50 години ПГЕЕ гр.Банско
Уважаеми гости, колеги и ученици, 50 години авторитетно присъствие на ТЕ
сега ПГЕЕ гр.Банско в образователната ни система говорят за доказан
професионализъм, чувство за отговорност и поглед напред в бъдещето.
Този юбилей е повод за празник, както на настоящите учители,служители и
ученици, така и на бившите учители,служители и хилядите възпитаници, преминали
през тази школа на знание, научени на отговорност и дълг пред обществото.
ТЕ гр.Банско е открит за да захранва с технически и изпълнителски кадри
заводите
от
РЕСПРОМ
в
гр.Банско,
Благоевград,
Баня,Кюстендил,
Петрич,Г.Делчев,ЗПД Белица и др.
Първия директор на училището инж.Константин Икономов, със зам.директор
Димитър Милчин, а по-късно и Димитър Коларов създават млад и амбициозен
учителски колектив.
Специалностите по които се обучават учениците в новосъздаденото училище са
Съобщителна техника, Студена обработка на металите,Ел. монтьор на ТТАУ и
Стругаро-фрезист.
В края на учебната 1968-69 г. училището дава на заводите първите обучени
работници завършили ПТУ – 39 за ЗТА, 136 за ЗСР и 8 за ЗПД Белица.
През 1971 г. училището има вече нова собствена сграда и с голям ентусиазъм,
талант и съзидателен труд на учителите и служителите превръщат техникума във свой
втори дом.
Ръководството на училището и учителския колектив непрекъснато разкриват
нови хоризонти на професионалното образование и превръщат училището ни в
лаборатория за генериране и реализиране на нови идеи.
Създадени са учебни кабинети, лаборатории и работилници, оборудвани с МТБ
и аудиовизуални средства, на широк фронт се разгръща и кръжочната дейност към
ТНТМ.
Училището е оборудвано с вътрешна АТЦ за 100 поста , като всички
кабинети, лаборатории и работилници са с телефонна връзка.
И забележете още от 1981г. в ТЕ Банско е монтирана вътрешна ТV система с
ТV студио и е изградена вътрешна кабелна телевизия с монитори във всички кабинети
и коридори, които обновени работят и днес, а кабелните телевизии в страната ни са
построени чак след 20 години.
Това е доказателство, че мисията на образованието в ТЕ Банско е ориентирана
към бъдещето.
За големите си постижения в учебно-възпитателната работа и ТНТМ ДС
награждава училището ни с орден „Кирил и Методий”, а учителите Б.Гаджева и
Р.Станков са удостоени със званието “Отличник на МОН” , Д.Георгиев е награден с
народен орден на труда, а В.Славков е удостоен със званието “Старши учител”.
Училището създава дълбоки връзки с базовите предприятия ЗТА,ЗСР, ЗМГРазлог, ЗТЧ – Благоевград и Сандански , ЗУКВРС-Г.Делчев, завод за ПД -Белица и др.
Ръководството на ТЕ и ЗТА създават в училището учебно-производствен цех в
който учениците произвеждат детайли и възли за АТЦ, касета дуплекс и през 19781979г. училището произвежда продукция за 4,5 милиона лева, като следващите години
е единствен производител на касета дуплекс в страната.
Поради преминаване на друга работа директора на училището инж.К.Икономов
е заменен от заместника си Л.Стефанов, а от 1981 до 1996 –директор на училището е
Д.Коларов с пом.директори инж.Н.Палазова, инж.Р.Климова, инж.Ал.Цаков.

След 1996г. управлението на техникума поема инж.Г.Ковачев с пом. и
зам.директори инж.Ал.Цаков, Деана Рошкова- която е зам.директор и до днес,
инж.ВиолетаТренчева, Надка Гълъбова, Лиляна Шумарова и инж.Людмил Везюв.
За да откликнат на повика на времето новите ръководства разкриват нови
специалности ,като Промишлена електроника, Монтьор на електронни устройства,
ЕИТ, Хладилна и топлинна техника, РТТ, Монтьор на ел.мрежи и централи – силни
токове, а по-късно Климатична и вентилационна техника, КТТ, Компютърни мрежи и
Банково дело .
Естествено новите специалности имат нужда от съвременна МТБ и съвременни
условия за обучение, възпитание и труд.
Още от 1999г. училището вече е оборудвано с два съвременни за времето си
компютърни кабинети по проекти от швейцарската фондация “СОЛОН” и Корпуса на
мира на САЩ в България съвместно с учителя по АЕ Джон Бордънкекър.
След което кабинетите са модернизирани многократно по програми и проекти
на МОН и в настоящия момент училището ни разполага с 4 компютърни кабинета – 3
специализирани кабинети по КТ , лаборатория и практика, 3 интерактивни
дъски,кабинет по Аналогова и цифрова схемотехника със съвременна измервателни
апаратури и др.
Училището е едно от малкото в областта с изпълнени всички показатели по
мярка „Достъпна архитектурна среда в училище”- с асансьор, рампа, подменени са
подовите настилки и голяма част от училищното оборудване – столове, маси, бели
дъски, осъвременени санитарно-битови условия.
Затова и резултатите от УВР и постиженията на учениците ни са големи.
За 5 поредни години наши ученици са награждавани от евродепутата М.Габриел
с посещение на европейския парламент в Брюксел, изявяват се и заемат призови места
на олимпиади и състезания, а от няколко години насам нашите ученици под
ръководството на инж.Д.Денизов се представят блестящо на националните състезания
по електроника „Мога и зная как”.
През 2017г. учениците Георги Балев и Денис Чакъров изведоха училището ни на
2 място от всички професионални гимназии по електроника в страната, а Г.Балев е
национален първенец с най-добър резултат в своята възрастова група.
Успехите на училището ни са големи, тъй като през цялото си съществуване е
имало приемственост на ръководствата, търсене на правилен път на развитие и добър
кадрови потенциал от учители и служители.
През 50те години училището ни са завършили 7 672 ученика от които 4320
техници,
3293
са
завършилите
СПТУ,
УПК
,
ПТУ
и
ЗП
от
Благоевградска,Пазарджишка,
Пловдивска,Смолянска,
Кюстендилска,
Пернишка,Софийска, обл.Монтана,Видинска и Русенска области, както и от найотдалеченото място Тутракан.
Днес определено можем да кажем че 50 години ПГЕЕ гр.Банско са години на
труд, зрялост и мъдрост.
Предстоят ни важни задачи, свързани с реформите в образователната система,
модернизиране на МТБ, училищното оборудване, реконструкция на сградния фонд и
други.
Аз обаче съм оптимист и зная, че ще успеем, защото нашите колеги са убедени в
максимата „Имаш ли цел – ще намериш път”
Нека и за в бъдеще ПГЕЕ Банско върви напред и да се радваме на постиженията
на учениците, на престиж и предпочитание, защото орлите вият гнезда на най-високите
върхове.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ !

