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С тържествен водосвет официално откриха ремонтираната сграда на Природо-математическа гимназия "Гео 
Милев" в Стара Загора. 
Стойността на ремонта е над 3 милиона лева. Част от тях са осигурени от община Стара Загора, а останалите от 
държавата. 
„Училището ни е наследник на първото класно девическо училище в Стара Загора с първи директор Анастасия 
Тошева. След Руско-турската освободителна война правителството решава това да бъде първата областна 
гимназия в Стара Загора", разказа директорът на гимназията Николина Куличева. Тя не скри радостта си от 
ремонта на сградата като обеща, че това ще стимулира още повече учениците и учителите да печелят медали и 
купи в България и чужбина. 
Куличева поднесе специално изработен плакет за кмета Живко Тодоров, с което изрази благодарността на 
целия колектив. 
„Грижете се и поддържайте новите условия, в които имате възможност да развивате потенциала си. Този 
резултат бе постигнат с много работа на голям екип хора. Математическата гимназия се е наложила като име не 
само в национален, но и в международен мащаб", каза заместник-кметът Иванка Сотирова. 
В средата на декември възпитаниците на гимназията се върнаха в изцяло обновената си сграда. Ремонтът на 
училището започна в края на месец юни миналата година след като през февруари на извънредно заседание на 
Общинския съвет беше взето решение да се стартира процедура за извършване на спешен ремонт. Причината 
беше инцидент, при който мазилка от таван се срути върху две осмокласнички по време на час. Основната 
рехабилитация на сградата на ПМГ „Гео Милев" включва изолация на външните стени, топлинно изолиране на 
покрива и пода, смяна на дограмата на прозорците, както и пребоядисване и освежаване на стаите. 
На официалната церемония присъстваха областният управител Георги Ранов, зам.-областният управител 
Марияна Кръстева, зам.-кметовете Иванка Сотирова и Янчо Калоянов, началникът на РИО Татяна Димитрова, 
директори на училища. 
От училищното настоятелство подариха на гимназията лаптоп. 
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