Училище “Константин Фотинов” е създадено през 1879
- 80 г. като Първото класно девическо училище в
гр.Бургас, което се трансформира в Девическа пълна
гимназия през 1911 – 1912г. В продължение на 130
години то многократно променя профила си, но името
на патрона на училището остава непроменен. Това дава
основание на всички, които са работили в него да гледат
на себе си като на продължители на традицията и
историята му.
Първа директорка на училището е Добра
Дякова, завършила Одеската гимазия, назначена през
през учебната 1886-87г. По силата на тогавашната
училищна традицията директорите и учителите се
сменят често и до 1913г. директори са Керана
Кираджиева, Иван Златаров, Цветан Великов, Дамян Х.
Иванов, Кръстю Панев, Васил Ранков, Христо Вълев.
От 1913-1914 учебна година училището прераства в
гимназия, а от учебната 1923-1924г. съгласно заповедта
на МНП училището се разделя на две: Държавно
Педагогическо (7и 8 клас) и Общинско Народно
Девическо Реално Училище с един директор - Деян
Белопитов, който е директор до учебната 1932-33г.
Участник е в Балканските и Първата световна война.
За себе си той скромно отбелязва: “Деян Белопитов –
директор, 42 годишен, от Панагюрище, женен с три
деца, свършил Висшето училище в София,
преподавател по естествена история”
От 1933-1944г. за директори на Девическата гимназия
са назначеи Димитър Цветков, Панайот Воденичаров и
Асен Карапанчев. От учебната 1950 – 1951г. Девическото
училище е преименувано на Единно Смесено Училище.
През 1957 – 1958г. отново се отделя горния курс и
училището се преименува на Смесена политехническа
гимназия. В този период в града съществуват две гимназии
– (бившите Девическа и Мъжка – сега смесени) затова през
1959 – 1960г. те се преименуват на Първа политехническа
“Г. С. Раковски” и Втора политехническа гимназия “К.
Фотинов”.
Деян Белопитов
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Директори на гимназията са Лило Ралев, Боян Ризов, Златка Арнаудова, Катя Бахчеванова, Донка
Терзиева, Маргарита Балахурова и Христо
Мартинов .
През 1967 – 1968 година настъпва
промяна в профила на училището. Със
Заповед

на

МС

1967г.подписана

от

от

18

февруари

министър

Ганчо

Ганев, в Бургас се открива СПТУ по
електротехника за КИП. От своя страна
ИК на Окръжния народен съвет излиза с
протоколно решение № 8 от 1967г., с
което трансформира
Балетен състав на училище “К.Фотинов”
Втора политехническа гимназия в СПТУ по електротехника. Директор остава Христо Мартинов до
1967 година, когато за директор е назначен инж. Янчо Трендафилов.
Под

ръководството

на

инж.

Янчо

Трендафилов, СПТУ по електротехника
преживява

различни

трансформации,

въвежда нови специалности, обзавежда
специализирани кабинети.

Христо Мартинов

Янчо Трендафилов

Кера Бахчеванова

От 1988г. директор на СПТУ по електротехника
става инж. Кера Бахчеванова. Нейни са усилията за
трансформирането на СПТУ в Техникум – от 1
септември 1995 година влиза в сила Решение на
МОНТ

за

преобразуване

на

СПТУ

по

електротехника в Техникум по електротехника “К.
Фотинов”.
Настоящият директор на гимназията Коста
Папазов.
Със заповед РД- 09-332 от 07.04.2003г. на
министъра на образованието Вл. Атанасов се променя наименованието на Техникума в
Професионална гимназия по електротехника и електроника “Константин Фотинов”.
2

