


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС ДИМИТРОВ“ 

ПРЕДЛАГА СЪВРЕМЕННИ СПЕЦИАЛНОСТИ, 

КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА  

ЕВРОПЕЙСКИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР НА 

ТРУДА.



ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА

ПРОИЗВОДСТВОТО

1.

2.

3.

ПРИЕМ

2020/2021

УЧЕБНА 

ГОДИНА



Приложно програмиране
Професия Приложен програмист



Основни знания и умения:
• Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра 

организация на програмния код
• Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер
• Графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации
• Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани

езици за програмиране
• Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни

• Компютърното проектиране и програмиране
• Създаване на уеб сайт

Професионална реализация:
В предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни 

продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват 
компютърна техника

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ – без интензивно и без 
разширено изучаване на английски език
Степен на професионална квалификация - трета

Срок на 
обучение 
5 години



КАК СЕ ОБУЧАВАМЕ?2м
С изработване на много  проекти от учениците се придобиват умения за  
практическото използване на най- търсените съвременни софтуерни 
технологии.

IT отрасълът е сред най-динамично развиващите се и той 
постоянно търси специалисти с  професия  приложен програмист.





Основни знания и умения:
• Асемблиране, диагностика и ремонт на компютърни системи, периферни устройства и

компютърни мрежи
• Инсталиране на операционни системи, използване и поддръжка на системен,  
• приложен и  специализиран софтуер
• Придобиване на алгоритмично мислене и дигитални умения, чрез работа в няколко 

среди за програмиране и с различни програмни продукти
• Web дизайн, публикуване и поддръжка на сайтове и интернет приложения

Професионална реализация:
Като хардуерни и софтуерни  специалисти във всички области на производството, 
търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където 
се разработват, внедряват и използват компютърни системи и информационни технологии.

Срок на 
обучение 
5 години

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ –
без интензивно и без разширено изучаване на 
английски език
Степен на професионална квалификация - трета



Обучение по специалността 
„Компютърна техника и технологии“



ЗЗАЩО 

„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ 

НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО“?АЩО

„ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВОТО“?

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО -
без интензивно и без разширено изучаване на английски език

Степен на професионална квалификация - втора

В един свят, в който електричеството е извор на живот, човешкото
ежедневие не би било възможно без ток, светлина, топлина. За да
има уют в домовете ни, са важни знанията, уменията и денонощният
труд на ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИТЕ.

СПЕЦИАЛНОСТ С ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВА!



ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО

Основни знания и умения:
• Да разчитат, проектират, изграждат, експлоатират и ремонтират електрически 

инсталации  и съоръжения
• Да извършват монтаж, ремонт и техническо обслужване на елементите на 

електроснабдяването и електрообзавеждането на производствените механизми
• Да поддържат в техническа изправност електрообзавеждането на производствени 

механизми  и извършват измерване на електрически и неелектрически величини
• Да проследяват електрически вериги и работят с електрически схеми
• Да работят с компютър, ползват програмни продукти, специфични за специалността

Професионална реализация:
В различните поделения на електроснабдяването, електропроизводството и 
енергомонтажната дейност в региона, страната и чужбина

Срок на 
обучение 
5 години



Обучение по специалността „Електрообзавеждане на производството“



УЧЕБНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

“Ученици от 
специалност 

„Компютърна техника 
и технологии“

провеждат своята 
практика във фирма 

"Митов“ ЕООД
„КОРАДО ИНС-1 ООД,
“Емил Гандев“ЕООД



УЧЕБНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

Ученици от 
специалност 

„Електрообзавеж
дане на 

производството" 
провеждат своята 
практика в ЗММ-
Нова Загора АД
“Ваяна”ЕООД



УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ
Специалност „Приложно програмиране“
Националното състезание по 
програмиране, гр.Пазарджик

Специалност „Компютърна техника и 
технологии“
Националното състезание по приложна 
електроника „Мога и зная как“



УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ
специалност „Електрообзавеждане на производството“: 

Националното състезание 
„Енергетиката и ние“ в гр. Варна 

Националното състезание 
„Електротехника“ в гр. Ловеч 

Участието в състезания по професии 
предоставя възможността на учениците 
да бъдат приети без конкурсен изпит по 
съответната специалност във висши 
технически учебни заведения.



ПРЕЗ ГОДИНИТЕ 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА 

БАЗА ПОСТОЯННО СЕ 

ОБОГАТЯВА И ОБНОВЯВА.



по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул 

„Модернизиране на системата на професионалното образование“.

Учебна работилница по 

компютърна техника и 

технологии и Лаборатория по 

схемотехника – изградени 



ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ И ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА“

Възпитаници на ПГТТ"Атанас Димитров", 
които са на двуседмично практическо 
обучение в град Еспосенде, Португалия, по 
програмата ЕРАЗЪМ +.





Участието на учениците  в 

Групи по интереси 

допринася за обогатяване и 

развиване на техническите 

им интереси и умения в 

областта на програмирането, 

електротехниката, 

електрониката и 

компютърната техника. Те се 

представят успешно на 

националните състезания по 

професии, по които се 

обучават.

ЕЛЕКТРОНИКА



ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ И НИЕ



РОБКОКОБ

Участие в състезание по „Роботика“ в 
ТУ - София



ЕНЕРГИЯ НА БЪДЕЩЕТО



КЛУБ „МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ“ И КЛУБ „ТЕАТЪР“

Истинско удовлетворение и 
интерес за учениците е 
реализирането на пиесата 
„Чичовци“, съвместно с клуб 
„Млади възрожденци“.



КЛУБОВЕ ЗА СПОРТ

В групите по ВОЛЕЙБОЛ и БАСКЕТБОЛ учениците активно
спортуват. Провеждат се училищни и междуучилищни срещи и
турнири.



УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Ученическият 
съвет активно 
участва и 
организира 
различни 
празници и 
извънкласни 
дейности.



КОНТАКТИ:

гр.Нова Загора, ул.Георги Бенковски №1А; тел.0457/62861;0457/62863
e-mail: pgtt_nz@abv.bg; web page: pgtt-nz.com;  
facebook: ПГТТ "Атанас Димитров" Нова Загора

mailto:pgtt_nz@abv.bg

