
Микропроцесорна 

техника 
Придобиват се знания и умения за преобразу-

вателна и микропроцесорна техника, 
приложен софтуер; 
 

Професионални компетенции за  работа с 
приложни програмни продукти, проектиране, 
диагностика и ремонт на компютърни  и 
микропроцесорни системи; 

 

Реализация във фирми в областта на 
електрониката, компютърните системи. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Телекомуникационни                                                
системи 

       модерна и перспективна 
 Придобиват се знания и умения за цифрови 

комутационни и мобилни системи, теле-

комуникационни мрежи и терминални 
устройства.  

 Професионални компетенции за проектиране, 
експолатация, диагностика и поддръжка на 
телекомуникационна техника.  

 Реализация във фирми за телекомуникацион-

ни системи, сигнално-охранителна техника, 
мобилни оператори, предоставяне на 
телекомуникационни услуги и др. 

Професионално направление 
„Компютърни науки“ 

Приложно програмиране 
Придобиват се знания и умения за операционни 
системи, бази данни, езици за програмиране; 

 

Професионални компетенции за работа с 
компютри и сървърни архитектури, 
конфигуриране, администриране и създавене на 
приложен софтуер; 

 

 Реализация във фирми като консултант, 
поддръжка на софтуер, интернет и приложения, 
администратор уеб сайт, фрилансер и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Системно програмиране 
 Придобиват се знания и умения за               

компютърни системи, бази   данни, 
компютърни мрежи, графика и дизайн; 

 

 Професионални компетенции за интернет и 
обектно ориентирано програмиране, 
инсталация, конфигурация и администрация 
на софтуер, създаване на Web приложения; 

 

 Реализация във фирми, занимаващи се с 
програмиране, компютърни системи, вградени 
управляващи системи, компютърни мрежи, 
като Web дизайнери и мн. др. 

Компютърна техника               
и технологии 

актуална и високо ценена 

 

 Придобиват се знания и умения за 
програмиране, проектиране на електронни 
схеми, периферни и запомнящи устройства, 
приложен мрежови софтуер. 

 Работа с процесори, памети, дънни платки, 
приложни програмни продукти, 

асемблиране на РС, диагностика, ремонт 

и Web дизайн.  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

Компютърни мрежи 

съвременна и атрактивна 

 

 Придобиват се знания и умения за 
компютърни мрежи, периферни и 
запомнящи устройства, приложен мрежови 
софтуер. 

 Работа с процесори, памети и дънни 
платки, приложни програмни продукти, 

програмиране на  Web дизайн, асемблиране, 
диагностика и ремонт. 

 Реализация във фирми от  IT сектора. 



След завършване на образованието си 

учениците получават трета степен на 
професионална квалификация по 

следните професии: 
„Приложен програмист“ 
„Системен програмист“ 
„Техник на компютърни системи“ 
„Техник на електронна техника“ 
„Техник по комуникационни системи” 

  

Прием за 2020/2021г. 
След 7-ми клас с интензивно или 
разширено изучаване на английски 
език  по следните специалности: 

 Приложно програмиране 

 Системно програмиране 

 Компютърна техника и технологии 

 Компютърни мрежи 

 Микропроцесорна техника 

 Телекомуникационни системи  

Балообразуване: Утроеният брой точки 
от теста  по математика + точките от 
теста по български език и литература + 
оценките по математика и 
информационни технологии от 
свидетелството за 7ми клас.  

Завършилите всички специалности имат 
предимство за прием във факултета по 
телекомуникации в Технически 
университет– София и Висше училище по 
телекомуникации и пощи, признаване на 
кредити в Нов Български Университет. 

Открийте света на 
модерната техника 

Инвестирайте в бъдещето 

 
           София 1309, бул. Сливница 10. 

тел. 8221186, 8285004 

e-mail: pgavt_popov@abv.bg 

сайт: www.aspopov-bg.org 

 

 Гимназията предлага 
общообразователна и професионална 
подготовка във вискотехнологична 
учебна среда, с грижа към личностното, 
професионално израстване и реализация 
на учениците. 

 Училището разполага с компютърни 
зали, лаборатории и работилници за 
професионалната подготовка. 

 Учениците се подготвят от високо 
квалифицирани преподаватели и добри 
педагози, използващи иновативни 
образователни методи и подходи.        

  

Професионална 
гимназия по аудио-, 

видео- и 
телекомуникация 

"А.С.Попов" 

60-годишна традиция 
 

 

 

http://www.aspopov-bg.org/

