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НАШАТА ИСТОРИЯ

През 1959 г. в България се 
излъчва първият  
телевизионен сигнал. 

Само една година след това на 
5 ноември 1960 г. е създаден 
Техникум по слаботокова 
електротехника за подготовка 
на средно-технически кадри за 
Българската телевизия, радио 
и съобщителна техника. 



НАШАТА ИСТОРИЯ

На 7 май 1965 г. техникумът 
получава официално името си 

"Александър Степанович
Попов" и сегашната сграда.

През учебната 1968-69 г. 
техникумът е едно от най-

елитните училища в България. 
Създават се все повече и 

повече училищни организации 
за изява, от което техникумът 

има не малко награди. 



НАШАТА ИСТОРИЯ

През 2003 година техникумът е 
преименуван на Професионална 
гимназия по аудио-, видео- и 
телекомуникация (ПГАВТ). 

През годините ПГАВТ "А.С. Попов" 
се утвърждава като училище със 
здрави и трайни традиции, дало 
над 10 000 специалисти в 
различни области.



НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Училището ни работи по 
редица Европейски 
програми и проекти на МОН. 
Това осигурява възможност 
за провеждане на стажове на 
реални работни места, както 
в България така и в чужбина.



НАШИТЕ ПРОЕКТИ - ИТАЛИЯ

Програма „Еразъм+“ : 
„Професионално и заедно в усвояване 
на иновативни образователни 
технологии“.



НАШИТЕ ПРОЕКТИ - ГЕРМАНИЯ

Програма „Еразъм+“ : проект „Заедно за 
успешна професионална реализация“ 



НАШИТЕ ПРОЕКТИ -ИРЛАНДИЯ

Програма „Еразъм+“ : проект „Заедно за 
успешна професионална реализация“ 



Нашите турнири

Бокс,  Футбол,  Волейбол, Баскетбол, Отделен 
женски футболен отбор и т.н.



Нашите турнири



Подход „предай нататък“

Подаряване на 
неизвестен човек 
избран тип 
предмети



НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ



ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

Инсталиране, конфигуриране и администриране на софтуер;

Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и 
обектно-ориентирани езици за програмиране;

Компютърното проектиране и програмиране;

Създаване на информационни системи с база данни;

Създаване на уеб базирани информационни системи;

Създаване на информационни системи с база данни;

Тестване, внедряване и настройка на разработените приложения.



СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Съставяне на алгоритми на различни езици за програмиране

Създаване на драйвъри за комуникация с различни видове 
хардуер – Видеокарти, Дънни платки и др.

Инсталация, конфигурация и администрация на системен и 
приложен софтуер

Създаване на програмни продукти, като се използват 
процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране

Създаване на WEB приложения и др.

Създаване и поддържане на бази от данни и приложения за тях



КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Обучението по специалността включва курсове по програмиране 
и хардуерни технологии, както и придобиването на практически 

умения за работа с най-съвременните софтуер и хардуер.

Учениците завършват средното си образование с професия 
„Техник на компютърни системи“. 

Нашите възпитаници са в крак с изискванията на пазара на труда 
и софтуерните фирми и да получават отлична професионална 

реализация след завършването си. Те имат възможност за 
реализация във всички фирми от IТ сектора. 



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Обучението включва изучаване на специализирани курсове за 
проектиране и поддръжка на компютърни мрежи. 

Учениците завършват средното си образование с професия 
„Техник на компютърни системи“.

След завършване на курса на обучение учениците могат да се 
реализират като администратори и проектанти на компютърни 
мрежи, защото този сектор непрекъснато се нуждае от 
квалифицирани специалисти. 



МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

Проектират и да участват в производство на електронни устройства 
на компютри у нас и в чужбина;

Подбират подходящи режими на работа на компютри и 
компютърни системи;

Извършват диагностика и ремонт на компютри и системи;

Работят във фирми за ремонт и търговия на компютри и във фирми 
доставчици на Интернет;



ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Специалността „Телекомуникационни системи” е модерна и 
перспективна специалност. 

Учениците придобиват знания, умения и компетентности за 
проектиране, експлоатация, диагностика и поддръжка на 
телекомуникационна техника, мобилни мрежи и системи. 

Специалността дава предимство за прием в Техническия 
университет – София и в Нов Български Университет. 

След завършване на тази специалност учениците могат да 
работят във фирми за телекомуникационна техника, сигнално-
охранителни системи, мобилни оператори и др.



ЗА КОНТАКТ:

гр.София,
Бул. Сливница №10

02 8221186
02 8285010

pgavt_popov@abv.bg 

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


