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Усилени ремонти и подобрения текат в професионалните
гимназии на Бургас
четвъртък, 26 юли 2018
Публикувано от: Стефан Минчев

Усилени ремонтни дейности се извършват с европейско финансиране в професионалните гимназии на
Бургас. Кметът Димитър Николов и заместникът му по образование и култура Йорданка Ананиева
инспектираха днес три от училищата - Търговска гимназия, ПГЕЕ "Константин Фотинов" и
Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".
На нов и голям физкултурен салон ще се радват наесен учениците от Търговската гимназия. Към
сградата на училището вече е изградена пристройка, която ще се превърне в място за спорт и отдих на
подрастващите. Досега училището не разполагаше с подходяща база за часовете по физкултура и
развиване на допълнителни спортни активности. В момента се извършват вътрешните ремонтни
дейности, изграждат се отоплителни и охлаждащи инсталации на цялото училище, помещение за
фитнес, а до октомври ще бъде доставено и спортното оборудване. В сутерена на Търговската гимназия
се обособяват и няколко кабинета, закусвалня за учениците, както и помощни помещения. Ще бъде
поставен и асансьор, което ще направи гимназията достъпна за хора с увреждания. Всички санитарни
възли в училището ще бъдат обновени, а старият и неугледен двор ще се превърне в модерно спортно
игрище с ударопоглъщаща настилка.
Разширяване на учебната база се извършва и в ПГЕЕ "Константин Фотинов". Двуетажната пристройка
към сградата на училището вече е изградена. Там ще бъде обособен голям физкултурен салон със
спортно оборудване, ще се обособят специализирани кабинети, фитнес зала и складови помещения.
Нови подови настилки ще бъдат поставени в училището и ще бъдат монтирани отоплителна и
охлаждаща инсталация.
Реконструкция и преустройство се извършва и в сградата на учебно-производствен комплекс "Младост"
към Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров". Цялостно се преустройства
ресторант "Младост", който ще бъде с изцяло ново оборудване и обзавеждане, обособяват се учебни
кабинети и зала за презентации. Изгражда се и система за отопление и охлаждане.
Нов учебен корпус и физкултурен салон са изграждат и в професионалната гимназия по транспорт.
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Сериозни обновителни дейности предстоят в професионална гимназия по строителство, архитектура и
геодезия "Кольо Фичето". Там ще бъде извършена цялостна подмяна на ВиК инсталацията, ще се
облагороди дворното пространство, ще се изгради спортна площадка, ще бъдат подменени оградите,
както и преместена подземната инфраструктура на Топлофикация.
В Механотехникума до началото на новата учебна година ще бъде облагородено дворното
пространство, ще се асфалтира спортната площадка и цялостно ще се реконструират работилниците за
учебна практика. Там ще бъде подменен покривът, ще се монтира нова дограма, ремонт ще претърпят
ел. инсталацията и подовите настилки, ще бъде поставена енергоспестяваща изолация и ще се изгради
система за вентилация, както и за видеонаблюдение.
В професионалните гимназии ще се внесат нови чинове и столове, ще бъде доставено компютърно
оборудване и софтуер, както и специализирано оборудване за провеждане на учебни практики.
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