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Частна Професионална 

Гимназия по Информатика 

и Компютърни Науки 

„Акад. Благовест Сендов“ 



Кой стои зад Гимназията? 

„ИТ Академия“ АД (www.itakademia.bg) е собственик на Частна професионална гимназия по 
информатика и компютърни науки „Акад. Благовест Сендов“. 

„ИТ Академия” АД  е създадена преди повече от 30 години, като през годините е претърпяла 
няколко трансформации в наименованието и предмета на дейност, но винаги в посока предлагане на 
услуги и обучение в сферата на Информационните технологии.  

„ИТ Академия” АД участва в уникалния по рода си, мащабен за България, Образователен 
комплекс -  ИТ УНИ „Махатма Ганди“ (www.it-hub.tech), заедно с: 

 Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии и Център за 
професионално обучение към него (www.collegeomega.com);  

 Учебен център „ИТ Университет“ (www.iiht.bg) със закупен франчайз за ИТ обучение от 
„Индийски институт по хардуерни технологии“ (ИИХТ) – Бангалор, Индия, с най-новите 
учебни ИТ-дисциплини (над 2300 ИТ курса) 

 Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Акад. Благовест 
Сендов“ (www.gikn.bg). 
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За Гимназията 

Частна професионална гимназия по информатика и 
компютърни науки е вписана в регистъра на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование под 
номер 248 на основание Заповед № РД 14-40/22.07.2019г. на 
Министъра на образованието и науката. 
Тя е първата  професионална гимназия в областта на ИТ 
технологиите в гр. Пловдив и приема гимназисти в две 
специалности със засилено изучаване на английски език. 



ПРИЛОЖНО  
ПРОГРАМИРАНЕ 

УЧЕНИЦИТЕ ИЗБРАЛИ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ ПРИДОБИВАТ 
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА: 
 Поддържане и тестване на компютърни системи и 

основните периферни устройства 
 Прилагане на основните видове алгоритми, 

структури от данни, и начини за добра 
организация на програмния код 

 Инсталиране, конфигуриране и администриране 
на приложен софтуер 

 Използване на системи за предпечатна 
подготовка, графични редактори, средства за 
обработка на изображения, компютърни 
анимации, програмни системи за сканиране и 
обработка на документи 

 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 
 Тестване, внедряване и настройка на 

разработените приложения 

ПРИЛОЖНИЯТ ПРОГРАМИСТ намира 
професионална реализация в 
предприятия и организации, които 
проектират и произвеждат програмни 
продукти, поддържат и обслужват 
информационни системи за клиенти, 
ползват компютърна техника. 
Придобилият ІІІ-та степен на 
професионална квалификация по 
професията „Приложен програмист“ 
може да постъпва на работа на следните 
длъжности: 
 Оператор периферни устройства;  
 Консултант, поддръжка на софтуер;  
 Оператор инсталиране на софтуер;  
 Техник, компютърно програмиране;  
 Компютърен аналитик, поддръжка на 

софтуер; Специалист, интернет 
поддръжка; Администратор, уеб сайт;  

 Техник, уеб сайт;  
 Уебмастер;  
 Мениджър, уеб сайт и др. 

Професия: Приложен програмист 
Срок на обучение: 5 год. 
Професионална квалификация: 
III-та степен 
Образование:  средно 



ЕЛЕКТРОННА  
ТЪРГОВИЯ 

УЧЕНИЦИТЕ ИЗБРАЛИ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ ЗА: 
 за работа със сървърни езици за програмиране на 

интернет приложения; 
 за работа със специализирани среди за програмиране 

на интернет приложения; 
 да свързват модули и компоненти в интернет 

приложения, работа със специализирани библиотеки за 
изграждане на интернет приложения; 

 за работа с различни видове интернет приложения; 
 да оформят дизайна на интернет приложения, да 

избират подходящи цветови схеми и шрифтове; 
 да структурират и организират текстова информация в 

бази данни; 
 да създават и работят с основните заявки към база 

данни; 
 да работят с антивирусен софтуер и защитни стени 

(Firewall); 
 да работят и знаят характеристиките на протоколите за 

комуникация в интернет; 
 да познават сновните недостатъци на интернет 

приложенията и начините за тяхното отстраняване; 
 да умеят да публикуват приложения в интернет. 

 

Придобилите ІІІ-та степен на професионална квалификация 
могат да работят във фирми и организации от различни 
сфери с разнообразен предмет на дейност  и като самонаето 
лице на свободна практика. 
ОРГАНИЗАТОРЪТ НА ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ може да заема 
длъжността „Уеб дизайнер”. 

Професия: Организатор интернет приложения 
Срок на обучение: 5 год. 
Професионална квалификация: III-та степен 
Образование – средно 



Успешно завършилите пълния курс на обучение в Гимназията, получават: 
 Удостоверение за завършен клас 
 Диплома за средно образование 
 Свидетелство за професионална квалификация III-та степен на 

професионална квалификация 
 Европейско приложение към свидетелството за професионална 

квалификация - по-желание.  

Лицата, придобили ІІІ-та степен на професионална квалификация по 
професията „Приложен програмист” или  „Организатор интернет приложения“ 
могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация по други 
професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни 
науки“, както и да продължат обучението си във висши училища;  да завършат 
специализация в областта на информатиката или да придобият сертификати за 
заемане на специфични длъжности в софтуерните компании. 



 Високотехнологично оборудвани зали  за  обучение, 
гарантиращи добра практическа подготовка. 

 Високо квалифициран преподавателски състав, допринасящ  
за отлична подготовка по специалността. 

 Стимулиране  на  желанието  за  учене  в  компетенциите  на  
съвременния цифровизиран свят.   

 Осигурен транспорт за учениците от близките до гр. Пловдив 
населени места. 

 Безплатно лятно училище. 
 Извънкласни занимания в клубове по интереси. 
 Осигуряване на практика по специалността във фирми след ХІ 

клас. 
 Включване в международни стажове по програмата Еразъм и 

Еразъм+. 
 Включване в Европейски и международни проекти.  

Нашите предимства: 



Приемът е след завършен 7-ми клас по документи и  
събеседване с родител/настойник и кандидат-гимназист,  

до запълване на свободните места. 

Записването на приетите ученици се извършва след сключен договор за 
обучение и платена годишна такса за обучение и възпитание. 



Частна професионална гимназия по информатика и 

компютърни науки „Акад. Благовест Сендов“ се намира в              

гр. Пловдив, ж.р. „Тракия“, ул. „Вълко Шопов“ 14, 

 Пловдив Тех Парк. 

 0882 933 572 

 0882 933 412 

chpgikn@gmail.com 

www.gikn.eu 


