
ИНОВАТИВНО  
УЧИЛИЩЕ 



ИСТОРИЯ НА ГРАД КЪРДЖАЛИ 



В сърцето на Източните  
Родопи, на двата бряга на  
древната река Арда е  
разположен Кърджали-  
град с необикновено  
минало и богата история.  
В продължение на пет  
хилядолетия този край е  
бил люлка на различни  
цивилизации и култури. 
Тук са си дали среща 
траки, елини и римляни,  
славяни и прабългари, 
византийци и латини. 



ИСТОРИЯ НА ГРАДА 

 Смята се, че първите жители на тези места са били 

предшественици на траките. Тук е имало селища, 

обитавани от траки, древни елини, римляни; 

словени/славяни, българи, ромеи, латини и 

османски турци. Недалеч е забележителният древен 

скален град-светилище Перперикон. През 

Средновековието на мястото на днешния Кърджали 

има град в областта Ахрида (Източните Родопи) за 

който се приема, че е епископски християнски 

център. Основите му се отнасят към IV – I в. пр. Хр. 





ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 

На около 15 km от Кърджали е  
разположен древният скален град  
наричан и Перперикон, обявен за  
паметник на недвижимото 
културно наследство от национално 
значение от 1968 

Татул е праисторическо култово място,  
на чиято територия е разположен един  
от най-озадачаващите мегалитни 
паметници на територията на България 
– саркофаг с форма на пресечена  
пирамида, който няма аналог сред 
множеството мегалитни паметници  
регистрирани от археолозите на 
територията на България и по света. 



ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 

Пеещият часовник 
"Кърджалийският  Биг Бен“ 

Eдин от най-разпространените символи в 

града край Арда е пеещият часовник. 

"Кърджалийският Биг Бен". 

 Той няма вековната история на часовниците 

в Лондон, Пловдив, Самоков, Етрополе, но е 

пеещ. Часовниковата кула е построена през 

1931 г. и се намира на една от 

емблематичните сгради срещу Паметника на 

освободителите в центъра на града. 

Часовниковият механизъм е пуснат в ход на 3 

март 1978 г. На всеки кръгъл час от 6:00 до 

22:00 часа, 17 български патриотични песни 

мерят времето вече 44 години. В репертоара 

на градския часовник има и специални 

програми – например на 24 май, на всеки 

час пее "Върви, народе възродени". Това 

кърджалийско чудо е творение изцяло на 

родолюбиви родопчани. 



КАМЕННА СВАТБА КАМЕННИ ГЪБИ 

 



включен е в Списъка на 100-те 
национални туристически обекта  
и се намира на престижното 25-о  
място. 



ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 
Митичната местност Дамбалъ Пещера Утробата 



Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ е първата професионална 

гимназия в град Кърджали открита през 1932 г, със завидна история и отлични 

специалисти в областта на текстилната, дизайнерската и фризьорската сфера. Като 

продължение на традицията и с крак със съвременните тенденции в образованието, 

гимназията е училище в което постоянно се усъвършенстват професионалните 

умения. Училище, което ангажира, подпомага, стимулира учениците и ги прави 

значими в учебния и извънучебния процес. 



УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА 
ОБУЧЕНИЕ ПО  СЛЕДНИТЕ 
СПЕЦИАЛНОСТИ: 

„Производство на  

  облекло от текстил”, 
 

и единствената в област Кърджали специалност 

 

 „Организация и технология 

     на фризьорските услуги”. 
 

 



Разполага с: 
 3 работилници за специалностите по шевно 
производство – две от  работилниците са изцяло 
обновени с модерно оборудване по 

Национална програма „Осигуряване на 
съвременна образователна среда“ , 

A) Модул „Модернизиране на системата на 
професионалното  образование“ , 

Дейност 1 „Модернизиране на материално-
техническата база“ 

 



преди 



ЗА ПРОФЕСИЯ „ФРИЗЬОР“ РАЗПОЛАГАМЕ С 2 
КАБИНЕТА 
ОБОРУДВАНИ КАТО ФРИЗЬОРСКИ САЛОНИ 





ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ: 

Средата извън учебния урок е средство : 

 Което допринася за изграждането на 
позитивно отношение към образователния 
процес 

 съдейства за постигането на толерантни 
взаимоотношения на взаимопомощ и 
приятелство между учениците,  

 намалява агресията и засилва емпатията в 
създалата се училищна общност 

 



„ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ“ 

ЦЕЛИ: 
Създаване на ефикасен модел за възпитаване на 

етническа толерантност, гордост и приятелство. 

Оползотворяване на свободното време на децата, чрез 

културно наситени и  познавателни дейности. 

Взаимно опознаване на историята, културата, бита, 

религията, традициите и обичаите на различните 

етноси. 



„ФИТНЕС, ЗДРАВЕ И ПОЗИТИВНО МИСЛЕНЕ“ 



„МАНИКЮР“                     МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ 



ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: 

 ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ 
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 

 https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-

%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/ 

- Български език и литература                   

- Математика 

- Химия и опазване на околната среда 

- География и икономика 

- Учебна практика 

 ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН 
ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В 
УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“. 

- С ученици  

- С родители         https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-

%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/ 

https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2020/07/22/%d0%b8%d0%b7%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-011-0001-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bf/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/
https://evridika.eu/2021/07/05/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%e2%84%96-bg05m2op001-5-001-0001-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bf-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89-2/


ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: 

  НП „Изучаване и съхраняване на традициите и 
историята на Българската армия“ 

 НП „Бизнесът преподава“ 

 НП „Заедно за всяко дете“ 

 НП „Иновации в действие“ 

 НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
в системата на предучилищното и училищното 
образование“ 

 Проект  BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ 
ПРАКТИКИ-2“ 

 https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-

%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/ 

 

 

 „ПУДООС“ 

 „ЕРАЗЪМ“ 

https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/
https://evridika.eu/2022/03/25/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-bg05m2%d0%bep001-2-015-0001-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8-2/




ПРАЗНИЦИ: 





ПРАЗНИЦИ: 



НАЙ-ДОБЪР В 

ПРОФЕСИЯТА 





НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

„ ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 



ИМЕ НА ПРОЕКТА 

 Името на нашия иновативен проект е 

„УВЕРЕНИ В БЪДЕЩЕТО“  

 под мотото: 

  „САМОЧУВСТВИЕ, ТВОРЧЕСТВО, 

КРАСОТА“ 

 

 

Решение №479 от 

05.08.2019 г. на 

Министерския съвет за 

приемане на Списък на 

иновативните училища 

Екип: 

Зорница Иванова - директор 

Елена Миленова 

Тонка Вълчева 

Маргарита Милева 



ОПИСАНИЕ: 

 Динамиката на промените в техниката и 
технологиите на шевното производство 
засегна дълбоко и образованието. За да 
отговаряме на настоящето и бъдещето, 
нашето училище избра да въведе иновация 
чрез промяна в училищния учебен план, 
включвайки предмети от разширена 
професионална подготовка:  

 

 Учебна практика- моделиране на облекло от 
текстил,  

 Машини и съоръжения в шевното 
производство.  



Иновацията е въведена в рамките на 4 години от 
2019/2020 учебна година.  

 

По време на своето обучение учениците : 

- ще познават и обслужват видовете шевни машини и 
бодове до съвършенство, 

- ще разчитат технологични скици 

- ще се адаптират бързо при изпълнение на 
технологичните операции при изработване на облеклото 

- ще познават видовете суровини и материали  

- ще познават и прилагат технологията за изработване 
на облекла по конфекционен начин, поръчка и по еталон 

- ще бъдат конкурентни на пазара на труда, при 
търсене на работа и успешно кандидатстване в желаната 
позиция 

 



ЦЕЛ НА ИНОВАЦИЯТА 

  Подобрят и разширят практическите си умения като 
изпълняват дейности и задачи, характерни за професията 

 Усвояват техники за работа със специфичното оборудване, 
използвано в професията;  

 Задълбочаване в дадена област – производство на облекло 
от текстил 

 Намиране и извличане на информация за видовете 
машини и съоръжения 

 Създаване на условия за повишаване на потенциала на 
учениците и възможностите им за успешно завършване на 
средното образование чрез допълване, развиване и 
надграждане на техните технически знания, умения и 
компетентности, придобити в рамките на иновацията. 

 



ВРЕМЕВА ЛИНИЯ 

 

 

 

 

 

 

  2019/2020 

Умение за 

учене, 

осигуряване  

на ресурси. 

Дигитални 
компетентности по 
моден дизайн. 
Да познава всички етапи 
през които преминава 
художествения проект на 
дадена тъкан. 

Инициативност и 

предприемачество. 

Обогатяване  на 

творческите  

умения. 

Изложба на готов 

продукт. 

Избор на модел, 

материали и 

аксесоари, 

дизайнерска скица. 

Завършване на 

изделието за 

определено време. 

Качествено и 

прецизно 

изпълнение на 

операциите. 

2020/2021  2021/2022 2022/2023  



Напредък 

През първата учебна година (2019/2020) 
 Осигуряване на необходимите ресурси и материална база 

 Умения за учене 

 



Учебна работилница по шевно 
производство 

Обновена учебна работилница по 
шевно производство 

НП „Осигуряване на съвременна 
образователна среда“   
Дейност 1 „Модернизиране на 
материално-техническата база“ 
 



През втората учебна година 
(2020/2021) 

Творчество и развиване потенциала на 

всеки ученик. 

Дигитални компетентности по моден 

дизайн. 

Да познава всички етапи през които 

преминава художествения проект на 

дадена тъкан. 







През третата учебна година (2021/2022) 

 Инициативност и предприемачество 

 Обогатяване  на творческите умения 

 Изложба на готов продукт. 

 

 







През четвъртата учебна година 
(2022/2023) 
 Избор на модел, материали и аксесоари, 

дизайнерска скица 

 Завършване на изделието за определено време 

 Качествено и прецизно изпълнение на 

операциите 

 



Ние сме професионална гимназия,  която дава 

равни възможности за  бъдеще на всички без 

разделяне по етнос и религия. 


