
ПРОФЕСИОНАЛНА  
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     Професионално направление:   
481 «КОМПЮТЪРНИ НАУКИ» 

 
Професия:  
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Специалност:  
4810301  «ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ» 

 
трета степен  

на професионална квалификация  
 

с интензивно изучаване на английски език 



Какво трябва да знаем за  
професията „Приложен програмист“  

 

• Светът се променя с бързи темпове, а редом с това се 
„раждат“ и новите технологии. Те водят до голямата 
промяна и обуславят нуждата от нови професии, нови 
умения и качества, дори от нови индустрии. 

 

• IT браншът е една такава сфера, която крие в себе си 
редица възможности за реализация. С професия в тази 
област, може да имате една различна, високоплатена и 
перспективна работа. 

 

• Днес ще разкрием какво се крие зад професията 
„Приложен програмист“ и защо тя стана все по-
предпочитан избор от младите. 

 



Какво трябва да знаем за  
професията „Приложен програмист 

• Огромно търсене от страна на 
бизнеса  

• Модерна професия 

• Професия, която вдъхновява и 
развива 

• Гарантирана работа 

• Висока заплата 

• Комфортна и уютна работна 
среда 

• Работа от всяка точка на света  

• Реална възможност да 
промените света 

 



В ОБУЧЕНИЕТО ПО СПЕЦИАЛНОСТТА СЕ 
ВКЛЮЧВА: 

• програмиране за разработване на 
приложен софтуер; 

• алгоритмично програмиране със С#; 

• програмиране в интернет среда – 
HTML/HTML5, CSS/CSS3, Java Script, 
Java, C#; 

• разработка на Web приложения; 

• архитектура и организация на бази 
от данни; 

• алгоритми и структури от данни, 
обектно-ориентирано програмиране 
със C#; 

• разработка на софтуер, операционни 
системи и вградени и управляващи 
системи. 



 В  ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО  СЕ ПРИДОБИВАТ 
ОСНОВНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО 

• компютърни системи; 

• периферни устройства; 

• алгоритми, структури от данни; 

• модели на програмиране; 

• софтуерна разработка; 

• операционни системи; 

• web програмиране; 

• дизайн и моделиране на софтуер; 

• системи за управление на бази от 
данни; 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

• Техник, компютърно 
програмиране; 

• Компютърен аналитик, 
поддръжка на софтуер 

• Оператор инсталиране 
на софтуер 

• Консултант, поддъръжка 
на софтуер; 

• Оператор периферни 
устройства 

 

 

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

• Специалист, интернет 
поддръжка 

• Администратор на 
уеб сайт; 

• Уебмастер; 

• Техник, уеб сайт 

• Мениджър, уеб сайт 



Специалността „Приложен програмист“  

се придобива след: 
 

 Успешно положен държавен 
зрелостен изпит по учебния 
предмет български език и 
литература; 

 Успешно положен държавен 
изпит за придобиване на трета 
степен на професионална 
квалификация – по теория и 
практика на професията 
“Приложен програмист“, 
специалност „Приложно 
програмиране”. 
 

 

   

Завършеното професионално 
образование се удостоверява с 
диплома за завършено средно 
образование и свидетелство за 
професионална квалификация. 

 



Компютърни кабинети 



Благодаря за вниманието! 


