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EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура AMAPbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Приложение на ГИС и Аutodesk Map

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code AMAPbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

GIS Application and AutoDesk MAP

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS1.0

Type Free choice (optional)

30
0

30

0

Анотация

Студентите разработват ГИС за управление на воден обект в 
последователност, както следва:
Избор на слоеве;
Създаване на база данни за управление на водния обект;
Оцифряване на картен лист;
Оцифряване на планове на съоръжения;
Налагане на слоеве и създаване на атрибутивни таблици;
Използване на стандартни хидроложки програми за оценка на хидрологични 
характеристики за водния обект.

Annotation

Students develop GIS for small water body management in the necessary 
consequence, as follows:
Choice of layers;
Data base design for water body management;
Digitalization of Map Sheet;
Digitalization of structural drawings;
Comparison of layers and attributive tables;
Use of standard hydrological software for assessment of water body’s  hydrological 
characteristics.

0
30

0

30

0
Катедра

Геодезия и геоинформатика
Department
Surveying and Geoinformatics

Principal lecturer
Chief Assist. Prof.  Eng. Nikolay Naydenov

Водещ преподавател
гл.ас.  инж. Николай Найденов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3955 AMAPbFBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ANNCbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Изкуствени невронни мрежи в строителството

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code ANNCbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Artificial Neural Networks in Construction

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS1.0

Type Free choice (optional)

0
0

30

0

Анотация

Изкуственият интелект дължи успеха си на три метода от приложната 
математика: метод на невронните мрежи, на размитите (фъзи) системи и на 
еволюционното програмиране. Този курс поднася от инженерна гледна точка 
основните идеи, заложени в тях. Ще бъде разгледано моделирането с Невронни 
мрежи и приложението му в областта на строителното инженерство, хидро и 
конструктивно - проектиране и експлоатация. Изучаваният материал се 
онагледява чрез примери и числени експерименти. Съдържанието на курса е 
балансирано като теория (50%) и практика (50%). Лекционният материал е 
съобразен с нивото на подготовка на студенти и докторанти.

Annotation

Computational (artificial) intelligence (Cl) includes three main groups of methods: 
neural networks, fuzzy systems, evolutionary computing. This course describes, from 
engineering point of view, basic ideas and methods of Cl. The numerical modeling 
using neural networks will be introduced and its place in Hydraulic and Structural 
engineering science and practice (design, monitoring and control in operation) will be 
shown. The course is supported with examples and numerical experiments. It 
contents theory (50%) and practice (50%). The subject matter is prepared at a  level  
suitable for use for students and postgraduate students.

30
0
0

30

0
Катедра

Хидротехника
Department
Hydraulic Engineering

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Maria Mavrova - Guirguinova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3917 ANNCbFBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура CEbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Морско инженерство

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code CEbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Coastal engineering

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

60

35

Анотация

Разглеждат се теоретичните основи на морските ветрови вълни. Акцентира се 
на различните теории описващи вълновото движение: линейна вълнова теория, 
вълна с крайна височина и дъга вълна. Генериране на вълнението в 
дълбоководието и неговата трансформация, рефракция и дифракция в при 
навлизане в плитководието. Процеси в крайбрежната зона: обрушване на 
вълните, формиране на надлъжно и напречно-брегови течения. Разглежда се 
енергийната същност на вълните, честотни и пространствено-честотни 
енергийни спектри и техните вероятностни характеристики. Изучава се 
взаимодействието на вълнението с различни ХТС.

Annotation

The course treats theoretical fundamentals of ocean wind generated waves. Primary 
emphasis is put on linear water wave theory and its applications, as well as on finite 
amplitude waves and long waves. Formation of deep-water waves and their 
transformation by shoaling, refraction and diffraction is also considered. Mechanics of 
waves and currents in the coastal zone: wave breaking, suft zone dynamics, cross 
and long-shore currents. It also offers knowledge of power nature, amplitude and 
energy spectra, including one-dimensional and directional spectra, and probability 
characteristics of waves. Interaction with various hydraulic structures is considered.

30
30

0

60

35
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Kristjo Daskalov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Кръстю Даскалов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3991 CEbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура CHbCPH

Наименование на дисциплината по учебен план

Учебна практика по компютърни методи в хидравликата

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 1.0

СтатутЗадължителен

Code CHbCPH

Title of the discipline in the academic curriculum

Practical Training  in "Computation in Hydraulics"

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS1.0

Type Compulsory

0
24

24

0

Анотация

Като се предоставя на всеки студент персонален компютър, свързан в локална 
мрежа, се придобиват умения за самостоятелна работа в мрежа, използуване 
на нейните ресурси, основни команди и помощни програми. Ползват се знания 
от курса по хидралвика, свързани с гасенето на енергията, свързването на 
нивата при ХТС, оразмеряване на странични преливници, както и оразмеряване 
на напорно изтичане през отвори при променливо водно ниво. Всички програми 
се илюстрират с числени примери. Всеки студент съставя самостоятелен 
входен файл и получава крайни резултати в диалогов режим или като изходен 
файл, записан на твърд диск.

Annotation

A personal computer connected in local network is placed at student's disposal. 
During the practice the students acquire habits for self-dependent work in the system, 
using its network resources, basic commands and programs. Principal knowledge of 
hydraulics-energy dissipation, conjugation of surface profiles downstream of a dam, 
side-channel spillways, as well as an orifice flows under unsteady free water surface. 
Every student makes up a separate input file and as a result he obtain final results in 
interactive mode or as output file saved on a hard disk.

0
0

24

24

0
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Sava Tachev

Водещ преподавател
гл.ас. д-р инж. Сава Тачев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Хидравлика - I част (HYD1) Hydraulics I (HYD1)
английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3642 CHbCPHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура CHWbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Химия на водата

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code CHWbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Chemistry of Water

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

75

30

Анотация

Дисциплината представя теоретичните основи на химия на водата. Студентите 
получават знания за: химически състав на природни води с различен произход; 
основните процеси и тяхното влияние върху състава; характеристика на 
главните примеси; методи на химичния анализ; оценка на качеството на водите. 
Отделено е специално внимание на физикохимичите основи на най-
използваните процеси за пречистване на  природни и отпадъчни води. 
Обсъдени са проблеми, свързани с корозионното действие на водата върху 
бетонни и метални съоръжения.

Annotation

The course presents the theoretical bases of water chemistry. Students receive some 
knowledge about: the chemical composition of natural water having different origin; 
important processes intfluencing its formation; characteristics of main impurities; 
methods for chemical analyses; an evaluation of water quality. Special accent is put 
on some widely used processes for water treatment. Some problems of corrosion of 
metal equipment are discussed.

45
30

0

75

30
Катедра

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Department
Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Sonja Dimitrova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Соня Димитрова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 45
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Химия в строителството (CHCE) Chemistry in Civil Engineering (CHCE)

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 1235 CHWbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура DW33bCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Разработване на дипломна работа

Започва в семестър 4 Завършва в семестър 4

ECTS 30.0

СтатутЗадължителен

Code DW33bCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Разработване на дипломна работа

Starts in semester 4 Ends in semester 4

ECTS30.0

Type Compulsory

0
0

0

900

Анотация

Разработва се дипломна работа, която включва обяснителна записка със 
сметки и чертежи. След приключване на работата и срокът за направата й, 
дипломантът се явява на дипломна защита пред Държавна дипломна комисия.

Annotation

A diploma project is developed, including explanatory notes, calculations and 
drawings. After finishing the work students are presenting their projects before a 
State Board of Examiners.

0
0
0

0

900
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Nikolai Lisev

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Николай Лисев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Защита на дипломна работа 

Form of assessment
Diploma Examen 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4219 DW33bCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура ECEPbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Екология и опазване на околната среда

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code ECEPbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Ecology and Environment Protection

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

60

40

Анотация

Обща екология, екология на речни течения, естествени водоеми и 
водохранилища. Опазване на компонентите на околната среда. Въздействие на 
хидротехническите съоръжения върху околната среда. Инженерна екология. 
Умение за избор на екологосъобразни решения и управление на ХТС.

Annotation

General ecology, ecology of river streams, natural water basins and reservoirs. 
Protection of environment components. Impact of the hydraulic works on the 
environment. Environmental engineering. 
Capability for choice of environmentally friendly solutions and operation of hydraulic 
works.

30
30

0

60

40
Катедра

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Department
Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Angelina Daskalova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Ангелина Даскалова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4236 ECEPbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура EHYDbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Инженерна хидрология

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code EHYDbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Engineering Hydrology

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

56

Анотация

Обучението на студентите по Инженерна хидрология има за цел да формира в 
тях познания относно хидрологичните процеси и явления, необходими при 
проектирането, изграждането и експлоатацията на водоснабдителни, 
канализационни и хидромелиоративни комплекси и съоръжения. В курса се 
разглеждат последователно основните процеси, които формират 
хидрологичният цикъл – валеж, изпарение, инфилтрация и речен отток. Обект 
на изучаване са методите за оценка на хидрологични характеристики, които са 
определящи за оценка на въздействията върху околната среда, както и при 
проектирането и експлоатацията на ВиК системи. ХТС и речни съоръжения.

Annotation

The training in this subject has a goal to give students a knowledge for the 
hydrological processes that are important in designing, building and management of 
the water supply, sewerage, irrigation and drainage networks as well as hydraulic 
structures. In the course are presented all main processes involved into the 
hydrological cycle such as precipitation, evaporation, infiltration and river runoff. 
Subject of learning are the methods for assessment of the basic hydrological 
characteristics used for environmental impact assessment as well as in designing 
and management of the water supply, sewerage, irrigation and drainage networks as 
well as river training structures.

60
0
0

60

56
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventzi Bojkov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Венци Божков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4213 EHYDbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура EHYDPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по инженерна хидрология

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code EHYDPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Engineering Hydrology - Project Assignment

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS3.0

Type Compulsory

45
0

45

30

Анотация

Студентите разработват подробно приложението на статистическите и 
воднобалансови методи в инженерно хидроложките изследвания. 
Последователно разработват инженерно-хидроложки доклад (проект) за 
водохранилище. Проектът включва оценка на хидрологичните данни – ключова 
крива, характеристики на годишния отток и неговото вътрешногодишно 
разпределение, оразмерителни високи вълни и ретензиране във 
водохранилището, екологични минимални водни количества, изпарение и воден 
баланс на водохранилището

Annotation

Students learn and apply in more detail statistical and water balance methods in 
hydrological studies. They evaluate consecutively the quality of the primary 
hydrological data: discharge rating curves, annual runoff characteristics and seasonal 
distribution of the runoff, design flood and retention in the reservoir, ecological water 
discharges and wind wave characteristics of the reservoir lake.

0
45

0

45

30
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventzi Bojkov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Венци Божков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4214 EHYDPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура FEMbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Метод на крайните елементи

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code FEMbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Finite Element Method

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS1.0

Type Free choice (optional)

0
0

30

0

Анотация

Студентите изучават основните уравнения на МКЕ; апроксимация на 
преместванията, деформациите и напреженията; еквивалентни възлови сили; 
матрици на коравината, на масите и вектор на свободните членове; уравнения 
за равновесие за цялата конструкция; моделиране на равнинни и 
пространствени рамки по МКЕ; използване на програмна система SAP-90; 
изчислителни модели на рамки и хидротехнически съоръжения; сеизмични сили 
и изчисляването им.

Annotation

Students learn the main equations of FEM; approximation of displacements, 
deformations and stresses; equivalent nodal forces; matrices of stiffness, masses 
and vector of free members; equations for equilibrium of the whole structure; 
modelling of plane and space frames under FEM; use of the program package SAP-
90; computational models of frames and hydraulic structures; seismic loads and their 
calculation.

30
0
0

30

0
Катедра

Строителна механика
Department
Structural Mechanics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Aleksandar Traykov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Александър Трайков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Строителна механика - I част (SM1) Structural Mechanics I (SM1)
Строителна механика - II част (SM2) Structural Mechanics II (SM2)

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 1112 FEMbFBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HBIObCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Хидробиология

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code HBIObCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Hydrobiology

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

60

45

Анотация

Изучават се особеностите н биологията и екологията на водните течения и 
басейни, както и взаимозависимостите им с водосбора като основа на 
управлението на качеството на водите. Разглеждат се комплексните 
технологиите за управлението им, илюстрирани с примери от България и др. 
Страни. Приложните аспекти − основните на екотоксикологията, екологичния 
мониторинг, биологичното пречистване на ОВ, проблемите на водоизточниците, 
на р. Дунав и Черно море се разглеждат във връзка с прилагането на РДВ и 
другите директиви на ЕС по водите.
Студентите получават знания и умения, необходими при управлението на 
водите на eкосистемно (басейново) ниво, на биологичните процесите в 
хидротехнически съоръжения, както и за разбиране и интерпретиране на 

Annotation

Fundamentals of aquatic biology and ecology  (basic knowledge of water quality 
management) are studied. Students are introduced to the complex environmental 
processes of pollution, self-purification and eutrophication; approaches and 
technologies for their management, supported by Bulgarian and other well known 
case studies. Applied aspects − ecotoxycology, environmental, the Danube River, 
and Black Sea are considered with regard to the WFD and the related EU legislation.
Students obtain knowledge and experience in fundamental and applied hydrobiology 
necessary for water management at watershed (ecosystem) level, management of 
biological processes in reservoirs and WWTR, as well as for understanding and use 
of the environmental studies results.

30
30

0

60

45
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Inv. Chief. Assist. Dr.  Lubomir Kenderov

Водещ преподавател
гост-гл.ас. д-р  Любомир Кендеров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3993 HBIObCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HIbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Хидроинформатика

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code HIbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Hydroinformatics

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

60

40

Анотация

Обучението на студентите по Хидроинформатика има за цел да ги запознае с 
различните числени методи, средства и други интелигентни техники (data 
mining), както и с модерните информационни технологии използвани в областта 
на водите. Да им представи различните видове математически модели 
използвани за решаването на проблеми свързани с водите и водните ресурси и 
процедурите, които трябва да бъдат следвани при тяхното прилагане за 
решаването на практически и изследователски задачи. Обучението предлага 
още и придобиване на практически опит на студентите при използването на 
едни от най-известните комерсиални софтуерни продукти в областта на 
моделирането на открити течения и водни ресурси, с които разполага 
хидротехническия факултет н УАСГ.

Annotation

Training in Hydroinformatics is aimed to acquaint students with various numerical 
methods, tools and data mining techniques, as well as modern information 
technologies used in the field of water. It also aims to present different types of 
mathematical models used to solve several water- and water resources-related tasks 
from real life, as well as procedures that have to be followed when solving research 
and design problems. Training in Hydroinformatics provides also opportunities to gain 
certain practical experience in using some of the most comprehensive software 
products available at the University for modeling open channel flow and water 
resources management.

30
30

0

60

40
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Eng. Vladimir Kukurin

Водещ преподавател
инж. Владимир Кукурин

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4222 HIbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HMODbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Хидрологично моделиране

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code HMODbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Hidrological Modeling

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

60

35

Анотация

Обучението по хидрологично моделиране има за цел да фхормира познания 
относно основни алгоритми за симулиране на хидрологични процеси.
Последователно се разглеждат основните видове хидрологични модели − 
статистически, стохастически и детерминистични (физически) модели.
Разглеждат се преимуществата и недостатъците на хидрологичните модели, 
както и възможностите за тяхното приложение при управлението на водните 
рерурси.

Annotation

The training in Hidrological Modeling has a goal to give the students knowledge for 
the base algorithm for simulation of the hydrological processes.
Object to study are the base hydrological models − statistical, regression and 
deterministic (physical) models. It is discussed the advantages and disadvantages of 
the different hydrological models and their possibilities for application in the area of 
water resources management.

30
30

0

60

35
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventzi Bojkov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Венци Божков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3999 HMODbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HSSbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Хидротехнически системи и съоръжения

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code HSSbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Hydraulic Systems and Structures

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

50

Анотация

Курсът дава базови знания за хидротехническите системи и съоръжения - 
основни принципи, кратък преглед на историческото развитие. Студентите се 
запознават с проектирането на водно-електрически централи, водохващания, 
язовирни стени и диги, облекчителни съоръжения, водовземания от язовири, 
отбивни съоръжения и др.

Annotation

The course provides for basic information, brief history and specific features of 
hydraulic systems and structures. It deals with structural design of hydroelectric 
power plants, water catchments, weirs, dams, spillways, water intake structures, 
water conveying structures, also for the period of construction, as well as principles of 
effective functioning of hydraulic structures.

60
0
0

60

50
Катедра

Хидротехника
Department
Hydraulic Engineering

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Maria Mavrova - Guirguinova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3927 HSSbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HSSPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по хидротехнически системи и съоръжения

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code HSSPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Hydraulic Systems and Structures - Project Assignment

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS2.0

Type Compulsory

30
0

30

20

Анотация

Курсът дава базови знания за хидротехтическите системи и сьоръжения – 
основни принципи, кратък преглед на историческото развитие. Студентите се 
запознават с проектирането на водно-електрически централи, водохващания, 
язовирни стени и диги, облекчителни съоръжения, водовземания от язовири, 
отбивни съоръжения и др.

Annotation

The course provides for basic information, brief history and specific features of 
hydraulic systems and structures. It deals with structural design of water power 
plants, water catchments, weirs, dams, spillways, water intake structures, water 
conveying structures(incl. for the period of construction) as well as principles of 
effective functioning of hydraulic structures.

0
30

0

30

20
Катедра

Хидротехника
Department
Hydraulic Engineering

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Maria Mavrova - Guirguinova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Мария Маврова - Гиргинова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3928 HSSPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HYDbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Хидравлика

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code HYDbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Hydraulics

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

60

Анотация

Изучават се основните закони за движението на реалните течности. Извеждат 
се уравненията на Рейнолдс и Бернули за реални течности. Подробно се 
изучава движението на течности в напорни тръбопроводи, както и безнапорни 
течения в открити канали. Специално внимание се отделя на преходните 
процеси в напорните системи. Подробно се изучават различните видове 
преливници. Разглежда се свързването на нивата и гасенето на енергията при 
водоподпорни съоръжения,  движението на подземните води, теорията на 
тръбните и шахтови кладенци, както и филтрацията под и в тялото на насипните 
язовирни стени.

Annotation

The subject offers knowledge of the real (viscouse) fluid flows. The Bernoulli’s and 
Reinold’s equations for entire steady & unsteady flow as well as the hydraulic 
characteristics of laminar and turbulent flows are considered. The methods for 
hydraulic calculations of both steady flow in closed conduits and free surface flow are 
introduced. Special attention is drawn on the transients. The hydraulic calculation for 
different types of weirs, spillways, lateral discharge structures and control gates are 
considered. Problems of the energy dissipation and the stilling devices are 
considered. The fundamentals of the ground water flow and seepage through an 
earthfill dam are discussed in details.

60
0
0

60

60
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Nikolai Lisev

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Николай Лисев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Математически анализ - II част (MAN2) Mathematical Analysis II (MAN2)
Хидромеханика (FFLMEC) Fundamentals of Fluid Mechanics (FFLMEC)

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3522 HYDbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура HYDPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по хидравлика

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code HYDPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Hydraulics - Project Assignment

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS3.0

Type Compulsory

45
0

45

30

Анотация

Този проект включва приложение на основните принципи за хидравлично 
оразмеряване на различни съоръжения и в него се разглеждат следните по-
важни въпроси: хидростатично налягане и хидростатичен натиск, ламинарен и 
турбулентен режим на движение, уравнение на Бернули, енергийна и 
пиезометрична линии, хидравлични загуби на напор, измерване на водно 
количество в напорни тръбопроводи с бленди и вентуримери, последователни и 
успоредни тръбопроводи, анализ на разклонени и сключени тръбни мрежи, 
нестационарни процеси в тръбопроводи, равномерно и неравномерно движение 
на водата в открити канали и естествени течения, икономически най-изгодно 
сечение, изтичане от преливници и отвори.

Annotation

This project covers the application of basic principles in hydraulic design of different 
structures and includes the following topics:
Pressure, pressure measurements analysis and applications, types of fluid flow, 
energy and continuity equations – hydraulic gradients, head loss computations, pipe 
friction and minor losses, circular orifice, pipes in series and parallel, analysis of flow 
in pipe networks, uniform and non uniform flow in open channels – formulae and 
design of most economical section, flow measurements – notches and weirs. 
Introduction to hydraulic design: type of structures, conveyance, measurement, use 
and layout need of hydraulic structures. Hydraulic design of spillways, energy 
dissipaters, determination of stilling basin length, hydraulic jump, influence of tail-
water level, hydraulic design of conveyance structures, chutes, flumes, drops.

0
45

0

45

30
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Nikolai Lisev

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Николай Лисев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4095 HYDPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IDSSbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Хидромелиоративни системи и съоръжения

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code IDSSbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Irrigation and Drainage Systems and Structures

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

50

Анотация

Студентите се запознават с основните принципи при проектирането на 
напоителни полета (за гравитачно напояване, дъждуване и микронапояване), 
транспортно-разпределителната мрежа в напоителните системи, отводнителни 
полета и системи, корекции на реки и свързаните с тях хидромелиоративни 
съоръжения (водохващания, утайници, дюкери, вододели, водовземания, 
изравнители, шлюзове, прагове на реки и др.). Особено внимание се обръща на 
проектирането на помпени станции.

Annotation

Students obtain basic knowledge in the field of: planning of irrigation fields (surface 
irrigation; sprinkler and drip irrigation); irrigation system conveying network; drainage 
systems; river corrections and the concomitant structures (water intakes, stilling 
basins, inverted siphons, balancing reservoirs, sluices, river thresholds etc.). Special 
attention is drawn on pumping stations designing.

60
0
0

60

50
Катедра

Хидромелиорации
Department
Irrigation and Drainage Engineering

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dimitar Georgiev

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Димитър Георгиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3963 IDSSbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура IDSSPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по хидромелиоративни системи и съоръжения

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code IDSSPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Irrigation and Drainage Systems and Structures - Project 
Assignment

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS2.0

Type Compulsory

30
0

30

20

Анотация

Въз основа на конкретен пример, студентите разработват проект и получават 
познания за съставянето на проектен поливен режим на сеитбооборот както и 
за проектирането на напорна мрежа за дъждуване; повдигателна помпена 
станция и оптимизирането на елементите й, проектиране на закрит 
хоризонтален систематичен дренаж и андигиране на реки.

Annotation

On the basis of a certain case students develop a project and obtain knowledge of: 
determination of the irrigation regime for a crop-rotation in a collective farm; planning 
of a pressurized network for sprinkler irrigation; designing of a basic (lifting) irrigation 
pumping station (PS) and the necessary optimization of its elements; subsurface field 
drainage and river correction planning.

0
30

0

30

20
Катедра

Хидромелиорации
Department
Irrigation and Drainage Engineering

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Dimitar Georgiev

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Димитър Георгиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3994 IDSSPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура LAWEbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Правни въпроси във водното стопанство

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code LAWEbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Legal  and Regulatory Framework  in Water Engineering

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

20

Анотация

В учебния курс се разглеждат основни теми на екологичното право – достъп до 
информация за околната среда, оценка на въздействието върху околната 
среда, екологична оценка на планове, програми и политики и др. Управлението 
и опазването на водите се изучава чрез представяне на някои от най-важните 
инструменти на Закона за водите – собствеността върху води, водни обекти и 
водностопански съоръжения, процедурата за издаване на разрешителни за 
ползване на воден обект и др. Защитените територии и другите средства за 
защита на биологичното разнообразие също така влизат в учебния курс. 
Студентите научават за съответствието на българските закони и подзаконови 
актове с европейските директиви и регламенти.

Annotation

The course goes into main subjects of environmental law – access to environmental 
information, environmental impact assessment (EIA), strategic environmental 
assessment (SEA) of plans, programmes and policies, etc. Water management and 
protection is presented by some important tools provided in the Water Act – the 
ownership of water, water bodies and water facilities, the procedure for issuing water 
use permits and others. Protected areas and other tools for biodiversity protection are 
also subject of the course. Students learn about the compliance of Bulgarian laws 
and secondary legislation to the European directives and regulations.

30
0
0

30

20
Катедра

ХФ *
Department
FHE *

Principal lecturer
Inv. Lecturer   Alexander Kodjabashev

Водещ преподавател
гост-преп.   Александър Коджабашев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3682 LAWEbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура MMUWbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Управление и комплексно използване на водите

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code MMUWbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Management and Multipurpose Use of Water Resources

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS1.0

Type Free choice (optional)

0
0

30

0

Анотация

Курсът включва следните теми: водоизточници, водостопански обекти, 
комплекси и отрасли, водостопански изследвания и регулиране на оттока, 
оптимизационни задачи и целева функция, математическо осигуряване на 
водостопанските изследвания, водостопански изследвания за нуждите на един 
или повече водоползватели при годишно и многогодишно регулиране на оттока. 
Законодателство и организация.

Annotation

The course includes the following topics: water resources and water users, water 
balance and runoff regulation, mathematical base of water economics, optimization 
tasks and criteria, cases of none and multipurpose water use, regulations and 
legislation.

30
0
0

30

0
Катедра

Хидромелиорации
Department
Irrigation and Drainage Engineering

Principal lecturer
Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Водещ преподавател
проф. д-р инж. Красимир Петров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Математически анализ - I част (MAN1) Mathematical Analysis I (MAN1)
Математически анализ - II част (MAN2) Mathematical Analysis II (MAN2)

Инженерна хидрология (EHYD) Engineering Hydrology (EHYD)
английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3545 MMUWbFBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура MSbFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Математическа статистика

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 1.0

СтатутФакултативен

Code MSbFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Mathematical Statistics

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS1.0

Type Free choice (optional)

0
0

30

0

Анотация

Изучават се елементи от теорията на вероятностите - случайна величина, 
математическо очакване, дисперсия, ковариация и коефициент на корелация. 
 Разгледани са основните методи на математическата статистика - точкови 
оценки, метод на максималното правдоподобие, проверка на хипотези.

Annotation

Elements of probability theory are studied: random variable, arithmetic mean, 
dispersion, co-variation and coefficient of correlation. Basic methods of mathematical 
statistics are presented - point-wise estimates, maximum like-hood method, test of 
hypothesis.

30
0
0

30

0
Катедра

Математика
Department
Mathematics

Principal lecturer
Prof. D.Sc.  Todor Gichev

Водещ преподавател
проф. д.м.н.  Тодор Гичев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3532 MSbFBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура OCHbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Органична химия, биохимия и микробиология на водата

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code OCHbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Organic Chemistry, Biochemistry and Water Microbiology

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS3.0

Type Compulsory

30
0

75

45

Анотация

Предмет на курса са биологичните процеси и видовете организми, с помощта на 
които в естествени и изкуствено създадени условия замърсяващите водата 
вещества могат да бъдат отстранени и екологическото равновесие 
възстановено, както и микробиологически аспекти на разпространението на 
заразни болести по воден път и контрол върху качествата на водата. Курсът е 
фундаментален за дисциплините “Екология”, “Пречистване на битови и 
промишлени отпадъчни води”, “Третиране на твърди отпадъци” и “Пречистване 
на отпадъчни води”.

Annotation

Main objectives of this lecture course are the biological processes and organism 
types, which are appropriate for purification of wastewater in natural and artificial 
conditions and reestablishment of environment balance, as well as microbiological 
aspects of water-aided spreading of contagious diseases and water quality control. 
The course is basic for the disciplines “Ecology”, “Municipal and industrial wastewater 
Treatment”, “Solid waste treatment” and “Wastewater Treatment”.

45
30

0

75

45
Катедра

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Department
Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Sonja Dimitrova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Соня Димитрова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 45
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4237 OCHbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура PDFTbCPH

Наименование на дисциплината по учебен план

Преддипломен стаж

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code PDFTbCPH

Title of the discipline in the academic curriculum

Pre-Diploma Field Training

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Compulsory

0
90

90

0

Анотация

Студентите се разпределят в различни проектантски организации, като по 
време на стажа се запознават с тяхната дейност. В края на стажа студентите 
вземат изходни данни за разработване на бъдещата си дипломна работа.

Annotation

Students visit design bureaus and get acquainted with their activities. This allows 
them to collect the necessary input data for development of their diploma works.

0
0

90

90

0
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Ventzi Bojkov

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Венци Божков

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4223 PDFTbCPHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SOIRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Почви - характеристики и възстановяване

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code SOIRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

 Soil - specifics and regeneration

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

30

Анотация

Предмет на дисциплината са знанията за почвите като компонент на околната 
среда, основни характеристики и функции. Разясняват се същността и целите 
на устойчивото земеползване като елемент на устойчивото управление на 
земите, устойчивото развитие, характерните особености на агроекосистемите и 
екологичните проблеми с цел ограничаване на вредните въздействия от 
интензивното земеделие, като се акцентира на кумулативните въздействия 
върху водните ресурси. Разглеждат се съвременните методи за ограничаването 
им.

Annotation

The subject is related to soils as a component of environment, their basic 
characteristics and functions. The essence and aims of the sustainable land use are 
considered as a component of the sustainable land management, sustainable 
development, specific features of agro-eco-systems and ecological problems aimed 
to restrict the harmful effect of the intensive agriculture, the accent being put on the 
cumulative impact on the water resources. Contemporary methods for their limitation 
are being discussed as well.

30
0
0

30

30
Катедра

Земеустройство и аграрно развитие
Department
Land Management and Agrarian Development

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Angelina Daskalova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Ангелина Даскалова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

немски, английски German, EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3964 SOIRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SOIRPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по възстановяване на почви

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code SOIRPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

 Soil - specifics and regeneration - Project Assignment

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS2.0

Type Compulsory

30
0

30

20

Анотация

Първата част на проекта се отнася до подобряване на противоерозионната 
устойчивост на тесктурно диференцирани и слабоструктурни почви чрез 
прилагане на комплекс от хидромелиоративни, агромелиоративни и 
химмелиоративни мероприятия с цел намаляване количеството на твърдия 
отток в повърхностните води на водосборните области на речни течения и 
язовири (в т.ч. микроязовири). Разработват се и практически задачи за 
възстановяване на замърсени почви, с цел предпазване от замърсяване на 
повърхностните и подземните води в зоната на разпространение на 
замърсителите. Проектните решения се обосновават чрез критерии, базирани 
на основни почвени характеристики.

Annotation

The project’s first part concerns the improvement of the erosion stability of texture 
differentiated and unstructured soils by complex of hydromeliorative, agromeliorative 
and chemical precautions. The purpose is to reduce the solid particles quantity in the 
surface water flow of river and dam lake catchment. Included are practical tasks 
about polluted soils remediation to protect the surface and ground water of 
contamination. The project decisions are based on criteria derived from fundamental 
soil properties.

0
30

0

30

20
Катедра

Земеустройство и аграрно развитие
Department
Land Management and Agrarian Development

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Angelina Daskalova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Ангелина Даскалова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 4152 SOIRPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SPObFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Физическо възпитание и спорт

Започва в семестър 1 Завършва в семестър 1

ECTS 0.0

СтатутФакултативен

Code SPObFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Physical Education

Starts in semester 1 Ends in semester 1

ECTS0.0

Type Free choice (optional)

30
0

30

0

Анотация

Теоретични беседи: роля на спорта в учебната и трудова дейност; средства и 
методи за развитие на двигателните качества; история, техника и сътезателни 
правила на изучавания спорт; първа помощ при спортни травми и злополуки. 
Практика: обща спортна, профилирана спортна и спортно-състезателна 
подготовка; техника на вида спорт; развитие на физическите качества - 
повишаване на дееспособността; приложни двигателни умения и навици, 
целесъобразно използване на свободното време за активен отдих; лечебна 
физкултура; извънаудиторна спортно-състезателна дейност, учебно-
тренировъчни лагери и др.

Annotation

Theoretical presentations: the role of sport in educational and labour activities; means 
and methods for development of motive qualities; history, technique and competition 
rules in the sport trained; first aid in case of sports traumas and accidents. Practice: 
general, special and training for competitions; specific technique for the selected 
sport; development of physical qualities-increasing the efficiency; applied motive 
habits and skills, expedient utilisation of the free time for active leisure; remedial 
physical exercises; outdoor sports and contest activity, training camps.

0
30

0

30

0
Катедра

Физическо възпитание и спорт
Department
Physical Education and Sport

Principal lecturer
Senior Lecturer   Asen Georgiev

Водещ преподавател
ст.преп.   Асен Георгиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3659 SPObFBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SPObFBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Физическо възпитание и спорт

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутФакултативен

Code SPObFBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Physical Education

Starts in semester 2 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Free choice (optional)

60
0

60

0

Анотация

Теоретични беседи: роля на спорта в учебната и трудова дейност; средства и 
методи за развитие на двигателните качества; история, техника и сътезателни 
правила на изучавания спорт; първа помощ при спортни травми и злополуки. 
Практика: обща спортна, профилирана спортна и спортно-състезателна 
подготовка; техника на вида спорт; развитие на физическите качества - 
повишаване на дееспособността; приложни двигателни умения и навици, 
целесъобразно използване на свободното време за активен отдих; лечебна 
физкултура; извънаудиторна спортно-състезателна дейност, учебно-
тренировъчни лагери и др.

Annotation

Theoretical presentations: the role of sport in educational and labour activities; means 
and methods for development of motive qualities; history, technique and competition 
rules in the sport trained; first aid in case of sports traumas and accidents. Practice: 
general, special and training for competitions; specific technique for the selected 
sport; development of physical qualities-increasing the efficiency; applied motive 
habits and skills, expedient utilisation of the free time for active leisure; remedial 
physical exercises; outdoor sports and contest activity, training camps.

0
60

0

60

0
Катедра

Физическо възпитание и спорт
Department
Physical Education and Sport

Principal lecturer
Senior Lecturer   Asen Georgiev

Водещ преподавател
ст.преп.   Асен Георгиев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Зачот 

Form of assessment
Pass/Fail 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3659 SPObFBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SSbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Канализационни мрежи и съоръжения

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code SSbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Sewerage Networks and Facilities

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS3.0

Type Compulsory

0
0

45

35

Анотация

Разглеждат се технологичните, конструктивните, хидроложките и хидравличните 
аспекти на канализационните системи. Канализационните мрежи се разглеждат 
в контекста на интегрираната схема за събиране, отвеждане, третиране и 
заустване на отпадъчните води във водоприемниците с оглед опазване 
чистотата на последните. Специално внимание е отделено на моделирането на 
дъждовния отток чрез физически базирани и концептуални методи, както и на 
актуалните комерсиални програмни продукти в тази област. След успешно 
преминаване на курса на обучение по дисциплината, студентите придобиват 
знания и умения за технологично проектиране, строителство, управление и 
контрол на канализационни системи и съоръженията към тях.

Annotation

Technological, structural, hydrological and hydraulic aspects of the sewerage 
systems are dealt with. The sewerage networks are treat in the context of the 
integrated approach in collecting, transporting, treating and discharging of wastewater 
to the receiver with relevance to protection of the latter from pollution. Special 
attention is paid to the runoff modeling by implementing of physically based and 
conceptual approaches, as well as to the actual commercial software in the field. 
After the successful completiont of he course, students are able to perform design 
projects, construction, exploitation, management and control of sewer systems and 
associated facilities.

45
0
0

45

35
Катедра

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Department
Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment

Principal lecturer
Prof. D.Sc. Eng. Roumen Arsov

Водещ преподавател
проф. д.т.н. инж. Румен Арсов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 45
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Хидравлика (HYD) Hydraulics (HYD)
Помпи и помпени станции (PPS) Pumps and Pump Stations (PPS)

Хидромеханика (FFLMEC) Fundamentals of Fluid Mechanics (FFLMEC)
английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 1264 SSbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура SSPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по канализационни мрежи и съоръжения

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code SSPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Sewerage Networks and Fasilities - Project Assignment

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS2.0

Type Compulsory

30
0

30

20

Анотация

Обучението включва разработване на курсов проект на канализационна мрежа 
на населено място, включително и на основните съоръжения по нея. Част от 
хидравличните изчисления се извършват по класическа оразмерителна 
методика с оглед нагледно усвояване на съответните технологични процедури. 
Цялостното хидравлично оразмеряване на мрежа се извършва с помощта на 
специализиран програмен продукт. След успешна защита на курсовия проект по 
дисциплината, студентите придобиват знания и умения за технологично 
проектиране и строителство на канализационни системи и съоръженията към 
тях.

Annotation

Development of design project for municipal sewer network and associated facilities 
is included also in the teaching programme. Part of the hydraulic calculations is 
performed by using a classical method, in order to better understand the relevant 
technological procedures. All the hydraulic calculations however are performed by 
using specialized software. After the successful presentation of the design project, 
students are able to perform design projects and construction of sewer systems and 
associated facilities.

0
30

0

30

20
Катедра

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Department
Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment

Principal lecturer
Prof. D.Sc. Eng. Roumen Arsov

Водещ преподавател
проф. д.т.н. инж. Румен Арсов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3935 SSPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WDMbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Моделиране на водоразпределението

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code WDMbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water distribution modelling

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

20

Анотация

Обучението по моделиране на водоразпределението има за цел да формира 
познания относно схеми и сценарии за изпълнение на основните видове 
водоразпределение. Последователно се разглеждат схеми със съсредоточени 
параметри и схеми с разпределени параметри, в зависимост от вида на 
водоразпределението. Студентите се запознават с алгоритми за моделиране на 
водоразпределението и с налични софтуерни продукти, както и с 
възможностите за тяхното приложение при управлението на водните ресурси. 
Изучават се подходи и методи за калиброване на моделите и с оценки тяхната 
надеждност

Annotation

Training in Water Distribution Modeling is aimed to acquaint students with the basic 
algorithms and scenarios for the main types of water distribution. In the necessary 
consequence are presented schemes with concentrated and distributed parameters, 
depending on the type of water distribution. Students study algorithms and computer 
programs, as well as possibilities of their application in the area of water resources 
management. In more detail are studied approaches and methods for model 
calibration and accuracy assessment.

30
0
0

30

20
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Inv. Asscoc. Prof. Dr. Eng. Igor Njagolov

Водещ преподавател
гост-доц. д-р инж. Игор Няголов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3954 WDMbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WDMPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по моделиране на водоразпределението

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code WDMPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water distribution modelling - Project Assignment

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Compulsory

30
0

30

20

Анотация

В проекта се предвижда студентите да разработят действителен план за 
подаване на вода от водохранилище с комплексно предназначение за различни 
потребители при спазване на определени приоритети и контролни обеми в 
зависимост от размера на притока за характерни по водност години. В 
разработката ще се използва и стандартен пакет програми за моделиране на 
водоразпределението.

Annotation

It is foreseen that students will develop actual plan for water delivery from a reservoir 
different users on the basis of given priorities and control storages, depending on the 
runoff inflow to the reservoir and for years with different volume of runoff. Students will 
apply a standard software package during the development of the project.

0
30

0

30

20
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Inv. Asscoc. Prof. Dr. Eng. Igor Njagolov

Водещ преподавател
гост-доц. д-р инж. Игор Няголов

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3959 WDMPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WE_bCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Икономика на водното стопанство

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code WE_bCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water Economics

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS3.0

Type Compulsory

15
0

45

35

Анотация

При узучаването на дисциплината “Икономика на водното стопанство” се 
разглеждат основните микроикономически  проблеми свързани с поведението 
на фирмите в различни пазарни условия. Анализират се методите за 
икономическа оценка на инвестиции и инвестиционни проекти. Специално 
внимание се обръща на проблемите свързани с ценообразуването и 
остойностяването на строителни проекти. Разглеждат се и някои въпроси 
свързани с управлението на строителните фирми.

Annotation

It covers the basic macroeconomic issues related to company behaviour in various 
market environments. Methods of economic assessment of investments and 
investment projects are being analysed. Special accent is put on problems related to 
pricing and valuation of construction projects. Some issues related to construction 
company management are considered.

30
15

0

45

35
Катедра

Организация и икономика на строителството
Department
Construction Management and Economics

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Stefan Tsonev

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Стефан Цонев

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Текуща оценка 

Form of assessment
Continuous 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3960 WE_bCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WPbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Пречистване на водите

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 4.0

СтатутЗадължителен

Code WPbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water Purification

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS4.0

Type Compulsory

0
0

60

50

Анотация

След изучаване на дисциплината студентите получават задълбочени
знания и умения в областта на качествата на природните процеси,
води от населени места, на методите и технологичните процеси,
протичащи при пречистването на природните и отпадъчните води, ще
могат да оразмеряват и конструират съоръженията за избистряне,
обезцветяване и обеззарарязавяне на природните води и за механично
и биолотично пречистване на битовите отпадъчни води и третиране на
утайките.

Annotation

Upon finishing the course students have gained in-depth knowledge in natural 
processes, municipal wastewater, methods and technological processes related to 
natural and waste water treatment. They will be able to design facilities for 
clarification, decolouring and disinfection of natural water, as well as for mechanical 
and biological treatment of municipal wastewater, and sludge treatment.

60
0
0

60

50
Катедра

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Department
Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Irina Kostova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Ирина Костова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 60
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3997 WPbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WPPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по пречистване на водите

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code WPPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water Purification - Project Assignment

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS3.0

Type Compulsory

60
0

60

20

Анотация

След изучаване на дисциплината студентите придобиват практически
умения и опит да избират подходяща технологична схема и да проектират 
основните съоръжения за пречистване на природните води: смесители, 
избистрители, бързи филтри и за подготовка и дозиране на реагенти, да 
определят необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, да 
избират подходяща технологична схема и да проектират основните съоръжения 
за механично и биологично пречиствате на отпадъчните води от населени 
места.

After finishing the course students gain practical skills and experience to select an 

Annotation

After finishing the course students gain practical skills and experience to select an 
appropriate technological scheme and to design the main facilities for natural water 
treatment: mixers, clarifiers, rapid filters as well as to prepare and prescribe the doses 
of reagents, to determine the necessary degree of wastewater treatment, to select an 
appropriate technological scheme, and to design the main structures for mechanical 
and biological treatment of municipal wastewater

0
60

0

60

20
Катедра

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Department
Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Irina Kostova

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Ирина Костова

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3990 WPPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WRMMbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Управление на водните ресурси

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code WRMMbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water resources management

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

28

Анотация

Изучават се основни теми при управлението на водните ресурси: нормативна 
рамка, отговорни институции, оценка на водните ресурси, състояние на 
инфраструктурата във водния сектор, видове дейности и принципи при 
определяне водопотреблението и водоразпределението, превенция на риска, 
управление на водните ресурси в условия на засушаване, устойчиво развитие и 
опазване на водните ресурси. След завършването на курса, студентите ще са в 
състояние да се ориентират и да решават проблеми, свързани с проектирането, 
изграждането, стопанисването и оценката на водостопански системи и обекти.

Annotation

This course is designed to (1) acquaint students with history and practice of water 
resources planning and management; (2) provide examples of water resources 
planning protocols employed by various agencies and levels of government: (3) 
address the role of analytic methods in water resources planning processes; (4) 
illustrate the roles of interdisciplinary teamwork, partnerships and public involvement 
in planning and management processes; (5) differentiate the roles of planners and 
dicision makers; and (6) present the elements of integrated water resources planning 
and management. The content of the following outline will be covered, but that the 
sequencing of topics and the time allotted to them may vary, depending upon the 
length of discussions and other factors.

30
0
0

30

28
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Vesela Zaharieva

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Весела Захариева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3961 WRMMbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WRMPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по управление на водните ресурси

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code WRMPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water resources management - Project Assignment

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Compulsory

30
0

30

28

Анотация

Студентите разработват проект за управление на водните ресурси за 
комплексно водохранилище. В проекта се задава водопотреблението, изучават 
видовете водни ресурси, тяхното разпределение на планетата и на територията 
на България, принципи за използването на естествените водни ресурси, 
приоритети при управление на водоразпределението, управление на водните 
ресурси по пространство и време – по степен на задоволяване на 
водопотреблението, по прогнозни стойности за притока и разхода на вода. 
Вероятностно-статистически методи за управление на водоразпределението, 
интегрирано управление и опазване на водните ресурси.

Annotation

This project is aimed to acquaint students with the types of water resources, their 
distribution on Earth and on the territory of the Republic of Bulgaria, principles of 
water delivery, priorities in water delivery management, water resources management 
over space and time based on the degree of gratifying water demand, forecasting of 
water inflow and outflow, probabilistic approach in water resources management, 
integrated water management and preservation.

0
30

0

30

28
Катедра

Хидравлика и хидрология
Department
Hydraulics and Hydrology

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Vesela Zaharieva

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Весела Захариева

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3957 WRMPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WRPbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Водостопански изследвания

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code WRPbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water Resources Planning

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Compulsory

0
0

30

20

Анотация

Студентите придобиват умения в основните методи за водостопански 
изследвания и управление на водните ресурси: балансово-хронологични и 
вероятностни. Чрез оптимизационни анализи се определят параметрите на 
хидротехническите комплекси – едноцелеви и комплексни.

Annotation

The students obtain skills in the basic methods of Water  Resources Planning and 
management : balance-chronological and probabilistic ones. Parameters of hydraulic 
engineering entities (mono-functional and multipurpose) are defined by optimization 
analysis.

30
0
0

30

20
Катедра

Хидромелиорации
Department
Irrigation and Drainage Engineering

Principal lecturer
Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Водещ преподавател
проф. д-р инж. Красимир Петров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 30
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Агромелиорации (AGROM) Agromelioration (AGROM)
Инженерна хидрология (EHYD) Engineering Hydrology (EHYD)

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 1106 WRPbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WRPPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по водостопански изследвания

Започва в семестър 3 Завършва в семестър 3

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code WRPPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water Resources Planning - Project Assignment

Starts in semester 3 Ends in semester 3

ECTS2.0

Type Compulsory

30
0

30

20

Анотация

Въз основа на зададена водостопанска схема студентите разработват проект и 
получават основни познания за извършването на водостопански изследвания 
при многогодишно регулиране на оттока за нуждите на един водоползвател по 
балансово-хронологичен метод и при многогодишно регулиране на оттока за 
нуждите на повече от един водоползвател по балансово-статистически метод.

Annotation

On the base of a certain water economic scheme, students develop a project and 
obtain knowledge for carrying out water economic investigations in case of multi-
annual runoff regulation for the needs of one consumer via balance-chronological 
method and in case of multi-annual runoff regulation for the needs of more than one 
water consumer via balance-statistical method.

0
30

0

30

20
Катедра

Хидромелиорации
Department
Irrigation and Drainage Engineering

Principal lecturer
Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Водещ преподавател
проф. д-р инж. Красимир Петров

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Инженерна хидрология (EHYD) Engineering Hydrology (EHYD)
Агромелиорации (AGROM) Agromelioration (AGROM)

английски EnglishВъзможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3907 WRPPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WSSSbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Водоснабдителни мрежи и съоръжения

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 3.0

СтатутЗадължителен

Code WSSSbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water Supply Systems and Structures

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS3.0

Type Compulsory

0
0

45

35

Анотация

След изучаване на дисциплината студентите получават задълбочени знания и 
умения и придобиват опит да проектират и да участват в изграждането и 
експлоатацията на водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води, 
водопроводи, водопроводни мрежи, резервоари, съоръжения по водопроводите 
и водопроводните мрежи, промишлени водоснабдителни мрежи и съоръжения, 
охладителни съоръжения в оборотните системи и др.

Annotation

After finishing the course students acquire knowledge and skills to design, construct 
and maintain surface and ground water intake facilities, water mains, water supply 
systems, tanks, water supply facilities, industrial water supply systems and facilities, 
water cooling facilities in circulation water supply systems, etc.

45
0
0

45

35
Катедра

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Department
Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Krassimir Kukurin

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Красимир Кукурин

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 45
Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars

Форма на оценяване
Изпит 

Form of assessment
Exam 
PrerequisitesИзисквания за предходни знания

Хидравлика (HYD) Hydraulics (HYD)
Помпи и помпени станции (PPS) Pumps and Pump Stations (PPS)

Хидромеханика (FFLMEC) Fundamentals of Fluid Mechanics (FFLMEC)
Инженерна хидрология (EHYD) Engineering Hydrology (EHYD)

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 1261 WSSSbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme



EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS)  ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

Практика Practice

Сигнатура WSSSPRbCBH

Наименование на дисциплината по учебен план

Проект по водоснабдителни мрежи и съоръжения

Започва в семестър 2 Завършва в семестър 2

ECTS 2.0

СтатутЗадължителен

Code WSSSPRbCBH

Title of the discipline in the academic curriculum

Water Supply Systems and Structures - Project Assignment

Starts in semester 2 Ends in semester 2

ECTS2.0

Type Compulsory

30
0

30

20

Анотация

След изучаване на дисциплината студентите придобиват практически умения и 
опит да проектират водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води. 
водопроводи, водопроводни мрежи, резервоари, съоръжения по водопроводите 
и водопроводните мрежи. В дисциплината се дават и необходимите знания и 
информация за непосредствено инженерно приложение на изучавания 
материал.

Annotation

After finishing the project, students acquire practical skills and experience to design 
and construct surface and ground water intake facilities, water mains, water supply 
systems, tanks, water supply facilities. This discipline provides the necessary 
knowledge and information for an immediate engineering application of the matters 
studied.

0
30

0

30

20
Катедра

Водоснабдяване, канализация и пречистване на води
Department
Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment

Principal lecturer
Assoc. Prof. Dr. Eng. Krassimir Kukurin

Водещ преподавател
доц. д-р инж. Красимир Кукурин

Самостоятелна 
подготовка 

 Аудиторни  часове (общо) Academic hours(total ) 

Individual 
independant study 

Lectures Лекции 0
Курсов проект Coursework

Форма на оценяване
Защита на проект 

Form of assessment
Oral Presentation 

Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages

Управление на водни ресурси - магистърска програма 05.08.2014 г., A- 3939 WSSSPRbCBHWater  Resources Маnagement - Master's Programme


