
Професия 
„ТЕХНИК КОМПЮТЪРНИ 
СИСТЕМИ”

Специалност 
„КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ”

III СТЕПЕН



КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ 
МЕН?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

• Съобразителност, логическо мислене, 
комбинативност;
• Способност за вземане на адекватни решения; 
• Чувство за отговорност и дисциплина.

Трудовата дейност на техника компютърни 
системи обхваща: производствена, 
техническа, обслужваща, организационно-
управленска, приложно-внедрителска и 
научно-изследователска дейност в областта 
на техническото осигуряване на компютърните 
системи. Компютри, компютърни системи, периферия 

и мрежи; прибори за писане и чертане; 
измервателна апаратура (волтметри, 
амперметри, осцилографи, логически 
анализатори и др.); уреди за запояване; 
техническа литература, списания, 
справочници, каталози, техническа 
документация, инструкции и др.

Във фирми проектиращи, произвеждащи, 
монтиращи, адаптиращи, обслужващи, продаващи 
цифрова и микропроцесорна техника, компютри, 
компютърни системи, периферия, мрежи, а така 
също в заводи за компютърна техника, изчислителни 
центрове, проектантски и сервизни фирми и 
организации, които притежават и експлоатират 
компютърна техника и системи, научни институти, 
телекомуникационни компании, банки, средни и 
висши училища и др.
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КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАК ДА 
СЕ ОБУЧА?

С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ
ИЗУЧАВАМ?

В закрити помещения с добро осветление, 
нормална температура и влажност, ниско 
ниво на шум и запрашеност. Работното 
място е обособено в отдел, монтажен 
участък или изпитателна лаборатория, 
контролна зала или кабинет.

Минималното входящо образование за започване 
на обучение по професията е завършен седми клас. 
След приключване на обучението по професията, 
при завършено средно образование, се получава 
свидетелство с присъдена трета степен на 
професионална квалификация. Ако обучаемият 
няма завършено средно образование, получава 
удостоверение за професионално обучение.

С висшестоящи или подчинени административни, научни 
и технически звена, ръководители и сътрудници; със 
специалисти и инженери от други отдели и звена във фирмата, 
предприятието, изчислителния център, учебното заведение. 
С представители на държавни и частни организации, банки, 
училища и др. Със специалисти, инженери и ръководители 
от други фирми, търговски и научни представители на чужди 
фирми, научни институти и др.

Техническо документиране, Полупроводникови 
елементи, Теоретична електротехника, 
Сигнали и системи, Организация на компютри, 
Микропроцесорна техника, Програмни езици, 
Софтуер и операционни системи, Асемблиране 
на персонални компютри и др.
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