Училището носи името на гениалния български възрожденец, самоукия
архитект, строител, каменоделец и дърворезбар Никола Фичев , Уста Колю
Фичето.
През 1932 г. в гр. Плевен е открито Държавно промишлено училище по
сградостроителство и дървообработване ,със срок на обучение три години.
От 1957 г. съществува като Промишлено училище по сградостроителство, а
от 1960г. като Техникум по строителство. В него са се обучавали ученици по
специалностите: „ Строителство и архитектура” и „ Водно строителство”. В
същата сграда са учили и ученици от ПТУ по специалността „ Зидаро-мазачи”.
През годините се увеличава капацитетът на Техникума и се обучават
ученици със специалности: „ Строителство и архитектура”, „ Геодезия”, „ Водно
строителство”, „ Техник на ел. инсталации”, а от СПТУ по специалности: „
Външно и вътрешно оформяне на сгради”, „ Отоплителни и климатични
инсталации”, „Строител – монтажник”, „ Монтажник на строителни
конструкции”. От учебната 1992/1993г. в Техникума се приемат и ученици след
седми клас ,с интензивно изучаване на западен език.
От месец април 2003г. техникумът се преименува в Професионална гимназия
по строителство, архитектура и геодезия.
Това са години на утвърждаване на специалностите , съответстващи на нуждата
от кадри за огромното строителство на обществени , културни и жилищни
сгради в Плевен и региона . Учениците са провеждали учебната си практика на
строителни обекти под прякото ръководство на строителни работници .
През последните години , наред с предпочитаната от учениците специалност „
Строителство и архитектура „ , се утвърди и нова специалност „ Интериорен
дизайн” . Учениците от тези две специалности имат възможност по желание да
се включат в Европейски проект „Ученически практики” Те работят във фирми
,осигуряващи реална работна среда и под ръководството на техни специалисти
изработват реални проекти. След завършване на своето участие в проекта те
получават заплата и сертификат , който им дава възможност да продължат
образованието си в чужбина. След завършване на 11 клас се провеждат часове
по Изведена практика , като се изпълняват строителни работи в реални условия.
Училището разполага със съвременни специализирани кабинети,
презентационна зала, конферентна зала киносалон физкултурен салон и две
спортни площадки.
В часовете по общообразователна и професионална подготовка успешно се
използват информационни и комуникационни технологии. За целта на
учениците са на разположение богата библиотека и три компютърни кабинета с
интернет достъп.

