клуб 
„Съвременник-2004“, за да оставим 
смело заедно една следа - че сме тук, 
не сме избягали, нали? 
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 ЩЕ НАМЕРИМ СМИСЪЛ
     ДА ОСТАНЕМ! 

Не усещаш ли, че слънце, вяра и звезди
само в локвите под теб проблясват?
Не усещаш ли сега, където и да си,

че ти си тук - не си избягал?!
Дадоха ти тъпа роля в нечия игра,
искат да си вечно сив и мрачен...

Спомняш ли си откога навън не си крещял,
че ти си тук - не си избягал, нали, 

не си избягал.
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Няма, няма да вървя с наведена глава,
ще намеря смисъл да остана, 

Няма, няма да вървя с наведена глава,
нали сам тук - не сам избягал...

Някой построи за тебе свят от сив бетон
и ти съчини мечти безцветни

Трябва да оставиш смело някаква следа
че ти си тук - че не си избягал, нали, не си избягал...
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вЕсТнИК „съвРЕМЕннИцИ“ –
ИзДанИЕ на пГО „нЕДКа Иван ЛазаРОва“

РЕКЛаМнО-ИзДаТЕЛсКа аГЕнцИя PRIMAX

пЕчаТна База КъМ РусЕнсКИ унИвЕРсИТЕТ

пъРва наГРаДа за нашИя вЕсТнИК

в пРЕсТИжЕн КОнКуРс

РЕзуЛТаТИ ОТ чЕТвъРТИя нацИОнаЛЕн учЕнИчЕсКИ
КОнКуРс за ЛИТЕРаТуРнО ТвОРчЕсТвО И
жуРнаЛИсТИКа “сТОян МИхаЙЛОвсКИ” - РусЕ`2010

Вестникът започна да изли-
за през месец декември 2009 г. в 
чест на патронния празник на 
гимназията. Редакционният екип 
е от членове на клуб „Съвремен-
ник-2004“с ръководител Татяна 
Нахабедян. През месец  октомври 
се проведе анкета в училището за 
това какво интересува учениците 
и как те биха искали да изглежда 
училищния вестник. Събраните 
данни бяха обработени и едва след 
това създадохме макета на вест-
ника. Цялостната концепция беше 
свързана с желанието на ученици-
те да се опознаят помежду си, 
да са информирани за училищния 
живот и да получават актуална 
информация в различни области. 
За нас беше важен и фактът как  

На официална церемония в 
зала „Европа“ на Драматичен 
театър- Русе екипът на клуб 
„Съвременник-2004“ от Профе-
сионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“-град 
Русе беше отличен от журито 
на Петия  национален учени-
чески конкурс за литературно 
творчество и журналистика 
„Стоян Михайловски“-Русе  с 
Първа награда за училищния 
вестник „Съвременници“ в раз-
дел Журналистика. Младите 
журналисти получиха награда-
та с много вълнение и искре-
на радост. Вестникът излиза 
вече четири години, а екипът 
му е от членове на клуб „Съв-
ременници-2004“.Трети състав 
на клуба списва вестника като 
основната цел е да се отразява 
не само училищния живот, но и 
водещи събития за нашия град. 
Репортерите на вестника под-

бират актуална информация, 
която провокира дискусии и 
различни мнения.На страници-
те на вестника се представят 
най-добрите моделиери с пред-
ложения за ежедневни и офи-
циални облекла, фризьори и ко-
зметици предлагат оригинални 
идеи за празници и тържества. 
Богатият снимков материал 
допълва визията на вестника и 
го прави незаменима част от 
рекламата на гимназията. 

Разнообразието от журна-

В Четвъртия национален ученически конкурс за ли-
тературно творчество и журналистика “Стоян Ми-
хайловски” участваха 312 млади автори от цялата 
страна с 396 творби и 34 колективи /екипи на 
вестници, телевизионни и радиопредавания и жур-
налистически материали/.

награди за РаДИО И ТЕЛЕвИзИОнна жуРна-
ЛИсТИКа

колективно участие - вестници

III награда
вестник „съвременници” – гр.Русе, пГО

вестникът да представи  пред ця-
лата общественост  дейността в 
гимназията и това наложи използ-
ването на снимков материал. 

Вече 5 години вестникът преда-
ва и съхранява реализираните идеи 
на поколения ученици и техните 
учители. След нас ще останат за 
архивите много незабравими мо-
менти, снимки на хора, запазили и 
обогатили традициите на гимнази-
ята. Много млади ентусиасти бяха 
и са част от клуба, негови съвре-
менници и творци на словото. По 
повод юбилея на клуба и вестника 
да си пожелаем  най-важното, кое-
то ни събра - да намерим сили да 
останем, да вървим по пътя си с 
гордо вдигната глава! За да ни има 
и след нас дори!

листически жанрове привлича 
вниманието и на читатели от 
други училища, които вече са 
редовни абонати на изданието. 
Стремежът да се отразяват 
актуалните събития прави 
вестник „Съвременници” неза-
менимо информационно чети-
во. Ръководител на клуба от 
2004 г е Татяна Нахабедян-учи-
тел по български език и лите-
ратура. Според нея вестникът 
е резултат от желанието на 
младите хора не само от обмен 
на информация, но и възмож-
ност да развиват творческите 
си умения. Членовете на клуба 
надхвърлят 50 ученици през ос-
емте години от съществува-
нето на клуба. Затова и иде-
ите да се обновява визията и 
съдържанието на вестника са 
много. През месец май 2012г 
като притурка на вестника из-
лезе дипляна за Русе по случай 
празника на града. Предизвика-
телствата са много, но много 
са и желаещите да реализират 
новите идеи и да предадат 
нататък ентусиазма, твор-
чеството и вдъхновението 
на създадтелите на вестник 
„Съвременници”.
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На 17.06. във фоайето на Доходното зда-
ние  се откри изложба на участниците в бълга-
ро-румънския конкурс за рисунка „Дунав мост 

през детските очи”. Организатори са Регионалният инспекторат по 
образование в Русе и Културният дом „Йон Виня” в Гюргево.

1 място в III възрастова група - Севил Селиманова

2 място в III възрастова група - Цвета Бижева

3 място в III възрастова група - Наргис Зорова

В този брой на вестника 
представяме Фиген Еролова Ба-
сриева от 11а клас. В предния 
брой на вестника Фиген участ-
ва с рисунки за Панорамата на 
професионалното образование 
в Пловдив. Нейният проект и 
изпълнението му спечелиха вто-
ра награда. Ето какво споделя 
младият дизайнер с нас: „Родена 
съм в град Кубрат. От малка 
обичам много да рисувам, но 
най-много модели за облекла. За-
това избрах нашата гимназия и 
съм направила сполучлив избор 
с оглед на бъдещата ми реа-
лизация.Мечтата ми е да видя 
реализирана моя собствена ко-
лекция от облекла висша мода.
Затова трябва да продължавам 
да уча и да се самообразовам.“ 
Пожелаваме и сбъдване на тази 
мечта! Нека сега помечтаем с 
колекцията на Фиген- „Модна  
фантазия!“

45 години от завършването 
на гимназията отбелязаха ВИ-
ПУСК 1969 г. с класен ръково-
дител г-жа Величка Ненова, спе-
циланост Горо дамско облекло и 
бельо. Ето и част от привет-
ствието от випуска:

„Не знаем кой, как, кога и 
защо е избрал тази гимназия, но 
вече сме сигурни, че това беше 
правилният избор. Тук получихме 
трайни знания, отлична подго-

„Дунав МОсТ пРЕз
ДЕТсКИТЕ ОчИ”

пГО ТъРсИ ТаЛанТ - фИГЕн ЕРОЛОва БасРИЕва

вИпусК 1969 ГОДИна
На добър час!

товка, възпитаха ни като ес-
тети. Да си спомним с добро за 
нашите учители, за класната ни 
ръководителка др. Ненова:

В живота всичко си отива.
Умира любовта красива.
Остават само сълзите
  горещи.
Остава споменът и
  още нещо…
До следващите ни срещи!“



1. Мелих Билял
ОУ „Васил Априлов”
гр. Русе
 
2. надежда Тодорова
ОУ „Васил Априлов”
гр. Русе

3. Магдалена петрова
ОУ „Васил Априлов”
гр. Русе

4. Радостина Рачева
ОУ „Васил Априлов”
гр. Русе

5. вили Милкова
ОУ „Васил Априлов”
гр. Русе

Изданието е дело на клуб “Съвременник - 2004” с ръководител Т. Нахабедян - ПГО “Недка Иван Лазарова” - гр. Русе.
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наГРаДЕнИ  
учасТнИцИ
в КОнКуРса
„пРОЛЕТ КРаЙ
РЕКаТа ”

Ваканция, здравей!

наГРаДа в  КОнКуРс за фОТОГРафИя
на ТЕМа „нЕ на цИГаРИТЕ“

Всяка година на 31 май 
Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) и парт-
ньорите ú отбелязват Све-
товния ден без тютюнев 
дим, поставяйки във фокус 
здравните рискове, свързани 
с употребата на тютюн.

Основната цел на Све-
товния ден без тютюнев 
дим е да допринесе за пред-
пазването на сегашното 
и бъдещите поколения от 
опустошителните послед-

На 01.06.2014 г. в МОЛ 
РУСЕ официално бяха връ-
чени наградите от кон-
курса „Златната метла“, 
организиран от Общин-
ски младежки дом – Русе. 
Нашата гимназия отново 
беше отличена с истинска 
„златна метличка“!

К О н К у Р с 
„зЛаТна МЕТЛа“ 2014

успЕх на вИпусК 2014

ствия за здраве-
то, дължащи се 
на тютюна.

Част от 
дейностите в 
кампанията по 
повод 31 май – 
Световен ден 
без тютюнев 
дим, организира-
на от РЗИ Русе 
в партньорство 
с Община Русе и 
РИО Русе, е про-

веждане на конкурс 
за фотография на 
тема «Не на цига-
рите». 

Конкурсът се 
реализира в рам-
ките на Общинска 
програма «Здрави 
деца в здрави се-
мейства» - дет-
ска компонента на 
Програма СИНДИ 
– зона Русе в пе-
риода 10 април – 16 

май 2014г. В конкурса за фо-
тография «Не на цигарите» се 
включиха ученици от 9, 10 и 
11 клас.

На 30 май във фоайето на 
пленарна зала на Община Русе  
се състоя откриване на фото-
изложба с творбите на всички 
участници в конкурса. Наши-
те ученици получиха грамота 
и предметна награди от сфе-
рата на фотографията за гру-
пово участие. 


