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„Елегантността не означава да изпъкнете, а да бъдете запомнени.“
Джорджо Армани

ПГТЛП – УТВЪРДЕНИ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА!“
В периода 10–12.05.2021 г., Регионално управление на образованието – Търговище
и Иновативна Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово
бяха домакини на най-престижното събитие за училищата по мода в страната.
Събитието се организира от дирекция „Професионално образование и обучение“ на
Министерство на образованието и науката, в партньорство с Национална асоциация на
училищата по мода „Росица Иванова“ и Българска асоциация за текстил, облекло и
кожи.
В състезателната програма се включиха 16 отбора, които се състезаваха в три
категории:
 категория „Модно ревю“ – представяне на модел с оригинална интерпретация
на тема „Сезони“ – младежко облекло, представящо съчетание на минимум два
сезона в цялостната визия (прическа, грим и модел);
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 категория „Художествена скица“ – представяне на художествена скица на
модел с оригинална интерпретация на тема „Сезони“;
 категория „Сръчни ръце“ – изпълняване на практическа задача.
Учениците бяха оценявани от жури в състав:
Председател: доц. д-р инж. Златина Казлачева, преподавател в Тракийски
университет, Стара Загора.
Членове:
1. гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева, преподавател в Тракийски университет,
Стара Загора.
2. инж. Радостина Игнатова – управител на „Родина Попово“ ООД.
3. Миглена Христова – член на Българска асоциация за текстил, облекло и
кожи.
На 12.05.2021 г., в конферентната зала на хотел „Терра Европа“ се проведе
официалното награждаване на победителите в Националното състезание „Млади
таланти в модата“.
Най-много призови места спечелиха младите таланти от Иновативна
Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово. Отборът на
ПГТЛП се класира на първо място в категория „Цялостно творчество“. Александра
Недялкова зае първо място в категория „Модно ревю“, а Мелис Сюлманова – в
категория „Сръчни ръце“. Младите таланти бяха отличени и от Българска асоциация за
текстил, облекло и кожи. Отборът получи професионална шевна машина.
На второ място в категория „Модно ревю“ се класира Весимира Костадинова от
Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна, а на трето място – Мая
Чичова от Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, гр. София.
В категория „Сръчни ръце“ второ място спечели Ивайла Миланова от
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе. Михаела-Хюлия
Бакалова от Професионалната гимназия по моден дизайн, гр. Велико Търново зае трето
място.
Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна спечели още една
призова награда – първо място за Александър Вацов в категория „Художествена
скица“. На второ място е Венцислава Василева от Професионална гимназия по текстил
и облекло „Христо Бояджиев“, гр. Плевен. Ивана Ангелова от Професионалната
гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“, гр. София зае трето място в категорията
и така спечели още една награда за своето училище.
Грамоти и предметни награди бяха връчени и от началника на РУО – Търговище гжа Елка Станчева, която отличи по един участник от всяка категория. Две от наградите
отидоха при младите таланти на ПГТЛП, гр. Попово – за Мелис Сюлманова в
категория „Сръчни ръце“ и плакет за отбора на училището. В категория „Модно ревю“
началникът отличи Мая Чичова от Професионална гимназия по облекло „Княгиня
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Мария Луиза“, гр. София, а в категория „Художествена скица“ – Антония Стоянова от
Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост, гр. Добрич.
Награди бяха връчени още от Националната асоциация на училищата по мода
„Росица Иванова“, Българска асоциация за текстил, облекло и кожи, Тракийски
университет – гр. Стара Загора, местни фирми в областта на леката промишленост и
други.

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
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