
Мартенски благотворителен базар

на 3-ти Март по случай 
освобождението на 

българия излезе новият 
брой на нашия вестник

пролетта дойде и 
в нашето училище

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ откриха с впечатляващо ревю 
празничния базар в МОЛ Русе. Традиционният благотворителен Базар без Аналог под наслов „Белите и 
червените нишки, които ни свързват“, организиран съвместно със Сдружение „Еквилибриум“, беше от-
крит на 26 февруари от 11 ч. в МОЛ Русе. С атрактивно мартенско модно ревю от наградени в Панора-
мата на образованието облекла на ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ 
дефилираха бъдещи дизайнери, фризьори и козметици с изработени от тях тоалети, прически и грим. На 

впечатляваща изява на 
Младите таланти от пго

На 24 април 2015 г. заместник-министърът на 
образованието и науката Ваня Кастрева откри 
Седмата Панорама на професионалното образо-
вание 2015 г. в палата №14 на Международния 
панаир в Пловдив. В рамките на Панорамата се 
проведе националният кръг на състезанията по 
12 професии с участието на 
ученици от 150 професионални 
гимназии от всички админи-
стративни области в страна-
та. В раздел „Млади таланти 
в модата“ се представиха всич-
ки професионални гимназии от 
това направление в страната 
чрез създаване на портфолио по 
идеен проект на тема „Мода и 
природа“ - ежедневно младежко 
облекло с елементи от еко и 
Винтидж мода. 

В двете части - Модно 
ревю и Представяне на порт-
фолиото и моделите блестящо 
се представиха младите талан-
ти от Професионална гимназия 
по облекло „Недка Иван Лазарова“ Русе. След ос-
порвана конкуренция и атрактивно фото-дефиле 
бъдещите дизайнери убедително завоюваха първо 
място. Проектът на Габриела, Бранимира и Ро-
сица от 10 клас на училището съчета красотата 
на природните багри с изяществото и оригинал-
ността на изработеното изделие и невероятната 
харизма на модела. 

Достойно беше и представянето на младите 
фризьори и козметици. Те заеха съответно вто-
ро място за грим и трето място за прическа на 
тема „Сезони“, с което ни бе отредено второ 
отборно място за прическа и грим! Ученичката 

от 12 клас Яница Симеонова получи индивидуална 
награда за грим за стремежа да съчетае елегант-
ността на грима със сезон по избор. Цветина от 
12 клас получи от компетентното жури индивиду-
ална награда за сложно подстригване на къса коса 
и изработване на елегантна, авангардна и сложна 

прическа на тема „Сезони“.
Признанието на журито - спе-

циалисти в съответните области, 
беше аплодирано от всички зрите-
ли и участници в състезанието. 
Наградата за всички таланти от 
Професионална гимназия по облек-
ло „Недка Иван Лазарова“ Русе 
е резултат от вдъхновената и 
професионална екипна дейност на 
учители и ученици в изградената 
подкрепяща и творческа среда в 
училището, достойно устояващо 
водещото си място сред сродните 
училища в България. (продължава на 
6-та страница)

авторски щанд се предлагат прекрасни покривки, 
ръкохватки за горещи съдове и други интересни из-
делия на учениците от гимназията. Фризьори и ко-
зметици от гимназията правят благотворителни 
прически и грим на всички желаещи. Средствата от 
мартенския благотворителен Базар без Аналог ще 
бъдат предоставени на предстоящата кампания 
„Да възпитаваме, без да нараняваме“. Така успеш-
но се реализира благотворителност и се предлага 
модел за ползотворно съвместно сътрудничество 
- резултат от съвместната дейност на ПГО „Не-
дка Иван Лазарова“ и Сдружение „Еквилибриум“.
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Пролетна буря се разрази във 
фризьорските и козметичните 
студиа на Модното училище на 
Русе - Професионална гимназия по 
облекло „Недка Иван 
Лазарова“ по време на 
училищното състеза-
ние по фризьорство и 
козметика. Бъдещите 
коафьори и гримьори 
демонстрираха неверо-
ятен усет към тенден-
циите при стайлинга 
на косата и грима за 
различните сезони... 
Победителите получи-
ха предметни награди 
и грамоти от Ръковод-
ството на Гимназията 
и възможността да 

конкурс за таланти 
„пролетна буря“

представят училището на тради-
ционната Панорама на професио-
налното образование в Пловдив 
през месец април тази година...

Аз съм жена,аз съм вода,
без форма, цвят, но напоявам!
Аз съм жена, аз съм нощта
и с тъмното...

Аз съм жена, аз съм вода,
без форма, цвят, но напоявам!
Аз съм жена, аз съм нощта
и с тъмното  успокоявам!

Аз съм жената, аз съм дом
и топля, храня, приютявам.
Аз съм жената, аз съм стон
и в слабостта си побеждавам!

Аз съм жената, извор съм -
грехът, измиващ греховете.
Аз съм жената, аз съм сън
и моста между световете!

красотата да бъдеш жена!

пчеличката Мая иМа другарче - 
червената шапчица

Аз съм жена, чувствеността -
врата и път съм към душата.
Аз съм жена - и мъдростта,
и лудостите на Съдбата!

Аз съм жена, аз съм начало
и бъдещето на света.
Чрез мен Земята оцелява,
защото аз съм Любовта!

Мадлен Алгафари

Tържество за 8-ми март

Молитва за всяка жена

нашата балеринка 
светла от 9в клас

с почит къМ делото на 
баба тонка обретенова
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През учебната 2014/2015 г. завършва изпълнението на най-мащабния 
проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите 
хора“, реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките 
ресурси“. Проектът е наречен УСПЕХ и е насочен към всички държавни 
и общински училища в България. Бенефициент по проекта е Министер-
ството на образованието, младежта и науката, а в самите училища се 
включиха 483 000 учениците в 15 000 различни извънкласни дейности, които 

представителна изява по проект „успеХ“ - 2015 г.
училище за себеутвърждаване и подготовка къМ европейски Хоризонти

пролетен калейдоскоп

се финансират чрез проекта. 
Как участва нашето училище в този проект разбрaхме на празника, 

събрал на едно място участници и ръководители по проекта, учители, 
ученици, служители и гости на ПГО „Недка Иван Лазарова“ - град Русе. 
Уменията, придобити през последните три години, показаха силата на 
екипната работа, както и умелото съчетаване на различните дейности 
при училищни изяви. 

Членовете на клуба от 10а, 10б, 11а и 11б класове извършиха изследова-
телска работа като подготвиха и издадоха тази година два броя на вестник 
„Съвременници“, както и брошура за пролетните празници, която ще бъде 
награда за най-изявилите се участни-
ци от всички форми за извънкласна 
дейност. Подготвени и осъществени 
бяха значими исторически събития, 
отразиха се обществени проблеми, 
както и такива проблеми на младеж-
ката аудитория и др. Срещнахме се 
с Лилия Рачева - русенски журналист 
и автор на хайку, посетихме Приро-
донаучния музей, Ледения фестивал в 
Русе, балета „Спящата красавица“ и 
театралната постановка „Вечери в 
Антимовския хан“.

Kлуб „съвреМенник-2004“ с р-л татяна нахабедян

учебна коМпания с р-л татяна димитрова

„арт-студио“ с р-л ирена парашкевова

студио „Манекени“ с р-л соня георгиева

Целите на занятията в 
„Арт-студио“ са да се повишат и 
усъвършенстват знанията и уме-

нията в областта на изобрази-
телното изкуство чрез съвместна 
креативна работа по запланувани-
те теми, запознаване и усвояване 
на нови техники и материали, кои-През 2014/2015 г. учениците от Учебна компания с ръководител г-жа 

Татяна Димитрова успяха да регистрират виртуално предприятие за 
производство на аксесоари за бита. Те разпределиха помежду си управлен-
ските и производствени длъжности, изработиха Бизнес план за работата 
на фирмата. Поддържаха преки връзки със сродни фирми от бранша, като 

посетиха Шивашка фирма и Ре-
кламна агенция. За практическата 
обработката на документацията, 
посетиха Счетоводна къща. За из-
работване на ценовата стратегия 
на фирмата, сравниха пазарните 
цени на произвежданите от тях 
продукти с тези по магазините. За 
да придобият представа за дейст-
ващия Русенски бизнес, посетиха 
Бизнес центъра. Предприемаческа-
та идея за своя бизнес, те форми-
раха в открития урок по случай 

Световния ден по предприемачество, когато се срещнаха с действащ 
предприемач - собственичката на фирма АНТОАН-ВИЛЛ - Антоанета 
Антонова. Днес на подготвената изложба видяхме изработените от тях 
предмети - книго-разделители и кухненски ръкохватки с ръчна бродерия, 
мартеници, с които закичиха всеки ученик и служител в ПГО, бижута. 
Всички ученици от Учебната компания на 23.ІІІ.2015 г. взеха участие в 
инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“, където в 
различни шивашки, фризьорски и козметични фирми влязоха в ролята на 
„Мениджър“ и на практика приложиха своите знания и умения.

В края на обучението си учас-
тниците от студио „Манекени“ от 
9б, 10а. 11 а, 11б и 12а класове изгра-
диха собствен стил, който следва и 
развива индивидуалността на всеки 

един. Членовете на секцията се за-
познаха с правилата за поддържане 
на красива и здрава кожа, здраво-
словното хранене и идеалните мер-
ки за манекените. Посещенията във 
фитнес зала, козметичен и фризьор-

Успех

ски салони, познанията по естетика 
и мода подобриха умения за изява на 
подиум. Всяка изява на участниците 
се приемаше като ново предизви-
кателство, което осмисли ангажи-
раността им в свободното време 
- участия в етно-ревюто. Благотво-
рителния базар в МОЛ Русе, откри-
ване на зала: „Добродетел“ и среща-
та с Министъра на образованието, 
празници в гимназията.

то да се съчетаят с добре позна-
тите досега такива. Декорите за 
нашата театрална работилница са 
изработени от младите художници 
в Ателието. Много са и участията 
им в различни състезания и конкур-
си, от които имат вече награди. 
Пролетта предизвика младите ху-
дожници да сътворят изложба.
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ентиране и развитие, сред 
които „Професии на бъде-
щето“ и „Национални дни 
на кариерата“. Съвместно 
с членовете на Ученическия 
съвет при Професионална 
гимназия по облекло „Недка 
Иван Лазарова“ организираха 
Деня на ученическото самоу-
правление - ден, който тази 

година ще отбележим на 1 юни. Са-
мите те поставиха началото на една 
прекрасна училищна традиция, която 
нарекохме „Училищен форум по кариер-
но ориентиране „Преди да взема реше-

Успех

Дейностите на клуб „Модерно“ 
бяха сериозна част от участието на 
нашите манекени при техните изяви. 
Учениците от 9а, 9б, 10а, 10б усво-

иха умения да изработват дневни и 
вечерни прически с плитки, усвоиха 
модните тенденции в гримирането и 
прическите за 2015, както и поддър-
жане на косата. Активно се включиха 
с участия в етно-ревюто. Благотво-
рителния базар в МОЛ Русе, откри-
ване на зала „Добродетел“ и срещата 
с Министъра на образованието, праз-
ници в гимназията, както и с учас-
тия в благотворителни изяви - ЦНСТ 
- Розовата къща.

Kлуб „Модерно“ 
с р-л петя стоянова

ателие „бутик“ 
с р-л емилия василева

клуб „съХрани българското“ р-л пламена дочева клуб „танцова шевица“ 
с р-л цонка донева

студио 
„театрална работилница“ 

с р-л лидия пенчева

клуб „ХарМония на дуХ и тяло” р-л Марина похожалова

дискусионен клуб „център за кариерно развитие“ с р-л свилен иванов

Съобразно интересите и потреб-
ностите си учениците от 9а, 10а, 11а 
и 12а класове сформираха Ателие „Бу-
тик“. Дейностите, които осъществи-
ха, допринесоха за постигане на основ-
ните цели: осмисляне на свободното 
време, развитие на умения, предприема-
чески дух и естетически усет. Учени-
ците се запознаха с модни тенденции, 
посетиха шивашки фирми, магазини и 
ателиета. Изработиха поздравителни 
картички с бродерия, както и от реци-
клирани материали; аксесоари. Активно 
се включиха в Изложба-базар за Коледа 
и Нова година, 8 март, Благотворите-

лен базар. На празника ателието пред-
стави изложба Арт традиция.

Марлена, Десислава, Кристина, 
Мустафа, Нурхаят, Косара, Николе-
та, Бела, Билхен, Иван, Цветелина, 
Йоана, Стефани, Маринела, Петя, 
Дора, Михаела, Синем, Имрел, Галина, 
Геновева, Грациела, Ивелина, Йоанна, 
Мария, Мейлин, Ружди, Стилияна, 
Бетина, Николинка, Мейлин, Севги, 
Айджан, Садие, Ася, Дилбер, Неджля, 
Александра, Вероника, Екатерина, 
Елена, Надежда, Катерина, Крис-
тиян, Джансел, Елис, Бенет, Еми-
лия, Ива, Тодорка са малка част от 
всички млади таланти, допринесли за 
творческата и иновативна дейност 
на клуб „Център за кариерно разви-
тие“. Със своите идеи и инициативи 
бъдещите моделиери, конструктори 
и дизайнери на облекло, фризьори и 
козметици смело се потопиха в из-
следване на света на бъдещата им 
професионална реализация и кариерно 
развитие. Научиха много интересни 
и полезни факти за психологическите 
аспекти и изисквания на професиите.
Участваха в множество училищни и 
национални форуми по кариерно ори-

Членовете на клуб „Хармония на дух и тяло” от 9б, 10а, 10в, 11а, 11б и 12б 
класове насочват дейностите си към разширяването за здравословен начин на 
живот, приобщаване към спорта за цял живот. Беседите в младежкия дом, 
посещенията на градския стадион, спортен комплекс „Ялта“, зала по волейбол, 
театър повишиха спортната и духовна култура. Практикуването на различ-
ни спортове - лека атлетика, тенис 
на маса, бойни изкуства, волейбол и 
участия в общ първенства по тенис 
на маса, лека атлетика, волейбол, 
лекоатлетически трибой затвърди-
ха обичта към спорта. Проведени 
са контролни срещи с П Гимназия 
по Туризъм, ОУ „Любен Каравелов“, 
Английска Гимназия и др. Участват 
и организират турнир по тенис за 
Патронния празник, крос за трафика, 
Русенско Поломие.

През изминалия период учениците, 
участници в секция „Съхрани българ-
ското“ от 12а и 12б класове, участваха 
в Седмицата на четенето, срещнаха 
се с актрисата Евгения Явашева по 
повод инициативата „България чете“. 
В читалище „Зора“ се запознаха с жи-
вота и дейността на видни русенци. 
Посещенията на различни културни 
институти - Регионална библиотека, 
Театъра и др. обогати членовете на 
секцията. Членовете на клуба проведо-

ха сериозна изследователска дейност като подготвиха и представиха в музейна 
експозиция за историята на Женско благотворително дружество „Добродетел“ 
по случай Патронния празник. В Държавен архив - Русе, архива на училището 
и в разкази на внучката на Недка Иван Лазарова откриха интересни факти 
за благотворителната дейност на русенските жени. Във връзка с пролетните 
празници и след изследователска дейност те представиха кратка викторина със 
съпътстващ информационен материал и награди за участниците.

Студиото събра ученици от 9а, 
9в, 10б и 12а класове. Те се запоз-
наха с особеностите на театъра 
като изкуство, посетиха театрална 
постановка, Коледен концерт, музея 

Клуб Танцова шевица обедини 
млади хора от 9а, 9в, 10а, 10б, 11а кла-
сове с танцови умения и любов към 
българския фолклор. Те съхраняваха и  
популяризираха фолклорни танци от 
всички етнографски области като 
преоткриха красотата на българския 
фолклор. Изучиха много нови и зат-
върдиха следните хора: еленино, дай-
чово, дунавско, ръка, ширто, трите 
пъти, ганкино, пайдушко, тракийска 
ръченица, право тракийско хоро, 
арап, варненско, опас и др.

лазарка - мома гиздава

Детството зад нас остана
лазарки сме вече мамо,
в бели фусти облечи ни
и с гердани накичи ни.

Лазарки сме убавици
с тънки гривни и шевици
веч се гиздим и момеем
и любовни песни пеем.

Дружките ни венци вият
венци вият и наричат,
как се вият тия венци
да се вият по нас момци.

Златни порти отворете
да си влезат малки моми,
да ви се роят момците
да ви се двоят момите.

ние“, който 
си постави 
за цел да под-
помогне аби-
туриентите 
да направят 
своя качест-
вен избор на 
университет 
или работа, 
получавайки 
възможност 
да придоби-
ят директни 
в п е ч ат л е -
ния и опит 
в конкрет-
на работ-
на среда за 
основните 

дейности, необходими умения и из-
искванията на професията към ка-
чествата на личността. На тазго-
дишния трети форум подготвихме 
трети епизод от нашия кратък 
филм с интервюта на ученици от 
Гимназията.

на градския бит. В Регионална биб-
лиотека проведоха дискусия за въз-
действието на словото. За всички 
нас те изпълниха Мини-спектакъл 
- ЕТЮД ОТ ПРИКАЗКАТА „ПЕПЕ-
ЛЯШКА“.
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светлина

Светлината дава ни толкова много.
А ние за нея знаем толкова малко :)
Светлината ни обгръща с топлина.
Може би дори и стопля нашата душа!

Пръв Нютон е открил
на светлината съставните части!
Светлината може да се разлага на цветове.
Така било е от векове.

Светлината е подарък,
който трябва да оценяваме!
Това, което ни се дава от природата,
да забелязваме!

Светлината е начин на живот!
Не трябва да я подценяваме.
И често да я подминаваме.
Трябва да й се радваме!

Без светлината нямаше живот да има!
И всичко щеше да е една мрачна картина!
Радвайте се на светлината!
Във вашите души пуснете топлината.

Казвам се Даяна Иванова и уча в 
10а клас. Aз съм едно обикновено мо-
миче. Обичам семейството, прияте-
лите си и любимия човек. Щастлива 
съм, когато всички те са до мене. А 
те са винаги :) Но най-щастлива се 
чувствам, когато пиша. Когато хва-
на химикала, се чувствам свободна. 
Обичам да пиша за всичко, което ме 
вълнува, защото само тогава мога 
да бъда себе си. Щастлива съм от 
избора на училище, защото в Гимна-
зията по облекло ценят и подкрепят 
таланта на всеки и всеки ученик има 
подкрепата на учителите и съучени-
ците си. С есето, което написах, по-
лучих награда от конкурс на АГ „Гео 
Милев“.

И все по-често нощем, започва да 
ме застига самотата

Прибирам се нощем във тъмната стая, където Луната покорно ме чака.
Прибирам се там, при самотата, при хилядите разбити мечти.
Лягам в леглото и затварям очи - но каквото и да правя, пред менe все 

си ти.
Спомняйки си за теб, избърсвам сълзите от лицето, но какво да направя? 

- само ти си в сърцето!
Със всеки ден изминал усещам липсата ти... че не си до мен...
И в спомените ми за теб и мен сякаш губя се в мъглата, и все по-често 

нощем, започва да ме застига самотата...

Казвам се Вили. От тази година съм ученичка 9в клас в ПГО „Недка 
Иван Лазарова“. Много обичам спорта и се радвам, че в моето училище 
имам възможност да спортувам. Още докато постъпих в гимназията, аз 
се включих в клуб „Хармония на дух и тяло“ по проект Успех. Това ми 
позволи да стана част от отбора на ПГО по волейбол. За да участваме 
в състезанията, ние направихме и 
невъзможното за подготовката си. 
Многократно ходихме в различни 
училища и зала по волейбол, за да 
играем с връстниците си, за да се 
подготвим.

Освен това аз много обичам да 
играя тенис на маса и с удоволствие 
се включих и в този отбор. Участ-
вах в училищния турнир по случай 
Патронния празник. Също така 
участвах в представителния от-
бор на ПГО. С момичетата взехме 
участие в Общинското първенство и след много оспорвана борба взехме 3 
място. Бяхме много щастливи, когато се качихме на почетната стълбич-
ка и бяхме наградени с грамота. Нашите момчета също участваха, но за 
съжаление имаха по-малко късмет :)

Аз съм Арзу. Уча в 10 клас във 
фризьорска паралелка. Тази есен за-
едно с отбора на ПГО съм участва-
ла в състезания по лекоатлетически 
трибой. Преди самото състезание 
няколко пъти сме ходили на ста-
диона да бягаме и скачаме дълъг 
скок. Г-жа Похожалова ме запозна 
с треньорката по лека атлетика и 
заедно с още няколко мои съученич-
ки започнахме да тренираме. Бла-
годарение на упорития ни труд на 
Общинско първенство по лека ат-
летика на 18-ти април аз заслужено 
заех 2 място на 200 м спринтово 
бягане. Много ме яд, че не станах 

първа :) Ако не бях пропускала тренировки, можех и да успея. Така че за-
напред ще тренирам с още по-голямо желание и старание. И може би на 
следващо състезание се представя по-добре!

спорт

пго търси талант р о з о в о 
о д е я л о

с благотворителна цел

ученици от 12 клас 

з а с а д и Х а 
д р ъ в ч е т а 
в двора на гиМназията 
по случай 22 април - 

ден на зеМята

знаМе и цветя по случай 
50-годишния юбилей на 
оу „тоМа кърджиев“

и слънчевото 
затъМнение 
видяХМе!

розова седМица 
за борба с рака на 

гърдата

споМен с веселин 
плачков - левски

от филМа
„дякон левски“

ден на светлината
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приеМ след завършен седМи клас

1. една паралелка - 26 ученици
 ПРОФЕСИЯ 542040 МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО 
 СПЕЦИАЛНОСТ 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И 
   ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
   III степен на професионална квалификация 
 интензивно изучаване на английски език
 Форма на обучение - дневна
 Приемни изпити: Тест по БЕЛ и Тест по математика
 балообразуващи предмети: тест БЕЛх1 + тест МАТх3 + ИИх1 + ИТх1

приеМ след завършен осМи клас

1. една паралелка - 26 ученици
 ПРОФЕСИЯ 214010 ДИЗАЙНЕР
 СПЕЦИАЛНОСТ 2140108 МОДЕН ДИЗАЙН
   II степен на професионална квалификация
 Форма на обучение- дневна
 Начин на прием - по документи
 балообразуващи предмети: БЕЛх1 + МАТх1 + ЧЕх1 + ИИх2

2. една паралелка - 26 ученици
 ПРОФЕСИЯ 815010 ФРИЗЬОР
 СПЕЦИАЛНОСТ 8150101 ФРИЗЬОРСТВО
   II степен на професионална квалификация
 Форма на обучение - дневна
 Начин на прием - по документи
 балообразуващи предмети: БЕЛx1 + Бx1 + ИИх3

3. една паралелка - 26 ученици
 ПРОФЕСИЯ 815020 КОЗМЕТИК
 СПЕЦИАЛНОСТ 8150202 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА 
   КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ
   III степен на професионална квалификация
 Форма на обучение - дневна
 Начин на прием - по документи
 балообразуващи предмети: БЕЛx1 + Хx1 + ИИх3

4. една паралелка - 30 ученици
 ПРОФЕСИЯ 542050 OПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО
 СПЕЦИАЛНОСТ 5420501 ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
   II степен на професионална квалификация
 Форма на обучение - вечерна
 Начин на прием - по документи
 балообразуващи предмети: БЕЛx1 + МАТx1 +ИИх3

5. една паралелка - 26 ученици, защитена професия
 ПРОФЕСИЯ 542050 OПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО
 СПЕЦИАЛНОСТ 5420501 ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
   II степен на професионална квалификация
 Форма на обучение - дневна
 Начин на прием - по документи
 балообразуващи предмети: БЕЛx1 + МАТx1 + ИИх3

6. една паралелка - 12 ученици, соп - завършен 8 клас на помощно училище
 ПРОФЕСИЯ 542110 ШИВАЧ
 СПЕЦИАЛНОСТ 5421101 ШИВАЧЕСТВО
   I степен на професионална квалификация
 Форма на обучение - дневна
 Начин на прием - по документи
 балообразуващи предмети: Среден успех

7. една паралелка - 12 ученици, соп - завършен 8 клас на помощно училище
 ПРОФЕСИЯ 542090 РАБОТНИК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО
 СПЕЦИАЛНОСТ 5420901 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО
   I степен на професионална квалификация
 Форма на обучение - дневна
 Начин на прием - по документи
 балообразуващи предмети: Среден успех

Изданието е дело на клуб “Съвременник - 2004” с ръководител Т. Нахабедян
ПГО “Недка Иван Лазарова” - гр. Русе. Дизайн и предпечат: PRIMAX 

ПГО “Недка Иван Лазарова”, 7000 Русе, ул. “Велико Търново” 21
+359 82 83 49 46, pgo_rousse@abv.bg, www.pgo-rousse.com

На 15 април в зала „Добродетел“ 
на Професионална гимназия по облекло 
„Недка Иван Лазарова“ - град Русе се 
проведе фолклорно тържесво, посвете-
но на Великден и народните традиции, 
свързани с празника. Стилно дизайнер-
ско яйце украси залата, а изложба с кон-
курсен характер представи най-красиво 
изписаните и здрави яйца, както и ри-
сунки за народния празник. Ученици от 
студио „Манекени“ с ръководител г-жа 
Соня Георгиева представи  изключител-
но пъстро и богато фолклорно модно 

Магията на 
фолклора

Модната дизайнерка Виктория 
Колева е българка и е от Русе. За-
вършила е Нашето училище, Профе-
сионална гимназия по облекло „Недка 
Иван Лазарова“, специалност „Кон-
струиране и моделиране на облекло 
от текстил“ със засилено изучаване 
на немски език след 7 клас. Класен 
ръководител й е била г-жа Румяна 
Йорданова, старши учител по мате-
матика. Сега Виктория е в Америка 
и сбъдва своята мечта. Успешни са 
модните й проекти със световно 
известната поп изпълнителка Katy 
Perry.

продължение от 1-ва страница

дизайнер на звезди

впечат ляваща 
изява на Младите 
таланти от пго 
пътят на победителите

ревю със съдействието на ФОЛКЛОР-
НА ТАНЦОВА ТРУПА „НАЙДЕН КИ-
РОВ“ - ГРАД РУСЕ С РЪКОВОДИТЕЛ 
БОГДАН ДОНЕВ. Особено внимание 
беше отделено 
на значението 
на облеклото 
на българите 
в празници и 
делници. Мно-
гоообразието 
на представе-
ните народни 
носии впечатли 
всички с бо-
гатството и 
багрите си си. 

Младостта и ентусиазма на манекени-
те се съчета със силата на традициите 
и красотата на костюмите.

В края на празника танцьорите от 
клуб „Танцова шеви-
ца“ с ръководител 
г-жа Цонка Донева 
показаха професио-
нални умения и зара-
зиха всички с ритми-
те на народния танц. 
Директорът на гим-
назията - инж.Диана 
Иванова раздаде мно-
го награди за всички 
участници.


